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BALKA. 
1

LARDA C. Rus 
1 G~liba ta_ri.hi mukadderat bu imi§.; , l n ,-
• !kanlar ıçın ası) olan sulh ve su-ı ' 

münasebatı irikıtaa uğradl; . Rus arazisi 
geniş mıkyasta askeri hareketler yapılıyor! 

ın değil, kavga ve ihtilaldir: 

Son gıi,.Jcrue bu dıyarın ufukla- d h 'l ' d 
ın,ıa yenıdeıı kanlı ve asabı bir ha- a l zn e 

esiyor. Edgrat ile Sofya arasın-
0teden beri c cvam eden ihtilaf.ye 

b plcı1 d .. ~.~ zi} de a·_vlendi. 
n geçmıyor kı hudutla d kanlı 
hadıse olma m ve bu yıi ~ n iki 
nl 't ın hı.ikı.ım v .,. t u tı 
rıc. .;. Jıırp masTn ! ll rh ~"l:' 

! . m~u hu .met arasında hudut 
dıııcJeri olma' ve bu y~zd n ara
rı~da ihtilaflar çıkmak tabıi görü
Lı .• r Fakat bu ~ibi ihtilafları her 
tarafın bhul edebileuii aıuslı

nc, hatta çok basit tedbirlerle hal
tıuck te mümkündür. Halbuki iş, 

du.goslavya ile Bulgaristana taalluk 
ınce vaziyet değişiyor. Arada her 

.~nı h~disc, yüreklerde yeni bir in-
1' a aın 121 bırakıyor. Çünkü araların

hudut vukuatından ziyade, Ma-
1donya.meselesi gibi müebbet, müz 
n hır ıhtilaf mevzuu vardır. 
liudutıarda vukuundan bahsolu-

an cinai hadiseler, en ziyade Sırp 
Praklarmda oluyor Bulgarlar di-

<>r ki: 

- ''Bu hadiselerden bızi mesul 
inek haksızlıktır. Kot".sumuıun 
0Praklarında olup biten ş~ylerden 
•sıı haberdar olabiliriz? Buna mad 
ten imkan var mıchr ?" 
Sofya nın bu id<lialarma Belgrat 

ce ır lurlü inanma'lt istemıyor. Belg-

e
" t tnabafili bütün bu cinayetlerin 
" 'kedonya komitası tatafından ya

bU •ldıgına ve bu komitaya Sofyanm 
lı1 118Usi ve resmi muhitleri tarafın-

an tnU2 heret edildigine kanidir
n· er. Bu kanaat Sırp memurlarını hu 

Utlardaki Bulgar halkı aleyhine 
kı nsanı sayılmıyacak ıiddetli tedbir

re. zalimane hareketlere sevket
ektcdir. 

. Hulgaristanın aki!Snc bir sulhpoliti 
·~•kası takip ettiği, mua ıedenin ken 
.ıne tahmil ettiğ her ncv mükclle-
1Yetleri yaptığını kimse inkk etmi
or. Onun en ziyade şikayet ettiği 
ey, Yugoslavyanm her vesile ile 
ldığı mütehakkim vaziyettir. 
.~erçek, Belgrat, Sofya ile olan 
unasebatında daima galip ve mağ-

up, kuvvetli ve zaif zihniyeti ha
ırn olmaktadır. Geçenlerde iki mem 

tketin hariciyeteri bir itilafa var-
k istediler. Fakat bir taraftan bu 

tihniyet, diğer taraftan diplomatla
~m dilekleri dairesinde yürümeyen 

udut hadiseleri, bu teşebbüse mani 
ldu. 
. Bir memlekette ıükünun, asayi
ın teessüsü yalnız ıi!Sh kuvveti ile 
lınaz. Memleket idaresinde muvaf
akıyetin mühim bir amili de basi
ettir, adilane tedbirlerdir. Halbuki, 
ırbistan yalnız sil§h kuvveti ile, 
•rnleketinde istediği emniyeti al

llıak sevdasındadır. Onu; Bulgar la-
~ karşı fazla şiddete ıevkeden se
k} budur. Doğrusu, Belgradın her 
d babatı Sofyaya yükletmesi, biraz 
ıı: tnahut kurt ve kuzu hikayesini 
ita tırlatıyor. Bulgaristanın bütün 
ta hahatı ordudan ve müdafaa vası
larından mahrum olmasıdır. 

d Osnıanb imparatorluğu zamanın
a~ Balkan memleketlerinde hakim 

t ~n Politika· yalana, hileye ve en-
rıka ' .. 

•tlıc Ya. istinat ediyor, her fenahgın 
!;, hiııı Türk idaresinde buluyor
ru'dı. Bütün Balkanlar, bilhassa A.v 
ııı·Paya karşı, daima Türk mezalı-
0,'~deıı bahsediyorlardı .Şimdi Türk 
cn~trda değildir. Halbuki yalanlar, 
ko ~•katar, katli~mlar, kıyamlar ve 
<le ınıtacılıklar hala bütün şiddetile 
bi;arn ediyor. Milletler için yeni 

dev· B · nanı ır açıldı, diyorlar. una .ına-
ki ar kabul etmeli ki, milletlerı es-"• ~ . . Iıan k -•<Şum pıetotlarla ıdareye ım-
}'eni ~l~amıştır. Yeni devir için, 
dcs 

1 
fıkırler lazımdır. Tarihe ve ha

dip~ ere yanlış bir cereya.n v~ren 
llol' ~tnatıarın kimisi ölür, kımısı de 
h.ıt'lıkacepbesinden çekilir.Fakat.bu 
, -~ların eczasını iztırabını onlar 
-gıı • . 1 

r, 0 • o cereyanın bedbaht netıce e-
le tnaruz kal<L1 halk çekiyor. 
lte, Makedonya böyle oldu· 

MAHMUT 
Siirt mebusu 

l'ebeddÜİat mı? 
Ba, d · ··d·· 1 c.ı aıre mu ur e-

rinin değişeceği 
n . doğru mu? 

tefti ahıliye Vekili Şukru Kaya beyin 
de ~ıı avdetinden sonra §ehrimiz
leb"dd~ ?alıiliye müdürleri arasıı~da 
did Ulat yapılacağı ve hatta şım
•ayen hır müdürün tebdili ihtimali 

1 O!tn • b" uştur. 
li V •ın.":kıam geç vakit meseleyi Va

" •kılı Muhiddin beyden sorduk: 
- - Böyle bir şey yoktur" dedi. -BUGÜN 

ı· ıncı sahifemizde: 
farıM ı- 1 11 1ı.1·1 p ~·•Jiı: ınnı;, Tepede tn 

~ l ' \.C \'a.lliılil.ı 
fJn ·lbfı 1 rtı 

1 3 Unca sahilemiz Je ı 
ı ~t ılf. ·nele Jt.· 

ı kc c ıl 

4 Unca sahlfemizı:c: 
1 
..! t la\: 1 f.ı_>orl• 
1 

l!ılı;rı 
· l <lck 
' 1 ilk ~ 4ı;c. ıom;ın --

İnkıta nasıl oldu? 1 °.. öz! Tüt"n in~isarı ı Geç~~ls n .. , ~1illi}Blin ~iiJü~·ant ti 
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Çinliler Rus müsaad 111enıize fenı IB~ri~alar in~ası telılihesindeıı 1Gazinin en büyü { 

teklifatlfllfl hiç imkan yoktur! ta~ul e~il~i Rasath~:ı;::~:: Fatin eseri Il~~İf ? 
Hiikümetimlz son .~özünü birini kabul söylemiştir. IJ11n11n aksini ftasküyde bir labrik3 J3~1]8C3k, Beyinb~8:a8,,"/ı1~ikkat 
düşünmek lıabll değildir karlan labr~asının 

FAİK SABRİ BE)·j ~ 
CEV 1\.81 etınedl·ıert. - --·· Ankara, 18 (Telefonla).- Evvela 3PIJUl3SI da yaklO 

müteaddit defalar bildirdiğim veçhi- L ·--

Rasathane müdürü Fatin ef. rasat 
hane işleri ve son seylap hakkında 
atideki beyanatta bulunmuştur: Gazinin en bilyük eseri-ı 

"Lozan sulhü,, dür .. Rus askeri hareketi 
oldukça heyecan 
uyandırdı; vazıyet 
bir haylı gergindir 

Çin hükllmetinin verdiği 
cevap ve Rusyanın mukabil 
hareketi - Soviyet memur-

ları geri çağrıldı ! Rusya Reisi Hllkıimcli M. Rikof 

Şanghay, 17 ( A. A.) - Röyter ajansı bildiriyor. 
Şimendiferle Çine gelen ecnebiler Baykal gölüle hudut
taki Manchuli istasyonu arasında geniş mikyasta as~eri 
harekat yapılmakta olduğundan bahsetmektedirler. 

Çin - Rus mıinasebatı artık ı g.öste.riyor. Rus hük(lı~eti Çindeki 
en son safhasına geldi. Daha sıyası me~urlarını gen çağırmıştır. 

d 
• 1 h b l d Demek kı arada konuşmak vasıtası 

ogrusu so~ ~~ en a er e en kalmamıştır . 
anlayoruz kı ıkı devlet arasında Dün gelen telgraflar şunlardır: 
münasebat dene bilecek bir şey INKITA VAR! 
kalmamıştır. Moskova, 18 (A.A) - Çin 

Soviyet hükumetinin Çin hü- hükfunetinin cevabi notasında 
kı'.'imetine bir oltimatom yolladı Harbinde kain Sovyet konsolo
ğını yazmıştık. sanesinde yapılan taharriyatın 

Çin hükumeti bu notaya üç ve şarki Çin demir yollan hak-
gün bitmeden cevabını gönder- kında alınan tedbirlerin bir pro 
miştir. paganda hareketinin zahire çı-

Çin hükfuneti verdiği cevap- karılması üzerine birdenbire ka 
ta Çin maslahatgüzarının Nan- r!§ıklıklar zuhur etmesi ihtima
kin hükumetinden alacağı vasi linin önünü almak için ittihaz 
salfilıiyetle Moskovaya gönderi olunduğu beyan edilmiştir. 
leceğini, onun ·~in ar.. •· Mu- Sovyet:lüiklımpti bu cevabı 
allak mesailin halledileceğini memnuniyeti calip gönnemiş
zikretmiştir. tir. Binaenaleyh, hükumet siya-

Çin hükumetinin cevabında- si mümessillerini geri çağırma
ki bu başlangıç Nankin hilkume ğa, demiryolları münakalatıru 

Çin hariciye nazırı M. Çen 

tinin Rusya ile olan ihtilafı mü 
sellah bir kavga haline getir
mek istemediği hissini veriyor. 

Fazla 'olarak Çin hükfuneti 
Rusyaya karşı olan dostluk his
lerinden bilhassa bahsetmekte

dir. 
KOMÜNİSTLERİ İSTE-

MiYORLAR 

Bundan sonraki kısım ise ce
vabın esasını teşkil etmektedir. 
Bu kısımda Rus proppgandacı
lannın Çin topraklarında Çinin 
şimdiki şekli hükumeti aleyhin
de tahrikat yaptıklarım, bunun 
üzerine de şarki Çin demiryolu 

nun işgal edilerek Harbinde.b~
lunan Soviyet konsolosanesının 
kapatıldığını bildirmektedir. 
Rus notasında Çinlilerin tevkif 
ettikleri Rusların tahliyesi ta

lep ediliyor~u. ~una . mukabil 
Nankin hükumetı de şımdı Rus 
yada mevkuf bulunan Çinlilerin 
tahliyesini istiyor. Fazla olarak 
Rusyada her hangi bir hareketi 

hasmaneye karşı hükume?~ 
Çin tabasını himaye ~.tn;esın~ 
talep ediyor. Çin hukumetı 
Mançuride tevkif edilen Rusla
rın komünist propagandasına 
mani olmak için tutulduklarını 
kaydediyor. • ...• 

Ve Çin hükumetı ıtılafperver 
bir lisanla cevabına başladıktan 
sonra kendi noktai nazarını ile
ri sürerken böylece kat'i bir li

san kullanmıştır. 
RUS HOKOMETI KAFi 

GÖRMEDi 
Çinin bu cevabını Soviyet hüku

meti kafi görmemiştir .. D?~ gelen tel
graflar aradaki gergınhğın ~ih.a!.e~ 
münasebatın inkıtaına kadar gıttıgını 

durdunnağa ve Çinin siyasi mü 
messilleriyle konsoloslarını Sov 
yet Rusyası toprağından çıkıp 
aynlmağa davete karar. vermiş
tir. 

ÇiNiN CEVABI 
Moskova, 18 (A. A.) -- Hariciye 

komiserliğine tevdi edilen Çin nota
sında harbin konsoloshanesinde yapı
lan taharriyatın ve Çin Şark şümen
diferlerinde ahnan tedabirin yapılan 
propağandalar netic<si olmak üzre 
birden bire tahaddüs etmesi muhte
mel kargaşalıklara mahal vermemek 
üzre yapıldığını bildirmektedir. 

;Notada ayrıca Çin Şark şümendi
ferleri müdiran vesair memurinin 
gayri kanuni hareketlerde bulunduk
ları Sovyet Rusyada Çin tebaasının 
tevkif edilerek fena muameleye tabi 
tutulduğu bildirilmektedir. Bütün 
Çin tebaasına ve tüccarlarına ve şir· 
ketlerine lazım gelen himaye bahşe
dildiği takdirde kapatılan bütün So
vyet müessesatı hakkında da zamanın 
da mümasil tarzda hareket edilecek-
tir. 

Notada Sovyet hükumetinin geç
miş günlere ait olmak üzre yaptığı 
nadürüst hareketleri tashin edeceği 
temennisi izhar edilmekte ve bu son 
meseleye gelince Sovyct hükCımeti
nin Çinin istiklflline hürmet etmesi 
ve hakikatı ret ve inkar edici mahi
yette tekliflerde bulunmaması lüzu-

.r.~': 
. ' 

Rus ordusunıfa makine/I lilfe11klı 

mu ber., olunmaktadır. Notada 
Moskovaya avdet etmekte olan Çin 
sefirinin Harbinde Çin Şark şümen
dilerleri mesele•ini tetkik etmesi ta
limatını aldığı ve şümendiferler me
selesiyle alelumum Sovyet Rusya ve 
Çin arasındaki mesailin zamanı geJin 
c.e hariciye komiserliği ile birlikte ve 
adalete tevfikan halledileceği temen
ni edilmektedir. 

iHTiLAF NASIL 
HALLEDI LECEK? 

Nankin, 17 (A. A.) - Röyter a
jansı bildiriyor: aBşlıca hükfımet er
kanı Mançuri ihtilafını mahalli bir 
mesele telekki etmeğe mütemayil gö 

le Yunanlıların it Iafname e5aslann- Tütün inhisarı müdiri umumisi 

1 
da birinci derece tiraz ettikleri. me- ~~hçet B. yeni yapıl~~ak fabrikalar 
ıele oaltanat paaaportlarile gıden ıçın Ankarada teşebbusatta bulun-
Ruınların avdeti meaeleıidir. [muştu. • 

Hükumetimizin ile ..,-ni derecede Bu teşebbüsat neticesinde fabrika 
İırar ettiii nokta bl pasaportları taa için lizım gelen arsanın mubayaasına 
nımamaııdır. karar verilmiştir. 

Çünkü böyle bi eoası kabul etmek Bu arsa Hasköyde bulunmağa ça-
bütün vaziyeti altt1ıt eder. lışılacaktır. ' 

Ankara bu nok • nazarını kat'i o- Yeni karton fab~ikasınm da bu ıe .. 
laraİ< bildirıniı b unmaktadır. ne inşasına başlanması takarrür et-

Şimdi bütün it Atinadan gelecek miştir. . . . . . 
son cevaba ve kare.re bağlıdır. Avde- Karton fabrıkası ıçın ıçınde emla
t! iste.nen Rum ri.arileri içinde vak- hı madeniye bulunmayan s~ lazım 
tıle hır daha av t etmemek Üzre olduğundan muhtehf yerlerın suları 
gitmit olan ve ecn ·bi bir devletin oı·
duaunda ve ecnebi bir hükümetin biz 
metinde huluıımu olan Rumlar var
dır. 

iNKITA DE(: L 
TEVAKKUFMUŞI 

Atina 18 (Apo _ Salahiyettar 
Yunan mahafili, Tfük ·- Yunan mü
zakeratının kat'iy n inkıtaa değil fa
k~t müzakerenin ahiyeti itibarile 
hır tev~kkuf devr j geçirdiğini be
yan edıyorlar. 

- Geçen sene Almanyadan ge
tirttiğimiz dürbünü yerine koyduk. 
Bu o kadar büyük olmamak la bera
ber yıldızların )ıütün hareketlerini 
gösterir Rize ve havalisindeki son 
seylap ve heyel§nlara gelince, heye
lan büyük yağmurlardan sonra ehe 
rya husule gelir. 
. 15 gün eve! Almanyada bir cdep
resyon anormal• zuhur etti. Bazı 
yerlere kar yağdı. Bu gayri tabiili
ğin Istanbulda da geleceğinden kor
kuyordum. Tabii hatırlarsınız. Istan 
bulda üç gün kadar hava soğudu. 
Ben o zaman halkı telaşa düşürme
mek için gazetelere bahsetmedim. Bu 
haller fen nazarında yani 100 senelik 
bir zaman içinde gayri tabii telakki 
edilmez. Mahaza Istanbul böyle bir 
tehlikeyi atlatmıştır. 

Rize ve havalisindeki şiddetli yağ
murların Istanbula gelmesi ihtimali 
yoktur. Bununla beraber Istanbulda 
dolu yağabilir, kısmen hasarat yapa- Faik Sabri Bey 
bilir. Fakat büyük bir afet olmaz. .. . , 

Esasen Istanbul bayle fevkaladelik . Aaırlarca. ~~ren hata!~~·. ~ısyar.;.ır, 
!erden salimdir. İklimi bahridir. Rize ıhmaller yuzunden benlıgını kaybtt
ve havalisi de bahri bir iklim olmakla ıniş, bütün ümitleri mahvolmuş, se
beraber Rize dağlarının yukarısı ga- nelerce devam ed.en mücadeleler.den 

\

yet soğuktur. Aşağının sıcaklığı bu- yorgun ve. meca~sız çıkmış bır ı_nıl.~et 
nunla temas edince böyle fevkalade- vardı: Se~•!: perışan, harap, .Peıınur
lik yapıyor. de bır suru. . . Kollar dilşuk, yarı 

Geçenlerde düşen haceri semaviyi çıplak, başlar aşağıda, ayaklarda cc
ben görmedim. Fakat görenlerdn al- halet ve sefalet zincirleri, kırbaçlı ve 
dığım malumata göre 8-9 saniye süngülü düşmanları önünde gözlen 

Atina 18 (Ape _ M. Venizelos 
liberal fırkası tara .ndan şerefine ve
rilen ziyafette bir utuk irat ederek 
Sırp -- Yunan mi kının Balkanlan
lard~ Yun:ın siya inin temel taşını 
teşlril ettiğini ve unanistan ile Bul
garistan arasında uallak meselele
rin henüzhalledilemcmcsinden dolayı 
müteessif olduğun • beyan ettikten 
sonra Türk -- Yunan muallak mese
leleri zemininin h• nüz tasfiye edil
memesinin başlıca ebebini bu mese
lelerin çokluğu ve ehemmiyeti teşkil 
e.t•iğini ve iki !>- etin bütün h,üs
nü niyetine ragmen halli yolunda 
betaetle yürüni.ıfüyorsa bundan kim
senin hayret göstermemesi icap etti· 

sonra bir ses çıkmasından anlaşılı- bağlı yokluk uçurumuna doğru, in
yor iri bu yukarıdan amuden gelmiş leye inleye sürüklenen bir mahkum
ve 2-3 kilometre yakınımıza Mar- lar kafilesi. . . Fakat bir gün bu ka-

Behçet Bey maraya düşmüştür. Haceri semavi filenin önünqe, dünyada aımin, kuv-
• gayet sıcaktır. Bir kaç ton cesame- vetin, iradenin eşsiz bir timsali olan 

tahlil edilerek fabrikanın yeri tespit tinde oldugu gibi · kilo ağırliğında Büyük Miinc, birden diı ildi. Onlara 

ğini dermeyan etmiştir. 

••••••• 
Mektepliler 
müsabakası 

l l inci hafıanııı en miihim habe
rini seçme mü~abakasında birinci· 
li~i kazanan talebe dendilcr derece 
sırasiyle şunlardır; 

l Galatasaray lisesinden 483 
Enver Bey. 

2 Feyziati l.isesinden 263 
''ezihc Hamdi il 

3- Maltepe Aslıtr! Lisesinden 
Sakı Yılmaz Jl. 

4- Galstn•arsy Lisesinden 752 
Ahnıet B. 

5- Üsküdar Lisesinden 168 
A. Ihsan il 

Bu Bey ve 1 lııımlonn gazetemiz 
id3resine muracaatla kazandıkları 
mükAfatlan almaları. 

12 inci hafta 
12 inci haftanın en mühim 

haberi nedir ? müsabakası 

ttgıtemmuzdan itibaren 
!!._başlamıştır. 

Gelecek l27jTemmuz Cu
cevap !arı _ martesl günü 

akşamına kadar kabul edece

j\'lz. 12 inci- haftanın en mühim 

haberi için alınacak netice 

1 
~aı Temmuz Pazar günü 
'.!.,.__ llanedllecektlr. Cevap-

larınızı Milliyet müsabaka 

memurluğuna gönderiniz. 
Not• MUsııbakamıza haftanın 

• en m Uhim haberinin ne 
oldugunu bildirmek ve niçin o 
haberin tercih edildlgini izah 
etmekle i~tlrak edilmolldir. 

-
nadürüst hareketleri tashih edeceği 
jansı bildiriyor: Başlıca hükümet er
nun tahlisindcn vazgeçilmiştir. 
zuu babsolacak ve heyeti idare inti
den 22 talebe seyahat maksadiyle 

Amerikaya gitmek tasavvurunda 
se gidemiyeceyim 
rünmekte ve bu meselenin müzake· 
rat tarikıylc muslihane bir surette 
halledileceği fikrinde bulunmaktadır. 

JAPONYA'NIN VAZiYETi? 

Tokyo, 18 (A. A) - Hariciye ne 
zaretine Çin • Rus münascbatının 
inkıtaına dair resmi maliımat gelme· 
miştir. Soviyetlerin bitaraf kalıp kal
mıyacağı hakkında japonya'dan is
timzacatta bulunmuş olduklarına da
ir olan haber tekzip olunuyor. 

dilecektir. da olur ve vüsati derecesinde tahri- ümit ve hayat telkin etti. Bu meyus 
Bu fabrikaların inşa ve ikmalin- bat yapar. sürüden canlı, kuvvetli, istikbaline 

den sonra Cibalide bulunan uki fab- · "" • · • Avrupadan getırttı.,ımız sısınoı:- emniyet ve itimatla bakan bir millet 
rika binası depo olarak kullanılacak-
tır. çıkardı. Hurriyetine sahip, benligini 

müdrik, hertürlü kayitlcrdcn kendini 
kurtarmış. asri bir Türkiyeye vücut 
verdi. Bugün feyizli neticelerini gör 
düğümüz bir sıra inkilaplar hep bu 
imk~ndan doğduğu içindir ki bence 
Gazinin en büyük eseri "Loun SuJ .. 
hü" dür. 

~aoakkale ~e~illeri 
15 tguslosla fehiller ziyareı edilecek 
Şehietlikleri imar cemiyeti her se

ne olduğu gibi bu senede Çanakkale 
şehitlerinin ziyareti için tertibat alma 
ğa başlamıştır. Bu aeyahatın eyi bir 
surette gecmesi ve iştirak edecek.le· 
rin istirahatlarmı temin için şehitlik 
Jeri imar cemiyeti idare hey'eti tara
fından azami derecede çalı§ılmakta
dır. Şehitleri ziyarete gidecek olan 
zevat Ağustosun 1 S inci günü saat 
14 te Seyrisefain önündeki nhtımdan 
Gülnihal vapurile hareket edecekler
dir. 

Vapurda müzika bulunacaktır. 
Hey'et Çanakkaleden muharebe sa
hasına dahil olur olmaz Cevdet Ke
rim Bey tarafından harekatı harbiye 
hakkında bir konferans verilecek, bun 
dan sonra merasimi diniye yapılacak 
tır. Diğer hatipler tarafından da nu
tuklar söylenecektir. 

Hey'et Ağustosun 16 ıncı Cuma 
günü akşamı Istanbula avdet edecek
tir. 

Muradı gözünde! 
Z:ıro aga Amerikaya 

gidemivor ! 
Amerikaya gitmek tasavvusunda 

olan asırdide Zaro ağa seyahati için 
pasaportunu yap· 
tırmıştır. Mamafı 
dün kendisile gö· 
rüşen bir muhar
ririmize Zaro a
ğa; 

-Amerikaya 
gitmek üzre fil
halrika pasportu-
mu yaptırdım. 
Llkin Emanet 
müsaade ederse 
gideceğim, etmez 
se gidmiyeceyimı 
Demiştir. Diğer 

taraftan Zaro · a
ğa ücretli me .. 
mur olduğundan 
kanun mucibince Zaro Ağa 
kendisine 15 günden fazla izin veril
mesine imkan görülmemektedir. Bu 
hale nazaran Zaro Ağa da bu seya
hati yapamayacak demektir. 

İSMET Pş. Hz. 
Baş vekil İsmet Paşa Haz

retleri dün saat 17 ye kadar 
köşklerinde istirahat etmişler, 
akşam üzeri Yakacık ve civarın 
da atla bir tenezzühte bulun
muşlardıP. 

fıatln Bey 
rafi 3 ay sonra mahalline koyacağız, 
yeri yapılmıştır. İnşaatın kurumasını 
ve hiç rutubet kalmamasını bekliyo
ruz. Alet 8 metro derinliğinde tepe
de yapılan binaya konacaktır. 

İrtişa tahkikatı 
-~~,··-

lsticvaplar yapıldı, 
tahkikat bitiyor 

İrtişa rezaleti tahkikatına dün de 
devam oJunmuştur. Dün nihai istic· 
vaplar yapılmış ve iki mevkuf din
lenmiştir. Leon Fresko hem öğleden 
eve! hem öğleden sonra isticvap olun 
muştur. Bu isticvap esnasında Jan 
Basat ta Adliyeye getirilmiş ve gene 
Müstantik Nazım bey tarafından, 
fakat diğer bir odada isticvap olun
muştur. 

Nazım bey, dün bazı şahitleri Jan 
Basat'la müvacehe etmiştir, müvace
he bir saattan fazla sürmüştür. 

İstintak dairesi bunlardan başka 
mevkufların muhasebe işlerini yap
mış olan memurlariyle katiplerini de 
isticvap etmiştir. 

Tahlrikatm bugünlerde bitmesi ih
timali kuvvetlidir. 

Devlet Matbaasi Müdürü 
FAiK SABRI 

• * * 
A. Talat Beyin cevabı 

Gazimizin en büyük eserleri pek 
çoktur. Hangi biri~ini sayayim. Va
tanımızı, CarumızıJ Şerefimizi, istik· 
15.limizi kurtaran ve birbirini tetviç 
eden eserlerinın en gah eseri; «Harf 
inkiliibıdır.> 

Bu en büyük eser diğer eserleri
nın bir eklili mefharetidir. Niçin di
yorsunuz? eski harf] er zamanında 
milletin yüzde sekseni cahildi, şimdi 
yüzde (90 ni) nurü irfanla muıerref 
oldu. Bundan büyük saadet, bundan 
büyük iftihar mı olur? 

Göz yaşları akıtarak samımi kal
bim ile yaradanımdan öyle düa ede
rim ki: 

Bize hu nurlü gunleri gösteren u· 
lu Gazimiz çok yaşosin benim ömru· 
mü ona versin. 

AHMET TALAT 

* * * 
1V1. Ce\fılettin Beyin cevabı 

Gazinin en büyük eseri yaptıgı 
ruh inlriliibı, yani gençligin gönlun
de tutuşturduğu milli mefkCıre ateşi
dir. 

Askeri ve siyasi zaferlerle, ilmi, 
adil iktisadi vs. inkilapları nesil<! n 
nesile intikal ettirip ebedileştirecek 
ve onu mazi olmaktan kurtaracak o
lan kuvvet hudur. 
Doyçe Oryentbank memurlarından 

MEHMED CELALETIIN 

'/zmir Af1ır ceza mahkenıe.dnde nıahkıim 
komUnlstler son celesede 

edilen 



l 
1 

2~;;:::-------------------------------=~:::~~::::::::::::::::--:-:::-:::-- :~~Jl:~:~:l\:l:;L::::(:l:ı:lı\:;::1;.9::rı:~\:J:\l:l:Z:,:l:Y29::::::::::::::;;;::;;:-;~;;;;::::--------------------------..-...... ~-::~ 

~~-AL_l e..;PA~rS•AED..;,.;~.-VA•N~-tL.tKl_n r-l::H:A:R:İÇ:T:E:N::A:L:D.::·-ImiilG_:ı;_ı-z_-_-H_-_A~B~E=R=L=E=R~ .. , 
emek gelenler zararlı 

adamlar değil 
Kim ne derse desin şu saygıyı 

herkes yapamazdı 
M'lli1eUo \elrikası: 66 AYHAN 

cıu 1 ıııu-

._. ____ .. _ 
Casuslar! 

- - ----Casus şebekesi var, 
bazı gizli talimat
nameler bulunda 

Balkanlarda 

Hudut taJnııor 
Bulgar ~etereri laaJiyette 

.S-011 H berle 
Uzak saı--l~ta tel1lik(") 

' •••••••• 
m:;-•;id~--;ek:) Rusya Çi~e .kl!rşı /ev~alii 

Tahdidi teslihat t edabır ıtlihaz edıyor 
h kk d Moskova, 18 <A.A.) - Sovyetlerin Çin notasına cevnbı ÇIP 

a ın a kümelinin cevabını metin itibarile gayrı kafi ve kullanılan il 
miizakere Oluyor itibarile de mOraiyane telekkl etmektedir. Sovyet hOkOmeti ge 

mllnazUUflh mesailin ve gerek Çin hükOmetl tarafından şark 
mir yollerı üzerinde ihdas olunan ve Çin hUkQmetlnin 17 Telll 
tarihli r.otaslle bu lhtiıafatının val'a'lletinl taz'lf ettiğini muşah 
eylemektedir. Binaen'aleyh Sovyet hUkOmeti tevellüt edebil 
bilcümle mes'ullyeti Çin hUkOmetlne bırakarak atideki ted• 
ittihaz etmek mecburiyetindedir. 

ı Çlııdeki bUtUn siyasi şehbenderi, ve ticari sovyet ınUO! 
slllerl geri cağırır. 2 - Çin şark demlryollanna sovyetler 1 
fından tayin olunan biltlln memurları geri alır. 3 - sovyet il 
ya ile Çin arasında demir yollan mllnakıolatını tamamen kat•ed 
4 - Çinin bilcümle siyasi ve şehbenderi mümessillerini de 
sovyet Rusylyı terke davet eyler. Sovyet hUkOmetl aynJ :ıalll 
da 1929 tarihli Pekin ve Mokden ltllafnamelerlnln kendine ~ 
dlğl hukuku !"ubafaza eder. 

~~--.. C>4'41--~-

M ahın ut Muhtar Pa~anın nıuhakeınesi 
•••••••• 

Divanı ali toplandı ve Paşa 
nın vekilleri müdafaada 

bulundular 
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Jkoııoıııi 

Hereke fabrikası 

~ı--~IEiEE~~~.-n=-a;;;~==ı-==~~==:.mıımı~· 

1 MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERi )1 Mahken e erde 

Garp sanayi ı de mensucattan başladığı için değil, Türkiycdc sanayi~-d anlarının en çok mensucatta görülmesinden dolayı, modern sanayıa 
ıerı!Jcattan gireceğiz . 

~ J 
Emanette Villlyette 

Temel atıldı 

~ana ~ir ıne1~an sopası ~e~efinı~e .. 
Bu itibarla müstkbel modern Türk aanayiinin bugünkü nüveıini tcı

il ~err Rerekeye bir nazar atmak faydalıdır. 
G~ende mahallinde bir tetkik yaptık, şunları kaydederiz: 

Şehir stadyomu 
Dün Çukurbostanda Mektep yapma progra - Beni döğdü diyordunuz, sizi döğen bu mudur? ~I Saray için sarayvari fabrika işletmesi tamamen bırakılmış, yerine mo

er ıerıı piyasa işletmesi tesis edilmiştir. Bu ııayede, 500 amele ve 500 beyırir 
:uv.-eti ve 54 tezgahla 

JIXJO metro ince kuma, 12,000 metro kaba kumaş, 
b hıal e.diliyor. 

et- , V~ Yine bu sayede Amerika halı pazarından gelen sipariı ve model 
•ıe.,,,., beheri bir kaç bin lira fiatinde halı imal olunuyor. 

Ve nihayet, bugün piyasada ehemmmiyctli bir ticaret rnarkaıı olan 
rıı llereke ipeklileri çrkarılryorki, terakki Ye inkipfa müaait bulunmakta· 
,,rı dır. 

fl.f t • Terakki ve inkitaf! . . . 
ed' 'l' tp mefhumlarki, garp sanayii diyince içinde mUndemıç olduğu ıçın, 
rbl .~rk sanayii diyincede içinde münderiç olmalıdır.Yani, artık Türk sana 
~ y~; ~ekle durmak bilmeyen, garptaki gibi muttasıl inbisat eden sanayi 

~ıl asılmalıdır. 

1 
.. B'cl&ün böyle anlaşılmadığı için, Herekenin imali senede yalnız beş 
Uz bın lira kıymetindedir. 
~akat yarın fabrika, devrin sanayi fırtınasına tutulur n makbul ıutet

ı. ıl\bist ederse, imalini senede on milyona çıkarabilir. 
Nasıı? Tetkik edeceğiz. N. 

* • * 
GÜNÜN İKTISADİ HABERLERİ 

Ticaret odası : Münhal azalıklar intihabı 
baricaret Odası meclisindeki mün- 1 • Artbkça arttı ithal edilı;n qya 
y aı&lıklar intihabatı dün sabah bu ay daha çoktur.- Son günlerde 

dl ~dınıştır. İntihabata 60 aza işti- gilmrilklerdc ithalit muameleleri son 
jıl if •bnıştir. Reyler yarın tasnif tas- haddini bulmuştur. 

,,. •dıl~cektir. C. H. Fırkası namizct Son günlerde ithal edilen mal bir 
~ -1ııre borsasi idare meclisi reisi ay evclkinc nazaran yüzde eill fazla-

·<lf'Ce ~ ve Ziraat Bankası müdürü dır. 
) r;;v t beylerdir. Ismarlanan mal miktarına nazaran 
uı( 3L.\1CETZEDELERE YARDIM gelecek ay ithalatımız bunun bir kaç 
ıı' r.;:ı•ne ve Rize felaketzedelerine mislini bulacakbr. 
J t yapılması için Istanbul Tica- Son bir günlük Galata gümrüğü 

bb':t:aası oda tacirleri nezdinde te- varidab 155,000 liradrr. 
ıt s· . tta bulunacaktır. Ayni zaman * Buiday bolluiu.- Memlckcti
l Qe ıcıı. ticaret ve Oda mecmuaları mizc hariçten idhal edilen buğday

at~c muaveneti teşvik edici neşri· !ardan alınan resmin tenzili için ka
• bulunulacaktır. bul edilen kanun Ağustosta tatbik e

/1 İt 8oraa.da lngiliz liraaı - İngilu dilecektir. Bu tarihten itibaren buğ
~sı dü.n 1008,25 acılmış . 1009 a daylardan şimdiki resmin rusfı alı

$. a~ Yukscldiktcn sonra 1008 de nacaktır. Bu sene buğday mahsulü-
Jr )~ilıınıştır. Altın 872 de açılmrt milz çok bereketlidir. Bu itibarla rcs-

r . f 5
. da kapanmıştır. min tenzili idhalab artırmayacakbr. 

ıs ;tilttazı dahıli 95,25 de actlmış • Zahire borsatında - Zahire bor 
hh?,5 da k..panmı~tır. Düyunu mü- sau intihabı için ayrılan heyet yarin 

•de 187,75 de acılmıJ 185 de ka- bir içtima aktederek intihap gününü 
llıtuıtır. ve eaaılarını tespit edecektir. 

• • • 
Kamblo Borsası 18/'1/929 

ISTlltRAZLAI TAHViLAT 
rtıkruı ~ıblU 1 95 37,50 
ayuaı munhhtde 184i 00 Au4olı} 1. T. 40, -
•aıatyell demir yola 6 70 D T il. T. 40, -

. , J. T. 46.-s I SlNtTL! n .. ı flrtttl 4.40,00 1 blllbsı li 05 Dtttlrtt ıtrtou 450,00 ~~ıı.ı. demir yola tt 30 llJbua ŞlrtlU. 16 15 
l '"'••y. Ş. 79 50 H. Pqa llıau flrlıtd f l tı, ili Slrted n.oo 

ÇF.KLF.P. l' s~ oŞırtetı 39 50 
ıl"(tanA.l 10 60 Loadra 1009,00 Ov Nt"}'Ort 0,48 IV,50 ·il ... 

33.00 Paıl.ı 111 27,50 AUu J7 ııı.oo ~ il ınen ş. 
A. Cltnıı •• 3. q 75 Ccnetre t 49,50 Rom.a 9 18,00 
l şı ... nıo s. sır 55 Bllkrq 14 75,00 Amıtcrdı111 1 19,SO 
l .,,,. ~ "' 75 8rtbt! • 45,75 Solyı t6 37,50 
Ş.~ t.,.. s. 4 75 Prıı 16 'i0,00 Btrlla 2 011,00 

•>rtye 
ı a 50 Vlyau • 41,25 

••• 
ticaret ve Zahire Borsası 18111929 

} 8uıı;day IAzAMI ES GAR 
1 

Blrlııcl ttrt IJOS,00 lf!lOOO 
K. P. 'l. P. lttııcl 0000,00 0000,00 

l~ 00.00 00,00 Oçiııci 0950,00 0950,00 s, »H!l! (7,iO 17 .ııo lluıııol 
lcpe.t . ı..ı 00,00 00,00 

L~,... » 13,20 IJ,20 Pupal 

~ .... -.- -.- Zahire 
ı,~ 'ıtk '"lhlut Ça•dll IJ.J!I 18,30 
k 
b ...... y, • - o.o -.oo Arpa 10,20 10.20 
•1ı"'1 00,00 00.00 Mıs11 15,00 ı~.oo .... 

Yula! oo.oo oo.oo 
ı-.... Hububat Keten tohuUTI 00,00 00,00 

-.f)() -.oo Kuıyeral 00, - 00,- Fasulye ,00 -,00 

Un Merci met -.oo - .oo 
1190,00 Nohut -.oo - .00 

r :ı.>o,oo 
00,00 00,00 1300,00 [~'70,0i ) Börülce 

1 4~0.'JO ı ı.ıs.oo Ratla 00.00 00.00 
---- - -

r; Oi' inhisar/arda 

tetkikat icra edildi 
Atletizm antrenörü Her Abraham, 

Şehremaneti tarafından yaptırılacak 
olan stadyom için diln Çukurbostan
da tetkikat yapmııtır. Bostan 240 
metre tcrbiinde olup burası rüzgar 
tutmadığından dolayı futbol için mu
vafık görülmüştür. Mamafi diğer ta
raflarda da tetkikat yapılacakbr. 

ROMEN TALEBENiN HEDIYESl 
ANKARAYA GONDERILDl 
Şehrimi•de misafir bulunan Ro

men talcbeıinin Gazi Hazretleri için 
getirdikleri hediye müprünileyh Hz. 
ne takdim edilmek üzre Ankara'ya 
göndcrilmittir. 

Bu hediyeler çay sofraaı, çay tala
mı, masa örtüsü, peçete ve iki pija
madır. 

YENi BUZ F ABRIKASI 
Şehremanetinin yeni yaptırdığı 

buz fabrhikaamm da faaliyete geçti
ği maIQmdur. İki güne kadar, bu 
fabrikanın 90n motörü de işliyecek 
ve günde 58 ton buz imal eden fab-
rika istihsalitmı 7 5 tona çıkaracak
br. Bu suretle Istanbulun buz ihti
yacı kimilen temin edilmiş olacaktır. 

CENAZE TAKIP OTMOBILl 
Şehremaneti cenaze nakline mah· 

sus otomobili takip edecek olanlara 
mahsus bir otobüs getirtmiştir. 

Ocak balosu 
Dün verildi ve samimi oldu 

Türk Ocağı senelik balosunu dün 
akşam Tarabyada Tokatlıyan otelin
de vermiştir. Davetlileri saat 21 de 
köprüden kalkan bir vapur Tarabya' 
ya götürmüştür. 

Balo parlak olmuş yerli malı ile 
tuvalet müsabakası yapılmıştır. 

Maarifte 
Mülkiye mezunları 
Millkiye mektebinin umumi imti

hanları bitmiş ve son sınıf ta bulu
nan otuz efendi mezun olmuştur. 

Sclahattin, Nurettin, Zihni, Abat, 
Nihat Ali, Emin, Esat, Sait, Mehmet 
Nurettin, Fahri, Bekir sıtkı, Nadir 
Bürhan, Saraç, Münir, Nurettin, Sü
leyman, Hüseyin Cemal efendilor i
dari şubeden; Sadi, Rufat, Namık 
Kemal, Gıyu, Emin Recai, Pertev 
Hilal, Cemal Bakı, Tevfik, Nihat Co
mil. İhsan, Kadir, Halil, Cevdet efen 
diler de mali şubeden mezun olmuş
lardır. 

Mezunlardan Selalıattin, Esat,Bur 
han efendiler Istanbul Abat, Nihat 
Ali, Sait, Mehmet Nurettin efendi
ler Ankara; Nurettin Zihni efendi 
Zonguldak; Emin efendi Kütahya; 
Fahri efendi Konya ; Nadir efendi 
Edime vilayet maiyet memurlukları
na tayin edilmişlerdir. 
Namık Kemal efendi maliye müfet

tiı muavinliği; Sadi, Rufat Gıyas, 
Cemal, Nihat Cemil, Halil efendiler 
ziraat bankası müfettiş muavinliği 
imtihanında muvaffak olarak mczldlr 
vazifelere tayin edilmişlerdir ..• 

Ömer onbaşıyı 
bacağmdan 

garalıyaralı kaçtı 
Uç ay hapse makkQm Rizeli Öme

ri diln Uıktidar jandarmasından Ali 
onbatı yakalamıı fakat yolda Ömer, 
Ali onbaııyı bıçakla bacağından ya
ralıyarak kaçmıştır, 

SABIK KIRACININ MARiFETi 
Fatihte Dere malıalleainde Arna

vut H liaeyinin evine eski kiracm aa 
bıkıılı lbrahim ııirenlı eski bir kin 
dolayıtlle susam çu.,.llannı ve yatak 
lan parca!ıımııtır. 

EYIPLI HALIDIN BiR 
MARiFETi DAHA 

Meıhur kadın avcısı Eyipli Halit 
Aksarayda Molla Hüsrev mahallesin 
de bir ha:nel'.e kendisine polis siistinü 
vererek ıçenye girmek isterken ya· 
kayı ele venni§tir. 

KALP SEKTESİNDEN ÖLDÜ 
Ahırkapıda Şadırvan sokağında 

Refik bey namında biri balık tutmak 
için deniz~ _ ~çıtmış fakat üstüne fe
nalık geldıgınden avdet etmişsede 
karaya çıkar çıkmaz kalp sektesinden 
vefat etmiştir. 

~ 
KUZUYU AŞIRMIŞ 

Beyazıtta oturan Penbe hanmun 
kuzusunu sabıkalılardan Enver çal
mııaa da Yakalanmııtır. 

FATMA H. iN EVtNE GiREN 
HIRSIZ 

. Vefada Katip Şemsettin mahalle
sındc Fatma hanımın evine hırsız 
girmıştir. Şüphe üzerine Tevfik is
minde biri yakalanmıştır. 

30 LIRASI ÇALINDI 
Burhaneddin efendi isminde biri 

-V:ükaek kaldrrımdan geçerken Ser
kiz tarafından 30 lirası calınmııtır. 

•• 1 ... 

Milteferrllı H. 
Talebe toplanacak 

Bu İçtimada reislik 
konuşulacak 

Talebe birliği hey'eti umumiyeai
nin bugün öğleden aonra Türlroca
ğmda bir ictima yapması muhtemel
dir. 

Bu içtimada reislik meselesi mev
zun bahsolacak ve heyeti idare inti
habı yapılacaktır. 

GEMi KURTARILAMIYOR 
.. T~abzon feneri önünde kayaların 
uzermc oturan Büyükliman vapuru
nun tahbisinden vazgeçilmiştir. 

Buna sebep gemideki rahncnin fır 
tınalar yüzünden büyümüş olmasr
drc . 

Gemiyi tahlis için giden Alemdar 
vapuru avdet etmiştir. 

ŞEHRiMiZDEKi ECNEBi 
TALEBE 

Çekoslovak Darülfünunu talebeıin· 

~.-
den 22 talebe scyehat maksadiyle 
§ehrimize gelmişlerdir. 

Şehrimizde bulunan Romen tale
b~i dün Adalara gitmişlerdir. 

n1İ İatbik ediliyor - Buna benziyordu, tıpkı bu idi. 

Vilayet Umumi meclisinin ittihaz - Demek bu değil. • · 
ettiği karar üzerine, Vali vekili Mu- - Yok, bu değildir de diyemem. 
hiddin Bey yeni mektep inşaıı prog- Maznun ayağa kalkarak yalvarır gibi bir sesle: 
rammı esaslı bir surette tctkilıa baş- - Efendim dedi, bu adam esrarkeştir, ne söylediğini bilme 

la~~tı~İimıcdcn olarak diln Fatihte «Hakipayınız» da gördünüz. Daha kendini döğeni tanımıyor. 
Çarşamba'da yeni bir ilk mektep bi- Müddei, bu isnat üzerine gazaba geldi: 
naurun temel atma merasimi yapıl- - Sesi tıpkı ona benziyor, odur! 
mışm. - Sesi benziyor demekle olur mu yal Dayağı 
Çarşambada karşılıklı iki yerde mü- sen? 

nasip arsa alınmıştır. Bu arsalardan Deniz hamamından çıktun, kurunuyordwn, bu adam ge 
biri eski 15 inci mektebe aittir. Mek- di d d k d b · · kalab ka 
tep binası burada yapılacakbr. Kar- • ur U yer e ana ıkı toka~ attı, sonra da alığa 
ıısmdaki arsa bahçe olacaktır. Bah- şarak ortadan kayboldu. Ertesı alqam Tornanın dükkiniııd 
çc çiçeklerle tanzim edilecek ve ta· ziftlenirken gördüm. Cinsini cibilletini .• 
lcbeye hayat dersi verilecektir. - Sus küfretme .. 

Tılmemelbratmva 1~eraki~l·?1İ saşath 16 .~ - Hayır efendim, küfretmedim, cinsini cibilletini sorup1 ö yap ış . a ı ve ı ve e remını . .. 
Muhiddin bey, Fırka müfettişi Hak- rendim de davayı oyle açtun. 
la Şinasi Pş., Maarif müdürü Hay- - Sana dayak atarken gören oldu mu? 
dar, Dcrtcrdar Şefik, polis müdürü - Hacr gördü. 
Şerif, Muhakcmat müdürü Asım bey _Hacı kim) 
lcr, Vilayet daimi Encümeni azaBI, B · · H · Ş d ki H · d ' k • · 
Vilayet ve Emanet erkanı, bir çok - ızım acı. • . ey e acı, şım ı arpuz sergııı açtı, or 
zevat, talebe bulunmuıtur. da çalışır. Hacı Salım .•• 

iMZALANAN MAZBATA - Başka? 
Evvela, şehir hududu içinde inşa

sı mukarrer 23 mektepten birincisi
nin ·Muhiddin beyin zamanında vaz'ı 
esasının yapıldığına dair bir mazbata 
imzalandı. Cumhuriyet parasının bu
lunduğu bir cam kutuya kondu ve 
temele vazzcdildi. 

MUHiDDiN B. in NUTKU 

Muhiddin bey, temele ilk çimen
toyu atmadan lasa bir nutuk söyledi. 
Dedi ki: 
"- Her gün inkişaf etmekte olan 

irfan hayabmıza bu gün de yeni bir 
eserin temelleri atılırken büyük bir 
iftihar hissediyorum. Diğerlerini de 
yapmağa çalışıyoruz ve muvaffak O· 

lacağız." 

H. ŞINASI Pı. nm NUTKU 

Hakla Şinasi Pş. da demittir ki : 
"- Temelleri atılan bu irfan mü

esseselerinin tarafınızdan gene ayni 
muvaffaloyetle açılmasını temenni e
derim." 

Bundan sonra Muhiddin bey te· 
mel çukuruna inmiş ve ilk çamuru 
atmıştır. Hakla Şinaıi Pt. da temele 
çimento koymuştur. 

Müteakiben merasimde bulunanla
ra dondurma ve pasta ikram cdilıniı
tir. 

VALi B. in BEYANAT! 
Vali vekili Muhiddin bey, yeni 

mektepler hakkında, temel atma me
rasiminde bulunan muharririmize ıu 
beyanatta bulunmuıtur: 
"- Şehir dahilinde 23, köylerde 

11 mektep yaptırıyoruz. Bu mektep
lerin hepsi iki senede ikmal olunacak 
tır. Bunlar için 2 milyon lira tahsis 
olundu. İlk taklit elimizdedir. 1 O ye
ni mektebimiz vardır. Yapılacak 23 
mektepten başkaca 20 mektep daha 
yapılırsa Istanbul viliyctinin blltiln 
ilk mektepleri asrl olacak ve kiradan 
kurtarılacaktır. Bugün temeli atılan 
mektep 11 dershanelidir. Ders sene
sine kadar bitecektir." 

BiR VERGi TAHKIKATI 

Defterdarlık, vaki olan bir ihpar 
üzerine bir kazanç vergisi meselesi
ni tahkik ctmeğe başlamışbr. Bu hu
susta lazımgelenlcrin ifadeleri alını
yor. Meselenin bir şirkete ait oldu
ğu söyleniyor. 

- Bir de Rifat vardı, sakallı Rifat •• 
- Bunları şahit yazdırdın mı? 
- Şahitlikten kaçar onlar, gelmezler. 
- Demek şahit getirıniyeceksin. 
- Gelseler de korkudan bir şey söylemezler. 
- Neden korkarlar? 

- Bu adamııı şerrinden korkarlar. Siz bunun böyle durdu" 
na balanaymız. Zorlu bıçak sallar. 

- Yoksa sana da bıçak salladunı? 
- Kim durur ki .. Tokatı yer yemez kaçtun ! 
Mahkeme icabını teemmül ederek esbabı sübutiye bulunama 

dığından maznun kör Halilin beraetine karar verdi. 
Koridorda iki hasın1 buluştular. Kör Rifat, yengeç gibi öteki 

nin üstüne yürüdü: 

- Ulan dedi, beni boş yere buralara sürükledin ya, alaca· 
olsun. Bu sefer sana sahici bir meydan sopası çekeyim de ak 
başına gelsin!. • • 

Seylap değil tufan! 
Rize ha valisinde nüfus zayiatı bin kadardı 

Bir çok köyleri dağlar sürüklemiş, 
sükkanile beraber g-ömmüştür .. 

Dağlardan gök gürültüsünü andıran korkunç 
sesler duyuluyor 

Seylap mintakasından gelen haber· ğildir. Umum zayiatın yüz elliyi 
ler çok fecidir. Scylip ve heyeUln ma tecaviz olduğu tahmin ediliyor, B 
alesef ümit ve tahmin edildiğinden köyün diğer mahallerinden haber alı 
daha büyüktür. namamıştrc. 

Bu semavi ifat Rize, Of, Sürmene Z~no köyün~c büyük cami ve f.et 
havalisini alt üst etmiş taş üstünde tahlı mahallcoı 40 kadar hane yüz· 
taş bırakmamıştır. Bu felaket hak- mütecaviz nüfusla dereye intnİ§ ve 
landa gelen mütemmin tafsilitı ya- izleri kalmamıştır. Bu köyde yer ye 
zıyoruz: heyelan devam ediyor. 

Rize 17 - Seylap tahribatı hali . Fotinosta 13 ev yılaldı, nüfut .sa 
devam ediyor. Askaros ve İyidere gi- yıatı anlaşılamamıştır. Bu kariye · 
bi büyük dereler mecralarıru değiş- Beremut ve Zona mahallesi kamile 
tircrck önlerine tesadüf eden ev, ara- harap olmuştur. Visirde 30 ev tema 
zi ve hayvanatı alıp götürmüşlerdir. men yıkılmış ve 5 nüfusun vefatı tes 
Derelerin sürükleyip getirdiği ev en bit edilmiştir. 

kazı günlerden beri denizden kayık· Varakada on, Çorukta 12 ev ~-
!arla toplanmaktadır. men yıkılmış, diğerleri saraınbdaıı 

Sivrisinek mücadelesi 

Anadolu tarafında devam 
ediyor. Mücadele ne ka-

dar sürecek? 

- Reşit Galip bey Cencvrede top 
l~naı:_ak. beynelmilel terbiye kongre
sıne ıştırak edecek olan Aydın meb'
usu Reşit Galip bey dün Teverc va
p~ru. ile İtalya tarikıylo hareket et
mıştir. 

Fakat Defterdarlık şimdilik kat'l 
bir hüküm vermemektedir. 

Deniz ortasında kütükler üzerinde mliteeeasir olduğundan tahliye ediJ. 
bir çok çoban köpekleri kayıkçılar miştir. Küçük Holda üç, Zev 'tte 
tarafından kurtarılıp aahile getiril- iki, Hola, Arşala, Zcnozena, Ka!aınaır. 
miştir. Hotkene, Fotrekan, Makidanoı Jcari-

Dcniz ortasında bir çok ehli hay- yelcrindc yilzü mütccavız ev harap 
vanat leşlerin• tesadüf edilmektedir. olmuş ve 33 naaş bulunmuştur. Bu 

Haydarpaşadan Pcndiğc kadar si
vrisinek mücadelesi devam ediyor. 
Mücadele sahası 16 mmtakaya ayrıl
mıştır. Her mıntakanın başında bir 
küçük sıhhiye memuru yanındaki bir 
amele ile kuyula ra, çukurlara mazot 
döküyor. 

VARŞOVADA TOPLANACAK 
KONGRE 

= = 
23 TEMMUZ 

23 Temmuz bayramı olan Sair gti
nü daireler kapalıdır. 

BiR SERGi 

Topla nan enkaz arasında mütead- köyler halla dağlara iltica ettiğinden 
dit çocuk beşikleri ve ev c9ya11 bu- diğor nüfus zayiatı anlaşılamamıştır. 
lunınuştur. İri iri yılanların denizde, Hola, Mezraa, Arhağılo, Kalis. 
kütükler üzerinde imdat beldedikle- Okşem~ ~aryelerile irtibat peyda e-
ri de görülmüştür. dilmemıştır. Bu köylerden birçok evi 

\Jaı · 
caı-!tasaray Bursada Kibrit ve çakmak 
<lıı ••raylılar son haftalar zar· 

' ı.~';'Utcllladıyen faaliyette. Ewe· Kibrit satışı artacak 

Kullanılmayan kuyulara mazot: su 
yundan istifade edilen kuyulara da 
zeytin ve ya maden yağı do1cülüyor. 

Y arşovada toplanacak olan beynel 
mılel cerrahi kongresine iştirak ede
cek olan operatör Kemal dün hare
ket etmiştir. 

BiR EŞKIYA ÇETESiNiN 
BASKlNI 

İzmir vilayeti İdarei hususiyesine 
merbut sepet, çiçek ve ~apka mokte· 
bi tarafından şehrimizde bir sergi a
çılacaktır. Sergi 23 Temmuzda Vila
yet erkanı tarafından da görülecek
tir. Sergi Beyoğlunda açılacaktır . 

Dün Vizor kariyesinde yeni bir enkaz haline geldiği söyleniyor. 
heyelan olmuş, beş ev toprak t.ltında Kondi'de 60 kadar dükkan C§ya
kalmıştır. Evde oturanlar vaktile kaç larıle dereye karışmış ve dağ oynadı· 
tıklarından nüfusça zayiat olmamış· ğından birçok evler sarsılmış ve h ep
br. si tahliye olunarak halk dağlara kaç-

Seylap ve heyelanların sebep oldu mıştır. 
"' -rııe . 1 a~ 0 .. uç ır.uhım maç yapb ar. Piyasada çakmak taşı bulunma-

! • 0 ner ılcnmez burada Istan· b b. f mev "'•t<'Ht DLin maktadır. Bunun se e ı esna ın 
., ~ hi:le karşılaştılar. . . cut taşları sak la'."as~dır:. K.ibrit ye 
"" . musabaka yapmak uz . kmak taşı i nlı ı sarı muduru Tahır 

. hı •~ gıttılcr. Mısırın en kuv· ~a kep bey bu hususta bir muharri-

h'll bıı l:unrnın gelmesine tekad· .ev. demiştir ki : 
aı. - gunıcr-' b h ·· rımıze 

İıı ':"'at • «e u seya a t ve mu· _ Gümrükte 5 bin kilo ta~ mev-
. c1<1<;, ' Gala tasaray futbolcuları ı- R imden kaçırılmak için sak· 

trın • Ve nı · ~ b. cuttur. es .. 
t ge u -.enıadı ır antrenman 1 taslan meydana cıkaracag1z. 
Ct~tk çl~ktc<li r. Galatasaraylıla- a;'n . akmak arın beherinden 100 
~•- •mirde ve gerek burada em ç . alınacaktir. 
lır -••çlar h . h ·· kuruş resım . 

11 ir . mu acım attmrn mu· E k' " t ' hl "k kanuruyle pu anan ~ı. Vazıy t . d . . . .. t s ı ıs ı a . 
1 lf .., ı.., e e gır ığını gos er- k kl d 7 5 kuruş resım a ına-a' raber d f d ça ma ar an k. k . ••)'<ti . . mu a aanın . a mu· k Müstehlik nezdinde ' ça -

~t •di:y nı ıspat ctmektedır. Öyle ca :· d esim alınmayacaktır. 
'utb oruz ki Sarıkrrmızılılar Mı- may . ar a.n d:n sonra çakmak idhali 

lıı>L '' ocular k d güzel enı resım • 1 ti:"<rınd arşııın a en · ıa sı ve kibrit satışının çoga • 
it•r t an bitini gösterecektir. aza ma htemeldir 

~ ~,;raftan Fenerliler de ferdi masyı ~~I KiBRiT KUTULAR! 
1 tı;,. a devam etmekle beraber rk kU 

;1~ ilı Şekilde talim milsabakaları· Kibrit inhisarınm k~k ade~~da • 
"""ıı illa! •tmemektcdirlcr Bu ka- çük kibrit kutuları '. A~~tos 1 yc
·~Olarak bugün Fcnc~ takımı tinde gelecektir. Şımdıkı ku.tu~rrn 
~ b~tadyomunda Rum takımla- yarı hacmındc bulunan bu kıbntler 
~l dı '"Ylc bir müsabaka yapa- iki kuruşa satılacaktır. 
·~ r. ,. , r-ı.ı ...+ı• .. --
%uı S • "b d'll ~- :Ya • porfa Sillcymaniyc ta- Gayrı mu a 1 ere 

."alı.t Pacakları 18 dakkalık mil· • 
t "-ı~aj.arı itibara alınmazsa bu tevzıat 
~ f:t:;:rin talim müsabakan Tevziat komisyonu tar~fından bu 
.,~elll· , 1 hadisesi sayılabilir. , son günlerde 69 gayri müb~dile is· 
t~a ~zın tertip ettiği tenis tur- tihkakları nispetinde para dagıtılmı.ş· 

U _,nda a Taksim'de Tavn klüp tır. Bu defa tevzi edilen paranı'! mık 
>~kaıa d~vaır. edilecektir. Ba tarı 7 bin ilra kadarıl;ır. .Ko°':'syon 
' '' buıur " 3 •n mühim safhasına tarafından boşinci bır listcrun b1ı 

nnıaktadır. günlerde ihzarına başlanacaktır. 

Bu ameliyat. ayda 4 kerrc tekrar 
ediliyor. 

Memurlar. açıkta olan kuyu, çu
kur. su birikin tisi olan yerleri kola
yca tathire muvaffak oluyorlar. An
cak, halktan bazısı ev id ndc bulunan 
su birikintisi yerler i gelen memurla
ra göstermek hususunda müşkülft t 
çıkarıyorlar. 

Mücadele 5 sene fasılasız olara k 
devam edecoktir, Ancak bu sene gös 
terilen faaliyet bu şekilde devam etti 
ği takdirde gelecek sene nihayetine 
kadar mücadele mıntakasında sivrisi
nekten esor kalmayacağı tahmin edi· 
liyor . 

Bu S senelik müddet, sürfclerin 
tamamilc imhası ve her türlü şüphe
lerin izalesi için yapılacak tali müca
deleye aittir. 

Sivrisinckk.in en ziyade faaliyet
te bulunduğ-u mıntaka Ercnköy ve 
cıvarıdır. Buradaki mücadele daha 
sıla bir dikkat ile yapıhyor. 

~Qa 

Geceki yangın 
DUn gece saat on birde 

ÖrUcUler bpısında kıln l(ebe
cller hanında yangın çıkmış ve 
itfaiyenin gayretllı etrafa sira
yetine meydan verilmeden geç 
vakıt hanın bir kısmı ıandığı 

balda ıöndQrlllmllflUr. 

Kütahya 18 - Sekiz kişiden mü
rekkep bir çete K ütahya •. Balıkesi r 
hattının < 11 9• uncu kilometresinde 
kısım mühendislerinin oturdukları 
barakayı basarak mühendislerden bi
rini öldürmüş, birini de agrr suret te 
yaralamışlardır. Kasanrn anahtarın ı · 
bu suretlo ele geçiren şak i ler parala
rı a lıp kaçmışlardır Ş iddetle t akip 
edilmektedirler. • 

Barem kanunu - Vilayi!te tebliğ 
olunan Ba rem kanununun resmi m et 
ni bugünden it iba ren Vilayet gaze
t esinde basılacaktır . 

;-!?}~--

Refik Bey Londrada 
Sıhhiye Vekili Refi k B. ayın on be· 

§inde Londraya gitr.ı i ve İngiltere 
H a riciye Naz ı rı M. Henderson namı
na bir memuru mahsus tarafından 

karşılanmıştır. RECEP B. UZUN BİR TEFTİŞE 
ÇIKIYOR 

Ankara 18 - Sıhhiye vekili Refik 
bey Londraya vasıl oldu. İngiliz sıh
hiye tnüesscsatını teftiş ettikten son
ra Ağustosta Ankaraya gelecektir. 
Refik bey gelince Nafia vekili Recep 
bey uzun bir teftiş scyahatına çıka
caktır. Recep beye bazı Nafia erkanı 
da refakat edecektir . 

ANKARA iMAR PLANI 
Ankara 18 - Mimar Yansen plıi· 

nın crazi üzerinde tatbiki ameliyatına 
devam ediyor. 10 gilnc kadar tatbi
kat bitecektir. 

DAVET 
Yere batan kimya en•titüsünde 

muhterem hocalarırniı ve meslckdaş 
larımiz şerefine 21 / 7 /29 Pazar gü
nü saat 16 da vereceğimiz Çaya me
zun ve talebe arkada~larımrzın t•t· 
riflcrini rcc.ı ederiz. 

--ANKARA BELEDiYE 
VARiDAT! 

Ankara 18 - Ankara cemiyeti be
lediyesi 929 bütçesini tetkike başladı, 
varidat 991 bin liraya balig oluyor. 

Bu para ile itfaiye, fen, tanzifat iş
leri takviye odileccktir. Cemiyeti be· 
lediye 1 Tcşrinisanidc açılacak olan 
millet mektepleri için tahsisat kabul 
etmiştir. 

BANDIRMA VEZNESiNDE 
MOHIM BiR AÇIK 

Haber aldığımıza göre Bandırma 
Belediye veznesinde çok mühim bir 
açık zuhur etmiı bunun üzerine Ban
dırma Belediye veznedarı tevkif edil
miştir. Açık miktarının onbin lirayı 
mütecaviz bulunduğ-u söylenmekte
dir. Dün şehrimize gelen Mülkiye mü 
fettişi Necati be}' tahkikat lazimenin 
ifa edilmekte bulunduğunu beyan et
miştir 

ğu maddi hasar hosapsmlır. Rizenin Kadahor nahiye me-rkezindcki yüz 
yanı başında Romalılar zamanınrlan kadat '1ii kkan ve evden bir eser ~!
kalma kale civa rı yarılmış, burası "!amıştır. Nahiye müdürü ve biq.llaç 
tehlikeli bir şek il almış tır. kişı Goguras köyüne ilt ica ed r k 

Ofta zayiat pek çoktur. Çarşısın- kurtulmuşlardır. Buranın zayiatı <;b 
d a ı 50 dükkan olan mamur Kada- maliı'D ricğil,ı ·~. YıL..,.1• ,...:.,..,._...., 
hor nab iycsile Kendi ve had ıköylcrı- re kenarında beş on k· dar naaş mev
nini seller tamamon alıp götürmüş- cut olup hü,iyctleri tespit rı:.. em • 
t llr. Nüfus zayi:ıtı lı i n k işi kadardır. mhtir . 
Hiliiliahmer bir muavenet heyet i gön Ha•Ji mevk:i çarşısı ı ..amen k ı· 
dcrmişti r. T rabzon valisi folii ket ma- ybolı.ıuştıır. Şor. Şinik, Şa. 'ı, ÖJ;ı. 
hallerini gezmiştir. Alısinos , Paçanlar, Hop ora, H atbi 

Trabzon 17 - Of ve Sürmene fe- şı, Mücibil. llol;ıysa, Zclka, Me:ı:i· 
laketi hakkında son malômat şudur: / los, köyleri de harap olmuş ise de hıç 

Of kazası dahilindeki bilümum kö-I bir maliımaı alınamamış tı r, 
ylcr seyl.3.ptan müteessir olmuştur. Hasarat hep h eyelan n eticesi da.Y .. 
Mezruat baltacı deresinde yüzde eni, !arın d ereye inmc;;inden r.ıütc·,, ~ U1't . 
Solaklı deresinde yüzde seksen ve tir. Bu havalidc iş lenecek bir tarla 
doksan derecesinde kamilon mahvol· kalmamıştır. hatta bütün ağaçla~ sö
muştur. külmüş ve her yer taşlık ve çamur 

İvan, İşkenaz, Sekahunruk, Mcv- yığını halini almıştır. Bu rnıntakada
randu Ulya. Silnas, Halman, Ziska, ki bil'umum mektepler, camiler IQ. 
Aşağı Mavrant köykri laomcn ha- milen harap olmu;ıtur. Bt: havali h<ı l· 
rap olmuştur, nüfusça zayiat yoktur. kı bu civarda bannnmıyaca ktır. Ş lm 
Polilasta 3 ev yıkılmıştır. Yüksek diden yüzlerce ail z hicret karıırıııı 
mahallerden ha.her alı~amamışbr. v~"rıiştir. açlık umumidir. Zen&.in 
Cıfarıksa . Mapsıno da bır kısım ev- aılcler bile eşya , erzak kurtarama
lcr yıkılmıştır, nüfusça zayiat yok- rnıştır. 

tur.. . . . _ . So~anlı dağına kadar dere içinde 
Zısıno karıycsındc Zeruka dagı hıç bır köprü kalmamıştır. Felaket 

heyelan neticesi önündeki elli beş evi mıntakasmda ha.la heyelanlar mcvı:ut 
tamamen .•ü~ükl_emi_ş, 80 nüfus. top- t~r'. dağlardan korkunç ve gök gürül 
rakla~a gomü~uştur. Ya!nız .. btr er- tusünc müşabih neslerin gelmesi v" 
kek bır kadın bır çoeuk bır gun son- arazinin hala oynamakta bulunıu.:uı 
ra kur~rılm.ı~~ır . . sc.~sen ntifus yal- j herkesi şaşırtmı~tır. Saı;ıam evler 
nız tespıt edılen buyuklcr olup çocuk . sükk~nı bile şimdiden mintaka hari
lar ve kadınlar bu yckt\ma dahil de-1 cine çıkmaktadır, 
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k~ c vu lrt liOO 

A L ır~l 'MIUIYKT,TIR 
19 ıemmıız IP29 

• 
~:~oo:U!~~ !ıö:d':ııe a!19~d~~~~ TA~AHRUF mıkap çam ve 18060 metro mıkap 
göknar eıcarı çamın beher gayrı ma 
miıl m tro mıkab 2 lira 75 gökna
rın 2 1 İra 25 bedeli mukarreri ıizc~ 

KUTU~~ R 11 
Bl Gt~ KÜ HAVA 

"asathan Jt aldığımız m.ııı. 

m t nazaran dun asgari hararet 
1 (, azami 27 dere et idi 

KATİL 
Benzi soluk, gözle~ fersiz, korktugunu kendisi de bilmiyor 

avurdu avurduna çökmüş, ce- du ••. Bir yaprak hışırtısı, içine 
limsiz, cılız bir çocuktu. baygınlık veriyordu. • • Çınar 

rindcn 25/7 929 tarihine musadif ı. 
25 Temmuz Perşembe glinü saat 14 r 
de ihale edilmek üzre ve kapaiı 
zarf usulile 26 '6/929 tarihinden 
25/7 929 tarihine kadar 30 gün mıid· 
detle müzayedeye va.ı edilmiştir Ta 

Tasarruf kutuları ız ~er 
Türk evinin hem 
süsü hem de çocu-llugdu ruzgAr pon ıdan esecek 

baya a~ık olacaktır. 

FIKRA 
Bir kaç hadise 

Askerliğini bitirdikten sonra dipleri binbir heyula ile dolmuş 
Istanbula gelmiş Çoban çeşme- tu ..• Garip gürültüler, acayip 
sindeki fırıncının yanında ha- sesler, ıslıklar duyuluyordu .•. 
murkarlık yapmağa başlamıştı. Sessizlikle bile iniltiler vardı .•• 

Bir gece, köyün dört beş de- Fakat en korkuncu, kara çeh 
Bundan on oniki giln ve! Darülfü- likanlısı ile birlikte Beyoğluna resile, kara kanatlarile geceydi. 

nuna mensup bazı gençlerin benim- geçmişler, bahçelerde dolaşmış- Gece, muazzam bir heyulaydı ..• 
le göril§mek arz.usunda olduklaruu, 
bana, telefonla "İkdam~ rnatbaasın- lar, bir iki tane de bira içmişler Birden, gözlerinin önünde, 
dan haber verdiler. Ayni zamanda di. fakir, fakat rahat hayatı can-
bu zıyaretin son gUnlerde aleyhimiz- İşte o geceden sonra, aklıll'a landı. Yiyor, içiyor, yatıyor, al 
de J•pllm mWıyeui:a rn:+iy•t ile zengin olmağı koymuştu. dığı az parayla da geçiyordu. 
alilkadar olduğunu &öylediler. Bu F k 
gençler haklı bir öfke ile gidip 0 ncş· a at insan, fırında elli ku- Sıcak çorbası, rahat döşeği, yu 
.-iyata aaha olan gazete ve mecmua ru yevmiye ile boğaz tokluğu- muşacık beyaz ekmeği vardı .•• 
sahiplerini protesto etmiıler, ordan na çalışırken zengin olamazdı Bu rahata kavuşmak için mu 
muhtelif gazete ldare?a.nelerine. uğ- değil mi? kavemet edilmez bir arzuya ka-
rsyarak bu ha~eketl.crını . alenı bir Bunun üzerine, kuş beyninde pıldı. 
§ekk sokmak ıstcmışlerdir. b" k .1 . • f"li l ~ b . .. 

Ben kendileri ile, 0 giln görüşe- ır atı pro1esı ı z enmege aş Ama gen donmeğe, çınarla-
medim; ve ertesi gün için Türkoea- ladı. nn altından geçip köye gitme-
ğmda bir "randevu" tayin ettim. Köyün yolu üstünde bir çı- ğe mecali yoklu. Yerinden kı
Tüdarkoaıgıblr·Otıiın vemillSa_n'at. heyeti ha_f- narlık vardı. İşte bu çınarlıkta mıldayacak olsa, korkusundan 
ta cakta ı şaır M. Emın b' k"' •· · · M · • h' ed" d Ö·d .. 
beyin riyasetinde toplanır; 0 gün de ır g~c~, oyun zen~nı urat öleceğını ıss ıyor u. u pat 
tam bu heyetin toplanma P.ilnü idi. efendının yolunu beklıyecek, o- layacak ve serilip kalacaktı ... 
Matbaaya gelen gençlerin, en ziya- nu katledecek, ondan sonra gi- Bu etrafmı saran binbir he-
de nefretini eel.beden ıeylerden biri dip evini soyacaktı. yulanın arasında nasıl kımıl-
de Mehmet Emın beye kar§ı yapılan M t f d" h ftad b' k d b"l" d" O ·· · tecavüzdü; binaenaleyh, gençler bu ura . e en. ı, a a ır aç aya ı ır ı. • • nu gonnesın• 
münasebetle milli f&İrlerlne de yilz gece şehire gıder, gece geç va- ler, orada olduğunu anlamasm
yüıı:e hörmet ve muhabbetlerini söy- kıt köye dönerdi. Tek atlı kU- lar diye nefesini bile tutuyor-
lemek fıraatını bulacakla~dı. çille bir arabaııı olduğu için, bu du ... 

Blac mat!'"ya gcldlğı ha~r ve- seyranda güçlill< çekmezdi. N kada zamandanberi ora-
rtlen hey'etin bet on gençten ıbaret A , e r . , 
oldutunu biliyorduk, fakat Ocaia ysız, _Yiidızsız bır g~c~, M_u- daydı? .• Artık Murat efendıyı 
atttilimcle ıördliın ld bunlann sayı- ~t efendı arabasına binıp g_ıt- gözlemiyor! dUşUnmUyordu.Bel 
iı •l'tmlt ytl y\Uelllyc VarmJftlr. ti. Fırmm hamurkin, askerlik- ki de ıeçmışti .•. 

Diler bit makalemde de_ 16yledi- ten yadiglr kalan tabancasını Birdenbire, uzaktan bir teker 
ı= ııfbi lrendilllbıden vaJıi olaıı bu dold d dib. d • b' ak -• , "dildi aanıbnS istfnıa manzaraaı ve orada gö ur u, son çınarın ın e lek SC81, ır ay ""' 1!11 ... 
etcrilen uU duyııuJu, alil heyecan- pusuya yattı. Yüreği gümbür gUmbUr atına-
lıır bUi Jllftck bir tahaulia ınınta- Puııuya yattığı zaman daha ğa bqladı •.• Ah!. Yanında bir 
kuma plıannıftır. alaca karanlıktı. Fakat çabuk can yoldaşı olsaydı •.. 
tinıaLüda. u-ı ~~e_ı~&f .~ud ~:'""tbit- gece oldu. Zifiri karanlıkta bir- Nihayet ses yaklaşu, iki fc-

D'l AIDS erı INU& gun e ma U· bl . · .. ·· ·· · 
ata dUter düımcz aılındaki nezaheti n~e kanıan dapar, yolu bır ner ışıgı gorundü. . . • 
kaybetti, alelade bir dedikodu hali- magar aya benezzı. • . İşte onu kurtaracak bır can 
ne girdi. Ve o,,dcdikodunun n~ti~c~ Oğlan~n kalbine, uzletin ağır yoldaşı geliyordu. 
olarak bugün Tilrlr_ Talebe Bırlı~ı lığı çökmeğe başladı. Bir kati- Sevinçle elindeki silahı otla-
bulanık ve karışık bır manzara gos- tin h' b' d , . ' d " 
termeğe başladı. Gene bazı gündelik ıç ır şey en perva~ı ol- nn ıçıne attı, arab?ya o~ 
gazeteler gençleri iki hi%be ayrılmıt maz. Fakat o, krrk haramı ma- koştu, Murat efendiye kendim 
hissini. verecek nC§riyatta bulundu. salı dinli yen çocuk gibiydi. . . tanıttı .•. Konuşa konuşa köye 
Havadıs _kıtlı~ın~a cn .. ufak, en m~- Kendi macerasından ürküyor kadar beraber gittiler. 
rem hadıaelerı bile müheyyiç ve bu- d E · ·· 1 · · d 
yük vakalar haline sokan bir nevi u. · • · rtesı gun, ot ann ıçın e 
lıtihbarat aan'ab derhal kendini his Korkudan titremesi, Murat dolu bir rovelver bulan delikan
aettirmeğe başladı. Bu san'atın in- efendile boğazlaşması ihtima- lılann keyiflerine payan olma
celiklerinden taınaıniyle bihaber olan tinde değil Uzaktan ateş ede- dı. Akşamlara kadar nişan at-
Darülfünun gençlerinin, akıbet, kcn- " l' • ak b k 
dileri bile ortada bir ihtilaf mevcut cek, bogaz aşmaga v ıt ıra - tılar. 
olduğuna inandılar. mayacaktı. Nakleden 

~albuki, ilk Türkocağı içtimaın- ~ğr~~_lı~!!!!~a, neden SELAMİ İZZET 
dairi mukarrerata muhalif olduğu o ı 

kadar tantana ile ·~raf~ yayılan h~r·- MiLLi YETiN EGLENCELER 
•te maruf gençlerın bır kısmı, dun, 
celip bi%i Türk Ocağında buldu ve 
ortada mevcut olan ihtilifm ancak 
Talelıe Birliii'nin dahili ve idari me
aailinden olduğunu pek açık ve sa
mimi bir lisanla beyan ettiler. 

Her huıuıta rü,tünlt ve vckanru 
ispat eden Darülfünun gençleri ge
ne ayni velrar ve rü!t dairesinde Bi ... 
liie ait bu idari nıetı'eleyi de hallet
nıeaini bileceklerdir. Elverir iri demin 
bamettiğimiz gündelik gazete ...,.•. 
•- elinde bu huauıi aile • de di
ğer h--r aile itleri gibi solıaia dU
filrültneain. 

Y AKUP KA:r>Rt 

!ip olacakların esas §eraiti anlamak 
üzre Bolu orman müdUriyetile mu
durnu orman muamelat memurlığına 
ve ıktisat vekaleti umum orman mil 
düriyetile İstanbul orman ba~ mildil 
riyetinc müracaat eylemeleri ilin o
lunur. 

ht•nbul icra diruinden: 
.; ehzade başında Hoıkadem ma· 

mahalesinin . elimpaşa, • Iahmut. efen
di sokağının nokta! ilıiıakında kılin 

olup lledretıin Reyln uhdesinde bu· 
lunan atik 'l cedit 2·43-4 No ez 
ga)n istimlak mukaddema maa bahçe 
konağın elycvm üç bap hanenin 
mu katı alı mua) ven mahallinin zemin 
ve cbnlyesinln 9tuz ikl s lıim ıerıı· 

bile yırmi li sehmlle ıcareteyinli 
mı apen mslclJnin. "• denınunda 
carı n sıf mns ua mal lezızin ttç hıs· 
•• mba.rı e bir hhşeıı . k.'lir beye 
olaıı l crc~ndan dola} ;ıdel müza
yede tin lira bedelle tahbt uhdesine 
lhaltl ewel;yesı bil lcrJ ihalei kat'· 
lye•lçün on bq gıln mttrldetle müza
yede <e konulmu•tur. Hududa ka"den 
dön tarafı tarik ioede cedit 2 ,.e 48 
No konağın .. ıı; tarafı kıımen müte· 

kaidini bahriyeden Mustafa heyin zev
cesine ait mu bahçe haııe diğer 

tarafları tarik ile mahdut bllmesahe 
yedi yliz elli ılu metro terbiinde lı:ay
den iki elyevm bir sakaf altında iki 
kısımdan mürekkep bodrum katın· 
dan mıdı üç katlı iki sokağı cephesi 
bnlunan haricen Y•lh boyalı bod
rum pencereleri demir parmaklıklı 
mezkör binada iki tqlık bodrumda 
yedi göz odun ve kömUrlilk biri 
aundormı ilci arılık bir kı•mı dolaplı 
ve bir kısmı civan cımektnlı altı 
sofa bir kıaım ylltlü ve dolaplı on 
altı oda bir dolap bir kiler beş bel! 
birinin derununda kuyuıu bulunan 
iki mutbıh ,.e saire harıpcı iki gözlü 
kAgir tonos hamamı muhtevi elek· 
trik H terkos tenlbatlı yangın du
Yırlı mUhtaci tamir meik~r konağın 

bir kısmında Maksut ve diğer kıs
mında Halim heyler klracldir. Keza 
aynı hudut dahilinde cedit 4 'o 
tahminen 96 ruetro terbiinde ahjap 
tahunda ahuru mulıtt\'i olup fevkinde 
bir sola bir hela beı oda olup deru
nunda Abit bey kiracıdır.. iki yüz 
)~rml yedi metro terbiinde bulunan 
bahçesinde bir kaç mey\'a nğacı \'ardır. 
MezkQr hissenin iştirssına yüzde beş 
zamla tallp olanlar \'e daha ziyade 
malılmat almak isteyenlct 929-2826 
dosyasında mevcur harita ına müra
caat edebilir. Tamamının kıymeti 
mubammcnesi elan on bir bin iki 
yüz liradan hisseye mu•ip yüzde 
onu nispetinde pey akçesini teslimi 
vezne etmeleri ve 5 · 8 . 929 
tarihinde saat ondörtden onaluya 
kadar lstanbul icra dairesi müzayede 
fubesinde ihale! kaı'i)"Si vapılacağı 
illn olunur. 

lsıanbul mabkemei asliye birinci 
ticaret dairesinden ; 

lsıanbulda mukim TUrkiye sana
yi ve mudin bankası vekili avukat 
Fevzi bey tarafındın Beyoğlunda 

FELEK Bu rGnkO yeni DOnkO bllmocemlzla ıınnalı mescitte l 9 numarada mukim 

bll ..._ h il dllml kll Herman Berleman ve mahdumu J. .. "DiN POLI'" mecem... a e ' fe ..,,. " Berleman efendiler aleyhine ikame 
Vakıa iJlr terbiyeyi analarunızdan W-. oalaıı 9 - Yuma (2) Beli (4) 

ahr ilk -•-dı analarmmdan yeri% ı - Vüc:udu owuttur-lr için i- Yabrdan apil: ettiği 929/1603 numerolu 7138 lira 
-· • •• (6) 1 Hasta•-L>-- bc'-lcdikl · " 78 kuru<un tıh. ili da\'asının ik4met· IAlıin ben iradının polis olabileceiine "'S - U&1&U11 • en no- • 

kail dcfllinı. 3 - Küçük fidan (4) bet (il) kthı hazırı mechul bulunan müddei· 
Bu polialilr ııevclaSt nerclen sıkmıt 3 - İplik topu (5) 3 - Eliyle çalıpn (5) aleyhi mumıileyhltr haklarında illnen 

bilmem ama lalnrdtal Kadın BirliCi- 4 - Zaman (2) Nakleden (5) 4 - Kısanın abi (4) Budala (4) tebliğata rağmen yevmi muayyendc 
nin kadınlardan polis almmaaı hak- 5 - Tavlayı oynatan (3) 5 - Aylık (4) isban vııcud eylemedik.lerinden H 
lmıdaki müracaatından çıkmıf. Istan- 6 - SeyTetmelr (6) 6 - Küçük (4) BeYlir (2) usulü muhakemeleri kanununun 298 
bul idare erkinı lradmlanınızm si- 7 - Azamızdan biri <2> Xaygu 4 1 - Çift doğan ( 4) Cet (3) inci maddesi mucibince haklarında 
lilılt itlerde istihdamına pek taraf- 8 - Tabn711 (5) Hamamda au 8 - fı;inı (2) Nota (2) Musiki 3 1 k 

döküle_n fey (3) _ 9 -_Medihirı,!llr."i_'l' D_eö-nek.!3 ' ittihaz o unın gıyap ararının 141-
tar görünmüyorlar, ama belki ah- -~ - "' _\:!.2 nci madde>i mucibince illnen tebli-
liki zabıtada işe yarar diyorlar. yazılma~~ı?1 istiyor. . . . 1 Sürmene, Of ';!e R~ze havalisinde vu-/ gine karar "crilmi ,e emri muha· 

aila~ha~St~ndrearvaanıe bzır· ildakmflaerybuattaru'n kila~ Evvela ıtıraf etmeliyım iri, esas- kua gelen #lakettır, keme z<> eylül <J:.!9 pazar günü saat 
~ StZ bir tarzda bir adanun iflasından Sebeplerinin izahı için; hakkında ı 1 3 JO d -. k 1 ·k 

ru önünde bayılmaSt pek muhtemel bahsetmek çok fena ve mucibi mua- çok korkunç ve ttiyler ürperten ba- • · 1 ıcra '.1 ınıcagı . anunu ~ez: 
olan Hcmıirelerimizin polis olabile- ahaze bir şeydir. Tahmin ederim ki berter verilen bu felaketi bir kaç nok kOrun 142 ncı madd~ ·ınln .bınncı 
ceklerinc kail değilim. Bunun timdi- kanunlarımızda buna mani olacak tadan te.tkik etmek icap eder. ı fıkr~sına tevfıkan mahkeme divanha-
den aklıma gelen en büyük mahzuru, ahk1rn mevcuttur. Evvela; oralardan gelen maliımata ne<ıne talık kılınmı< olduğundan 
Zarif cinsin eazibeaine doyamayıp, Ben bu tarzda neşriyatın esas iti- göre nüfus zayiatının mühim bir ye- mumaileyhimının illn neş'1 tarihinin 
kabahatsiz tutulanların çoğalması- bariylc aleyhindeyim. Fakat! Burada küne baliğ ol~uğu anlasılıyor ki; ferdasından muteher olmak üzre bir 
dır. biraz teva~kuf lazım; Bu güne kadarı ~yı;ı~tli vatndaşlarımızın .•. kardeşle- ., zarfında tarifatı kannniye daire· 

ÇAMLAR MENFAATINA! gazeteler ısım tasrih ederek asılsız! rımızın - velev hır tanesıwn olsun - sinde mehhu lnh kararo itiraz etme· 
Öğt;cniyoruz ki çamlar menfaati- iflas haberleri vermiş değildirler. aramızdan ayrılması bizim içın en 1 

ne bir balo hazırlanmaktadır. Her "M .. h .. 1- li b h · · h · t "f b' k ' di~i takılirdc kanunu me<kurun 40.5 
b. . . . h . k hl'k up em ma umata ge nce: u.. aızı e emmı}'Ct ve eessu ır no ·ı \c 408 inci maddt:lrri muc.:ibin• .. ~ 
ırımızın er devırme te ı esi,yle nu gazeteciler uydurmaz, yine tica- ı tadır, 1 .. 

tehdit cttiğmiz çamlar için böyle ba- ret mahafilinden alırlar. Eğer her Saniyen; maddi hasaratın da • -5 ı yakıa!arı ikrar \C kabul etmi~ addo· 
lo tcrtıbi hak-şina•ane bir şeydir. Ta- müphem iflas ilanı bizim tüccarınj milyon gibi kabank lıir sekil alması-! lunacağı tıibi bir daha mahkcmc)e 
·rdıgım eski Bektaşilerden biri bu i- kredisini sarsıyorsa bu kredinin pek dır. ! kaLul olunmaııcağı ilin olunur. 
~·: . . . 1 nahif olduguna inanmak lazımgt:lir.1 MaJUmaur ki bütçemiz hasılat ve . . • . 

Bızım gıb. ı Can1:'r duruken ~i- Ticaret odasmıı; tücca~ın böyl.e neş- 1 masarifatı tam bir milvaıenc hal'ln-ı Edırne beledıye. rıya_aetınde~t: 
der. Çamlar menfaatınc balo verır-ı riyat ile tedırgın edılmemesı haJt.1 dedir. 6 Temmuz 929 tarıhınde ıhale edıl· 
!er! uye hayflandı. kında ki endişesini çok asil. bul~rum, ! Binaenaleyh bu açığı kap~taı:2k mek üue 45 gün müddetle ve kapa-

. GA.ZETE.LE~ ve iFLASI . . . amma bu "lMlkin ve ke~d';, halınde"; fazla paramır olmadıj\mdan, aziz va 1 ıı zarf usulile münakasaya konulan 
Dunku gazetclerı okuyanlar hızım I müessesenin tüccarımızı ıfl~stan kur- ı tanımızın Rize, Of ve Sijrmene gı'bi 1 . h . . 1 k • . k , . . 

I·t b ı Tı'earet oda·~'rı ~azçt d'I . . k . kı . . .1• k Edırnc şe rının e e tırı tc sısatı ~ • ~"· "· .e neş-1 tarmak ve krc ı erım ta vıye otmt 1 C'l şmn V1 ayet ve asabalarmm tek- .. . . • , 
r>ya•: ~akkmclakı hararetlı mtizake-

1 

için tcvessül ettiği tedabir gazetcle~ii r~r eski haline ifrağı oldukça uzun "'.unakas:' müddetının darlı~'. ?ase: 
relcrının. farkına vamuılardır: _Ben ı •usturmaktan ibaretse, l,ıunu da biraz bır zamana ibti,.aç göstettcelrtir. bıle tekhfatın ıhzar ve tevdıı ımka-
ı:a7 '.'.''erın Ticaret ?dasına tesırı ol- ı tliliaf ve hafif telakki etmekten ken- Bunlar kadar eh,cmrniyetll bir nok nı olmadığından müddetin temdidi 
maclıgını zanncdcrdım, yanılmışım. dimi alamam. ta daha vardır ki o da bu felaketin hakkında ıirkctler tarafından vakı: 
g;ıze~c!eri? neşriy~tı h~ç değilse bu FELEK hükümetimizin başlıca işlerinden O· olan müracaatlar meclisimizçc naza-
kcnc!ı halındc sakın mucssesede ha- ---ı;· Lj ,., b ı. lan imar faaliyetini ıektedar etme-
rnr•tli müzakcreıere sebep oluyor, l!le~~P ı er müıa aıası sidir. rı dikkate alınarak müddeti münaka-
uu mühim bir §eydir. Şimdi gelelim S 1 • f ı · k f Hükiimetimiz Ankara',YJ ve memle- sa 6 Temmuz 929 tarihinden itiba-
• 1 meseleye' . . ~y ap e. a .. ~ ! ketimizin her tarafını imar ve islaha ren 40 kırk gi)n temdit edildiğinden 

: • .endl~. Ocl:ı gazct~lerın aras~ra' llıncı .hal.tanın bırıncılıgını Gala, çalışırken, İzmir'den sonra, ihtimal alakadaranın malumu olmak üzre 
ıuphe~ ıfli< h~bcr~,<rı vermeıy~n: tasaray lısı:sınden 483 Enver bey ka- imarına lüzum görülmtyecek kadar keyfiyet ilan olunur. İhale 16 Ag'us 

Jcn Vt bu surct.c tucarın krcuısını 1 zanmıştır. Bı..ı yazı şudur: güzel ve mamur bir beldemiz ola 
bozmnluındaıı şikayetçidir, ve mah- " Bu haftanın ne miihim "e en ka- Rize ve havalisinin böyle bir felaket~ tos 929 tarihine müsadif Perşembe 
.keme kararı olmadıkça böyle bir şey ra haberi - öyle zannediyorum ki - uğraması m mleket hesabına bü}Ük gilnii saat 16 dadır. 

bir a:ıyacbr •• " 

ğun hazinesidir. 

Her ev~e ~ir kulu ~nlunnıalı~ırı 
Tllrkiye lş Bankası 

!!!!!!!!.!~~!!!~!~l!~l~~ı 
. ~evlet nıat~aası i~are koınisJonun~an 
;'\lathsada bir ~ene zarfında terakt:"'iı edecek takriben 1 fiO bin 

K!To kırpıno kAğtdıııın bi!m!lzayede ta' hine hak>i hakkında ı 5 
temm z 92!1 tarihinde yapılan muza~ edci aknıye ııeılcesinde ven 
len fiat haddı itidalde g<: r~lıncmı~ ye ~ c·ride, ı;,;zayede icrn ına 
karıı~ 'erilmış oldul(ı.ndan talip olanlar '1 şart .:ıı:-~yı w rmck uzt e 
her gt:r muhasebeye ve muzaycde:e •'tirak in de 27 temmuz 

929 camarrc'li gtinir . mır } 5 buçukta pey ak~eler;Jc kombyona 
murnc1atları ilıln oln•:ı.-+ , 

Darülaceze nıü~iriJetin~en: 
Darmaceze lrdahanesl için muktazi bin adet (Yena) ismindeki 

silt takim şişelerinin kapalı zarf usuliyle münaka. ası t 2 A~stus 
929 tarihinde saat on dörtte icra edilecektir. Taliplerin teminat 

akçe ve teklifnameleriyle Darülacezeye müracaatları. 

* * * 
Şehir bandosu için Forma imaline elvirişli eyi yünden mamul 

tüysüz sık örülmüş yüz metroya kadar koyu !Aclvert ince şayakın 
kapah zarf m:ullyle münakasası I 8 A~stos 929 tarihinde saat on 

dörtte lcra edilecektir. Taliplerin teminat akçe ve tekiifnameleriyle 
DarülAcezeJ<e müracaatları. 

Mangal kömürü 
kilo 

5000 
Küçük üst ~oba 
kapa~ adet 

20 

• * • 
Ateş tul!ası Yuvarlak başlı çivi 

adet adet 
200 200 

Ön isgara iç lsgara 
sdet adet 
20 20 

Fırça 
adet 

4 

Büyük üst SO· 

ba kapağı adet 
20 

Soba anahtarı 
adet 
30 

Onlu soba başı 
demet 

Yedili soba saçı 
demet 

Alçı 

çuval 
4 

'oba teli 
kıye 

Çivi 
kıye 

2 10 
Perçin çivisi 

kllo 
4 

Siyah 
3 

vernik 
kilo 

6 

6 
boya 

Darül!cezeye muktazi bal:l.ya yazılı on beş kalem levazlınin 

kapalı ,..arf usuliyle münaka~ası 20 Agustos 929 tarihinde saat on 
dörtte icra edilecektir. Taliplerin teminat akçe ve tekiifnameleriyle 
müracaatları. 

Evkaf müdiriyetinden: 
Guraba hastanesine luzumu olan ispirto da dahil olduğu halde 

iki yüz kırk alo kalem eczayı obhiye Temmuzun yirmi dördüncü 

Çarşamba günü saat onbeşte pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden 

talip olanların şeraiti anlamak üzre her gün Levazım idaresine ve 

ihale günü de idare encümenine milracaatları. 

300,000 kilo ekmek münakasası 

istan~ol ınn~~ei uınuınililin~en • 

Kilo 
200,000 
30,000 

çift 
208,333 
312500 

ıısgart 

azamı 

Şehremanetinin vaz' eylemiş 

oldu~ cvsah haiz birinci 

nevi ekmek. 
lstanbul ve Üsküdar umum hapishane ve tevkifhaneleri için 

ihalenin tastikine iktiran tarihinden 31.5.930 tarihine kadar muktezi 
ekmek kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmiştir.Cörmek 
i:;ceyenlerin cumadan mada her gün Iscanbul adliye levazım mü
diıriyetine ve tarihi ihale olan 7-8-929 tarihinde Tstanbul vilAyeti 
umuru h;ıkukiye müdüriyetinde müteşekkil komisyonu mahsusa 
saat beşe kadar müracaat eylemeleri ve hu saatten sonra kabul 
edilerniyeceği taliplerin ticaret odasında mukayyet bulunması 
me~rut olduğu llftn olunur. 

Devlet ~eoıirJolları ve limanları Malzeme ~airesin~en: 
Kayseri boz bölüğünün alo aylık et ve ekmek munakasası 25 

Temmuz 929 perşembe günü saat 1 O da malzeme dairesinde icra 

edilecektir. .\lünaka.aya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını aynı günde 'aat 9,30 za kadar umuınl 

müdi.ırlük kalemine vermeleri lazımdır. Talipler mlinakasa şartname

lerini 2 lir:ı mukabilinde .\nkarada malzeme dairesinden, lstan~ul 

da H~ydarpa;ıı map;azasından ve Kayseride Kayseri Sivas inşaat 
l\lüfcttişli~inden tedarik edebiiitler. 

lstanbul Tramvay şirketi 

OTOBÜS SEFERLERİ 
ı 7 Temmuz 10~9 wihind en itibarın emri ahire ksua;. Harbiye Maçka 

lleşıktaş Arı. ındı otobüs seferlerinin icrasına iptidır edileceıi ve işletme 
saatları ben eçhi ıir tespit edildi~i muhterem ah•liye ilıln olunur. 
Ilaıun ismi Hareket seferler ar•sında ilk otobıi•ün .Son- arabanın 

fasılalar dakik harekeli harekeli 

Harbiye -
Beşiktaş 

Harbiyeden 
Beşiktı~a 

Reşiktaştan 

10 15 

!:aat 

7,.30 

HarLlyeye 10 l:i ;_45 
1 larhiye \l•çka llcıikıaı hattı iki kıt' ayı hn idir: 

llorl>İ\ eJ, n \ l •çkaya 
Hrtikraşa 

saat 

20.00 

20,l .i 

liUfl 
HJO 

:ıooo 
60000 

!'00 
2000 

'oc. 
1000 
20U 
300 

1000 
2000 

12000 
6000 
1000 
3000 
2000 
3000 
3000 
fi O O O 
ıooo 

700 
800 

6000 
11000 
80000 

~ ı' ri 
kuru Z<' a' 
,.r.: k\.:r 
8llct ~ur "ta 
al 

t.ız 

i kc 
rıalrnrnn 

schriyc 
•rmik 

kaşar 

beyaz pe1 rıir 
et 
'(Jğan 

zeytin tanesi 
sabun 
ZC) tin yag 
un 
>ıtde yağ 
fasulye 
ııuhut 
böriilce 
mercimek 
pirinç 
paıatt · 
ekmek 
muhtelif ya~ -ebze 

Vilayet dainıi enci 
meninden: 

in onu şchır y:ıtı mekt , ı 
muktezi b• ;.da mu :ırr r erı 
kapalı zarf u<ulıle m.ına a<J. 
konulmuştur taiipkrin 24· 7 •) 
tarihine mi.ı>ac:il çar~anıha g.ı 

saat on bire kadar teklif ve t 

minat mekntplarını enclime 

tevdi eylemderi. 

(Tevfik Flkret]e 
Veda ihtifali 

On ıenedenberi. 19 Ağust 
(Tedlk FikretJ ihcifalinl yapa 
münevver gençlerimizin kalbin•, 
ytiklerimize hürmet duygularını o 

!andırın ve bu itibarla ( vatanımııı' 
kadirşinaslık namını . şaşaası sön 
yüksek ve hı~,rklr bir haara bır 
yeni neslin en büyük ve en m 
fÜr ve edep üstadı Florinalı N 
Bey), Pek yakında Ankaraya gi 
için, (Fikret ihtifaUnl\ bu sene 
(veda ihtifali) suretinde, 19 tem 
müsadif bu günkü cuma günü 
15 te (Fikret .in (EJilp, teki me· 
icra edecek ve ~Azım btyin (f. 
hitabesi) nden sonra kerimesi (l\IC 
Nazım) Hanım güzel bir şiir ok 
caktır. 

Muhtelif mektepler ıaleb 

lttirakiyle pek muht~em ~ 
emsalsiz lbılla!e, me... nıiıin 
tiln müneYYi'rleri, gazeteciler, P 

gençlik, (Bikre(ln dostları ve ıı 

klrlan, her kes elebilir. 

Muallim 

Doktor Hafız Cerrı,f 
Dahill, sinir ve çocuk h.S

talık!arı mutnhassısı 

Cumadan mada herglin ~ 
( J 4-16) ya kadar Divan yol 

dald kabinesinde Ye <'umarı 

Salı günler! (Rami) de (9-l 

raddelerinde hasta kabul c< 

Telefon: lstanbul 2398 

.stanbul sıhhi müesses 

mObayaat komisyonu r 
setinden: 
800 kat erkek hasta elbi-
500 adet erkek haota pal·· 
121 kat erkek hademe dv· 
300 adet kadın hasta cı:k<!I 
53700 metro muhtelif cins 
amerikan bezi 

1291 çift _muhtelif cins ay 

Bakırküyde kain emrazı 

ve asabiye hastanesi için 1 
olan yukarıda müfredatı ) 

muhtelil ihtiyacat tanzim ol 
şartnameleri veçhlle 'e 1 ;1 4 
tos 929 Salı günıı 'aat 1 
\hale edilmek üzre kapalı 

ile rnlinal:a<ava konmıı~tıır 

baptaki ~artna.meleri görme~ 
izahat almak htcycnierin ııı 

komhyona muracaatl~ 

Istanbul Sıhhi 1' 
esseseler nıübayaat 
n1isvonu Rivasetiı1 

lsı;nhul çocuk ha>t3ne ınıl' 
la~ak 15,12b lira 36 kuruŞ 

keşHli inşaat ve tamirat ıanıi11" 
len olbaptaki kcşifnam" 'e şa 
vcchile ve 6 ağusıns 929 ş;11ı 
saat 1.1 ıe kapalı zarf usı•lilC 
edilmek üzre münoka;aya k.....,""~" 
Bu habtakki ~arınameyi 
ve !azla izahat almak istcı 
mezkılr komi<yona ıniira~~tll, J 
olunur. ~:.. 

Maarif eıninli~i 
• .. . . c"ıi> Lrcn koy kız Jı,c ı ,.ı , 

allimlij!;ine raliıı N"ırt · ııa 
Be,in .\laarif ernaııdı 

nıural!aat l[ınt~i. 
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i 1 
1 1 

. ' 
l 
i 
1 
ı 
1 • 

' 1 

' 

202561 8 

b 
202568 a 

b 
202025 a 

b 
202083 a 

b 

Ramona 
Aceın Baba 
Güzel lstanbul 
Aion Bey 
Ali Baba 
Gül Tango 
Şivekar Tango 
Sevda Tango 

Vals Orkestra ile 
Çarleston 

" Fokstrot 
" F Çarleston • 
" • 

Fokstrot 
c 

" Tango " 
Tango .. 
Tango .. 

ODEON ELEKTRiK ı 
ı 
1 
• 

' l 

aklarımız gelmisti~ 
,__ ' ~ .. ________ .. -----··---- -

T AKLIT 
Turkıyede 2 l şuhat l 927 tari

lıinı.le ve ı 93 numcro tahtında 
nlctu,uı kavit ve tı:sdl edilmiş 
olup lıikL mle patiska topları-

da 'l' bilumum basma, beyaz, 
\ ı-.ı h ,, pamuk kum.:ı,larımız
,ı t u' ,nn } ııkand:ıkl fabrika 
el• l't \ e marka ının bariz bir 
urcu~ taklit ve kezalik Türkiyc

m cccel 

. IM[L ve H!HT[ft LIMlno 
• 'anı •icari 'ine merbut 

GEMMEL 
i mı~-n t"ıhi taklit cdilmi~ bu
lunmasına binaen fabrikamızın 
ın .ı ve etiketini havi b.:ılılda 
?.. •cJilcn cmti~vı satan ve ya 
hıf:ttden ke7.a GE>nJEL ismini 

re hu suretle ve ı;erek ba~ka 
urct c yazı 1 "!1ı~ olsa dahi te!AI

~ Lu &nd muş bili olarak bir 
1 ı ta~ı y n yı; arıda mezkılr 
h .' rı sa an \'eya bıfzedcn qhas 
a kıntla h;ıkOmeU cumlıurİ\'cnin 
•hkc~ clcri huzurıında mulbvcti 

sı" 1• . • 
ıyerın !- mavesi kanunu mu

l. 
. ncc derba! takibatı şediı.le 
le• ,, c.., kccı tir. 
d· :\iançesterde 18 Haziran ı 929 

l.ı ldtızinı ed!lm 1tir. 
he Calico Printer& 

't 4•socıatıon Limited 

Tenezzüh ve 
eğlentilerinizde 

Her halde 

(BURNVİL) de 
· imal • 

ADBURI 

• •• •• •• il dl •••••• il •• il •••••• il 

'ı I 
.ıılilııı 

1 ı ı ı --• ı ı d r ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı a ı ı ı ı ı a • 

Otomobil Lastiklerinin Şahıdır 
Merkez Oepo"iu: İstanbuf, Sultan Hamam, esadet Har. 

1 
1 

Çikolatasını 
da alınız 

lezzetı nefis rayıhası 
enfestir. 

........ HALK \IUSİKİ HEY'ETl 
l ler un gOmlüı ve gece !Doktor A. kutiel 

"l<tıvvet ve sıhhat 
11111 ilıyo ve sinirleri 

l.ılkviye eden 

Arsenof eratos 
ile temin 
ednebilir. 

Eczanelorle ecza 
depolarmda 

bulunur. , ________ , 
il 

ııo 1 
derıı 

zcııgın lılr 1 RO I 
b. 1 L l \ h.. arzı.
il 1 ki f t: m ar \ olf 

har 7-lv(ı ı.ta 
ku ll~U fA7 ye J?'Ôll 
lldlr 

1 

SARAY BURNU PARK 
GazinOSUP<la icrayı ahenk etmokte olup l•u heyete muallim 'ur! 

llaUI bevle llane,dc Sem:ha hanım dıı iıtirak etmektedir. 

F.mai 25 kuruş ™ ıı·hıe 20 kuruş 
nı~cl~ ba 

klüp hinasında SABAI-IA KADAH 
Varyete - !it u<I odalar Iknize nazır balkonlar. 

Elektirik maldne;erıyle beboğııkluR>J, idrar 
darhRı, prostat, ademiıktidar, bel gevwek
liği cilt ve firenglyi ağrısız tedavi eder. 
~·:ırakoyde Börekçi fırını sırasında :U. 

Operatör~-: 

IHALIL SEZAİ 
· BASUR J\IEJ\lELERI 

Fistül ve sıracaları 
ameliyadı ımelııa~ız elektrikle 
tedavi ve bll.:urnıe aıneli yatı icra 1 
etler, saat I · i J)ivanyolo Acı 

.... Hamam.'. 20 ~-

Satılık 
t<adtkOyllnde t<u~dlll sine

ması civarında, SOyllt!Uçe,me 
hamamı bitişiğindeki 5 numaralı 
han~ satılıktır. Ferah ve hava
dar olan evin manzarası da 
fevkaladedir. 12 oda, havagazı 
elektrik, F.lmalısuyu, antreleri 
ayn ayn olmak llzre iki bO!Uğe 
aynlmı,, genlf bahçe, sırf mUlk 
içindekilere her zaman mllracaat 

edilebilir. 

EMSALSiZ BiR KEŞiF: 

Coleman 
KOLMAN 

LAMBALAR! VE EL FENERLERi 
Benzln ile yanan lnı IAmhalar 111lmdlye 
kadar imal PdllenlPrl~ kna1' kabul et• 
mez. Sarfiyatları adi bir IAmbanın sarf!· 
yahndan daha azdır; verdlll aydınlık 

berrak ve kqvvetlldlr. 

KOLMAN 
El llmbaları ve fenerleri dünyaya yayı. 
lan ,uhretlerlnl lewkalAde olan ldarele
ırfn"' ve son derec"' kullanı,h olmalarına 

medyundurhu • 

KOLMAN 
LAmb11ınnı ve fenerini bir çocuk dahi 
lı.ullanablllr, çtlnkU sür'atle yanar ve 
lı.at'lyyet1 tstlmal edt>nl bir lt>hllkt>ye ma-

ruz bırakmaz. 
MezkQr ( KOLMAN) markasının levkalA· 
de kullanışh ve lsttradell soba, ocak ve 
UtUlerlne de nazarı dikkatinizi celbederlz 

TLIRKIYE l(IN llMUMI ACENTALARI: 
Faik Remzi ve şeriki müessesesi: Sirkeci Nur Han No ll 
lstanbul Asaf Eczayı tıbbiye deposu: Mersin ve Konya 

Mehmet Sakin Bey: Diyanbeklr ve Gazi Ayıntap 

.-ı--~--,--~~----------------· Beyaz ve sıhhi 

DiŞ LER 
ule matıar bir ağıza maUi: olmak ancık 

okzijen sayesinde i<tihıar olunan 

Bioks 
diş macununun istim&· 

Jile kabildir, 

İZ MİR 

SEPET ~l~EK ~APU MEKTEBiNiN 
SERGİSİ 

18 Temmuz 929 Perşembe gününden 28 Temmuz 
Pazar akşamına kadar devam edecek olan sergi 
saat 9 dan 20 ye kadar Beyoğlunda tstlklAI sokağın
da 102 numaralı mağazada - Ağa Camii civarında • 
zlzaretçllere açık bulunacaktır. Duhuliye yoktur. 

..... Toptan ve perakende satı(! yapılacaktır ~ 

YEDiNCi JJÜYÜK 

TAYYARE PiYANG~~D 
1. Cl KEŞİDE 11 AGUSTOSTADffi 

Büyük ikramiye: 
30,000 liradır 

Ayrıca : 
18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramiyeler 
10,000 ve,, Bir mükafat 

numara kazanacaktır. 

Kör çocuklar 

Seri, 1 ıks k r lcn'z 

Millet 71 • ' 1 
l 

1' Pazaı,"" 1 
t:.:a ı l 

Sirkccı rıht mın,• ın 1 
[Zonguldak, 1 ebolu, :ııc,1, 
Samsun, Onyc, Onlu, G.rc,on. 
Trnblxon, Rize] ye nı.rnct ve 
(Surmcnc, \'akfıkcb!:, Görele) 
iskelelerine de ograyarı:k ıl\'dct 
cdcc.'Cktir. 

l\lııraraat mahali: İstaııb! 
l\tcyrncnet hanı elnndaki ynzı

hane. Telefon lstaııhııl 1154 
·llll!~ıııiııiııiıiıim:iiiaiiiıİİıİİlııiıiiiııi.I 

Yekta ,·apıırları 
BAHTIN EKSPHES 

• POSTASI 
Inönü 2 vapuru Tem 

muzun 20 ıncı 

Cumartesı" gün~ akşam F•at 
18 de Sirkeci rıht· 

mından hareketle ( Akça ~ehlr. 
Alaplı, Ere.Yli, Zonguldıık, Bartın, 
Amasra, Kuruca Şile ,.e Cide ) 
iskelelerine azimet ve avdet ede
cektir . 

Müracaat mahali Emin önü lzmir sokak 
nümero 20 Telefon: lstanhut 1399 • 

~eyrı setnın 
Merkez Acenıas~ Galata kopril 

Qaşında . Beyoğlu 236i Şube 

acentesı: Mahmudiye Hını ıltıtda 
lstanbul 27 40 

TllllZH UiHiNCi POSTlSI 
( Rr~it paşa ) vapuru 22 

Tcmmıiz Pv..:ırtcsl 12 de C:alata 
nhtımmdan harchtle lneholu 
Samsun, Gireson, Trabzon, ıuz'r / 
Ilopaya gidecek ve dönüşte, 
Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
Trabzon , Görele , Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lncbolu, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek
tir. Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Antalya postası 
( ANAFART ) vapuru 21 

Temmuz Pazar günil saat 
1 O da Gala ta nhtımın dan 
hareketle lzmir Güllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Anıalyaya 
gidecek ve dönUşte mezklll 
iskelelerle . birlikte Dalynn 
Marmaris, Sakız, Çanakkale, 
Gelibolu va ııjtrnyarak ı:elcccktır 

Nippon Y usen Kaısha 
Japon vapur kumpanyası 

[ DAKAR MARU ] Japon 
vapuru Japonya ile Aksayı Sa
rk llmanlanndan 22 Temmuzda 
limanımıza muvasaalet ve erte· 
si gfln eşyayı ticariye alarak 
Pire, Ceneve, Valans ve Llver-

pot llmanlanna hareket edecek
tir. Tafsl!At için Umumi acente
lan : Calatada Arapyan Hanın
da birinci katta IENRCO SPE· 
RCO ve MAHTUMLARINA mO· 
racaat. Telefon Beyoğlu 2999. 

- Yelkenci va,urları 
IZlılr ıDr'ıl poılası 
İsmet paşa Lüks 

ve eri 
vapuru 21tammuz paza 
giinü tam saat 15 te Galata 
rıhtımın- ı j hare
dando~ru zm re ket 
edecektir. 

Kora~eniz postası 
ANADOLU 

\'.\PL'RU 

21 Pazar giinü 
temmuz ak~m 

Sirkeci rihtımından harckrtle 
doğru 1._ %orğuldak, lnebolu, 
~er.t.c, :amsıın, L ııyc, Urdu, 
C'ircscm, Cıırclc, Yakhkcbir, 
Trnbzona gidcı:ckt ... 

TafsilAt içın :-iıkccidc Yel-
kenci 1 lanıııda kai acıınta-
sına miiracıınt. • 

Tel. lstanbul l 5 l 5 

,. e Calatada merkez rıh

tım hanında Çclebidi ve Sata-Sıbbal ve l~lioıai muavenet vetaleli Saaır dilsizler ve körler UOessesesi 
müdiriyelinden: . fi~opati aca talığına rnuracaut 

.. . 1 1 elefon Bcyop;ll 8 '\4 
:\Hıeıse,enin korler kısmınn bu sene on ıkl talebe kabul cdi' c- -ım11mu~mBlli.llKıiI:i:~;::rırıU 

eektir. Turk olmak; ya~ları sekizden aşağı. on ikiden }Ukuı olma- ·l!'Ei~~ Dr. Ihsan Sami mtl:!J~ 
mamak ve ~arı hastalıklardan saiim bulur ıak rizre he• iki l\»zc' r. Gonokol\: Aşısı 
mahrum Ama çoı.;uklar Eyi ulun onbcşinc k«d.:ır knyt , c kıl ıı: 
olunacaktır. lkboğuklupı '.ı , t 

kar:;ı pek le , 'i ve t e u 
Dhaıı) oL Sultan 1 ıı t t· ,r 
hesi karşısındn '1) ı R•ı 

ile teuh-



r 
1 
1 
• 
1 

' 

ı 

CL~lı\ 

1 ı 19 'rE,1\llJZ 1929 

il ~.ıl.;liuıan \apuru Trab:ı:on· 

in k.ırın o ot rıııu~UL Resmimiz 
. :ıı u•un kıt'l.adan sonraki vazı. 

'~rini gii:stcriyor. 

Fatihte Çar~ambada 15 inci llkmektebin temelatma 

merasimi dlin saat 1 S tc yapılmı~tır. 

K:\ğıthanc konıııde Emh\ki 
mJlliyeden olan arazi 

köylııyc tqhim 
edilirken. 

• 

Ticaret odası 

in ti ha hıı tı 

mtinhal azalıkları 

dlln l'aptlmı>t_ır_ 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

'I'ekirdajtı l'lamtk Kemal me~· 
tebinin be~inci sınıf talebefl 

Tilrk ocagında bir veda 
miisanıcrcsi ve•mfo;lerdir. 

Pliiklarınızın uzun müddet dayanmasını temin için 

SAHiBiNiN SESi 
gramofon iğnelerinden başka iğne kullanmayınız. 

' 

Bir Doç kamyonile başladığınız işin yarıda kalmayacağına 
emin olabilirsiniz. 

Günün her saatta, Doç kamyonu yoku' ve arızah yol dinlemeyen 
bir nakil vasıtası olarak evlnnlzde de olacaktır. 

!-;p yııhck mc\·adı iptidaiye ... Dikkatli i~çi k ve nihayet İjlctmc masrafının azlığı IJoı; kamyo
lU!' ~n ı. tt!au~·• hır r;ıkil vasıta" haline kı,y nakıadtr. 

Doç, sahibine uzun seneler asgari tamir ve işletme masrfile 
;alışacak tarzda imal edilmiştir. 

Alcscağınız kamyon hakkında kat'I kararınızı vermeden civarınızdakl 
Ooç sahlplerir.den, bu kamyonun yük ek hassalarını dinleyiniz. 

ıha\ d hjr Doç k~mvrını.":.ın dırck İ} onuna geçerek, 'llr<ıtıni, 'okuş çıkma Kabilin iini ve 
nuturuııo~ r lızul çeknıe kuvHtini biu2ı tccı.ıhc e•lin. 

Doç, nakliye işinize istifadeli 
kamyonudur. 

\'t· •İli l'nuınıi 

bir şekil verecek yegane 

'furkiye Otonıobil ve 1~:1stik ve Traktör Komn1andit şirketi. 

(Kemal Halil, M~hmet Rifat ve Şürekası ) 
Beyoğlu istiklal caddesi 1G8 No. 

NKARA 
L~\ R 
,AYHRI 

'DANA 
• 

l..\ZiAYINTAP • 
URSA 
liARBFKiR : 

Taşra acantahkları: 
Zabıtçı Zade ve şeriki A SAMSUN 
Mahmut Celalettin Bey % 
Mnlıaddis Zade Alim Bey ~ 
Muharrem Hilmi Bey ~ GIRESON 

Güzel Bey Zad~ Hasan Bey ~ 
Nasuhi Esat Bey ~ 
Pirinççi Zade Sttkı Nedim = ISPARTA 
ve Edip Beyler. T MALA TV A 

Esaı Efendi Zade Seyyit 

Bilal Bey. 

lsmail Zııde \'ahit ve 

ŞUrckAst, 

intibah Şirketi 

Badıh Zade Tahir Bey, 

~evlet ~emirJolları ve limanları umumi i~aresinoen 
.,o tcı. ı. •ul n' 1J.., a<ı 5 L~ 1 l)ı!l) l'cr~c nl c gt.r <1<!' 1 ı, da \'lbr.ıda c \.Lt d: '11ryı..' .ın 

,ıl ~; pı!Jc~ktır 

lunakJ 1) ı ı~rır. k c<kcclc·, .. ;, ıcklil pıcktuplarını \c mmakk.ıt tuni.ıatlarıııı aıııı gundc -aııt 

,JO .ı f.l! !ur ıw.u'tl
0

İ miidiirl ·k kalemine \crnıckri lazımdır. T:uiplcr mLinak;ıı;a ,arınaınclcrini 2 lira 

.ıuka..ıilı le .ı\nk:uada :'vlalıcnıc dairL'Sindc, btanlıulda 1 laydarpaşa mağaza>ından tedarik edebilirler, 

• vu ... , ......... . 

B~tlli~iNiN EN G~ZEL GlZiN~ YE PL!JI 
ALTUNKUMDUR 

JI Şehremaneti iliinat~ 
Bcyo~lu dairesinden: S:ıhib: 

bulunmnma<ına binaen tebligat r•P' 
mayan halıcıoğlıında turşucu mahal 
sinde c m sokagında 5 No. lu i• 
katlı kdı gi · hanenin beden duvar!• 
rında gürültn tehlikeli qrızalar on~ 

OT VE SA~IAı MÜTEA.HHİTLERlNİN 

gün zarfında lıale cdilmed ği ukdl• 
ebniye kanununu 48 incı ınadd<" 

mucibince <lııircce refi mahzur L<lil" 
ceği tebligatı kanuniye makamına k•İ~ 
olmak üzre ilAn olunur. 

VE ÇİFTÇİLERİN NAZARI DİKKATİNE 
Meşhur LA~ Z F ABRIKASININ traktörle müteharrik 

* * * Sehremaneıinden: Köprü loll~~ı 
içi iskelesinde J /8 nuıo..-alı diikkA"' 
Şehzade başında Darillhadis Ha>an• 
medresesi içinde S numaralı odl 
Üsküdarda selmaııaga mahalles.ı.ıı~: 
:'9·81 numaralı dckk:\n, llaskoy0 

kiremitci Ahmet ,·c:~ı mahalle>ind' 
sinam1 mııhalli, Beyo~lunda sarı IU~ 
mahallc<inde meşrutiyet caddesind1 

189,191 ve yavaşça şahin mahalle>iP' 

ve yevmiye yirmi lla otuz ton ot ve ya saman prese eden 

BAL Y_E Pl{ESLERİ ,;aekt~~~e n~r!r HARMAN MAKİNELf~Rt 
SATIŞ .\1AHALLI: lstanhul Sirkeci Mlthat Paşa Han Ahmet Rüştil zade Mehmet Hayri 

..,.Meccani tarifeler~ 
NL'(;J·:T l'olbh l(ampani limtct şirketi, muhterem miiştc· 

rilcrine ,.c ıınıumiyı·ılc Köprü, l laydarpa:;;a, Kadıküı, :\loda, 

Kalamı~, Caddebostan, Bostancı, ;\laltcpc, Kartal, Pendik, 
Adalar. l\umkapı, Yenikapı, Saınatya, Ycdikıılc, Balıklı, Zey

tin Burnu. Bakırköy, Yc~ilköy. Florya ve Kiiçiik Çekmece 

ara<ında scyyahat eden htitlln yolculara tariksinin dörduncu 
tah'ını ncşreylcdijtini i\;\n etmekle kesbi ~ercf eyler. işbu 

tari!c h.ıl~satcn ve ı:-ayct ımıdckkıkanc bir surette, Scyri<cfain 
ve Rumeli ~limcndükrlcriııin rl'smi rurifclcri mucibince tan 

cdılnıi~ oıup Bcyo.~lu . (;alata ve lstaıılıuldaki 

<:/J$teab Kundura ma~azalarilc sair yerlerde ıııccca· .. 
llcr r. lktc ve zengin çe;itkrdc 

) eni mrıtL·l 

,.. YAh KABll,ARIJl!Z Gf:/,MİŞ1'İR 
Rcvc1~lu lst'klfi' c:ıt;d, '' "o. J.56 

T. 1'1 U R ı A D ı S 
.. - Manhul ıerZ:!eı1, ~nıa~~ılar, e!~isecil0r cemiyalind~n. 

lstJı1tul re ıih.:r. kurnaşçılar, hazır c.:'hi~ecilcr ve nıı.isc:ıhdlmini ccmİ\·etlcri 

1 u kere ' v1 ıit edil rtk ic~hcdcn tescil \'C t.!igcr nıuaınclrh.:ri hilifa Sultan 
lamnrrında t'lhal'çı hannun 1 numaralı d_, esi l't:nıi\ etin mc kc?.i 1t' ·haz 

olun:ıra .. \: ınuttn1 ef:\ta başlanmış oldu~undan ışhu ccnıiyctc krı\'ıt Jrını tc ·didı..• 

ınccbtır t)1an :ıl:\kıdaranın ve yenidcr. kavıt t~lunacak :lc\atın nil. \ll 1.5 
\p;u ... , .. fJ;._q tarihine kadar ccmivcc mı.:· kezine müracaat lan ve cüzd3r!annı 
•m:ı 1 rır eh ntmivcıle •'An o' ın • 

Jstanbul Darülfünunu 
Fen Fakültesi 

Elektromekanik Enstitüsü 1 
lt\Uhendis Şehadetnamesi 

l.i<e nıczuııl:ırı kahul edilir. Tcdri<ata hiıinci teşrinde 

rakıır. Tafsil4t iı-!n Fakülte kalemine mıirncaat. ·-Posta ve Tel~raf levazım ınü~iirlü~ün~en: 

ba~lıına· 1 
ıal 

lstan'ıul ycı>l postahaQc için mulıaı na oluracak 300·400 ton 
Çamlı maden J..umllrü kapalı zarf usulilc muııakasaya kormu~tur. 

1\ILııı:ıka,a '25 temmuz 9'29 l'cşcnırbc v;unu ıcra cdilcc~indcn talip

lerin ~:ırtnaınc :ılınak için ~imdiden teklifname \C teminatlarını 

ihtiva edecek kapalı ıar!ları tevdi için de mczkör tarihte saat 

14 tc Yeni pot-tahanedc mübayaat komisyonuna müracaatları. 

Gazino icara veriliyor 
Ankarada Y cnişcliirde llale 

Sinama Hahçc ve Gazinosu Za
lıitan vurdu olmak iızrc şatın 

alınmıştır. iki şene mLitkkılc \e 
miisait ~craitle icıırn verilecektir. 

Şartname :\li\li '.\ILidafaa \" e
kıllcti Daire :\hıdürlüp;iindcn ah-

•~ .... H!LiS TA~ DELEN·~ 
ı l~mek için şi~clcrin iizcrindc l 
ı (, .. il. marka'i!na dıkkat • 

i 
cdınız. ! 
~~:~;·-~~~· 

ZA YI Fatih ahzı asker şırbe<in
dcn aldığım a•kerl vc,ikanı gaip 
cttiltimdL•n yen? ıni çık:ırııca ıın<la.n 

c,kisinin hükmü yoktur Fatih Altay 
mahalbınde Dib;ı~ 1.adc scıkak :-;o 
9 l\.tll<lıt berin kona~ında ~clJk . 

Davet 
1:1'.!0 sco;s.ııdc •nc•ıı:lıi Tiblııyc! 

asktri\l'Jcn nc~'et e•lcn ark:ıdaşların 

yirnıi bc.,inci ~cnt:!trini tcs"ic içın 

)·apılacak n1cra!itııne ı~tirak etn1ck 

tir.re adrc~lerini hildinnelcrinı rica 
cdcrin1. 

~ınıf çavuşu Fazlıpaşalı doktor 
Ihsan Sami, llivan vı.Jıı numara 189 

dükınecilerde 1 numaralı dilkkAııl 
pazarlıkla kıraya verilecektir. 

Taliplerin '.!I Temmuz 929 pati 
günü saat onbeşe kadsr levaıı!" 
müdürlüıtüne gelmeleri. 

•• lf-
Şehremanctinden : Kadıköyüodi 

Cafer ağa mahallesinin MuvakkicaP' 
caddesinde 8 c•ki 5 yeni numarı. 
kahve dükkanı pnarlıkla kiraya ve~ 
lcccktir. lsteyvnlerin 24 temmuz 91/ 
çarşamba günü saat 15 kadar Je,·s 
müdlirlüp;üne gelmeleri. 

* * • 
Beyoğlu Dairesinden: Kasımp3!' 

z. R. mcr:.ezindc sahipsiz oısrıl 
bir keçi bulunmuştur. Sahibi :ı ıt1 

zarfında müracaat ctm('zse satılaı::.:l 

lf- * ~ 
Şehremanetinden: Cerrahpaşa 

tanesine ait iki adet d;şi koyıın 

lcmınuz 929 cunıartesi günL; 
9,.30 da htih st pn7.arında .aıılac 

dan talip olanlann memur'l roı..o"· 
na müraca t. ıı ı. 

. ·' Bcyoıt:u d;ıire.indcn: Sahilıı 1 

1 
bulun:ıın;ırna:)ına binaen h:bl1r 

vaı,,i•mavan H•hcı~o "'-'-,.ı ~r . . . . ""' ..... - J' 
hallc,ının kumbarahane cadde;Jn 
ınt.:truk olup kı~ınen iuhid:ımn t<tt~ 
59 numaralı Değirmen binasını r1' , 

bakı kısımları halen ıehlıkelı bir h•. 
• I 

lıulundııjtundan 48 .'aat zarfında 1 

mahzur dilcıncdi~i takdinlc ebni'~ 
kanununun 48inci maddesi mucıllt 
dairece hcdm cdiJ,ceği te!ılıgoJ ~~ 
nuniye mckamına kaım ol!:'ak ıı 

Zongul~ak.~.sliye mahkemesi Tah- i!An olunur. A 
kikat hakımlıgınden: . i ı~ 

Atin•nın Şiletit kariyesinden Ha- . Zongul~ak. ~slıye .mahkcın~~dS,ı 
l't og"lu mukaddema Zonguldakta i- kikat hakımlıgınden. Zong ' l 1 t.. Abd"! . • 11 rııw· kamet etmiş olan Recep bundan on uccar u azız ogu 3 _,80el1, 

beş sene evci Rusyaya giderek ahva- Mart 929 ~arıhınc kadar ,.,~· 
li harbiye ve ihtilfüatı dahiliye dola- murur etmış sckız kıta senet ~rl' 
yısile gaip olduğu ve hayat ve me- hince Zongul~akta !•rıncıh~ii(a;~ r 
matı meçhul bulunduğu cihetle gaip ıken Edremıde gıtmış ve bı . ol• 
liğinc ve nikahın feshine zevcesi A- radarı dahı taı;_ayy~.P ~yı:;,ışetl ~ 
yşe tarafından ikamei dava edilmiş ~.urmuş usta füey .ıne. ıka dJ'an 
1 h • gı sekız yuz yırmı lıralık . ,v 

o makla mc'.kumun ayat ve memat; tahkikatı 10 Ey·uı 929 salı gU·, 
ve bulundugu mahal hakkında malu rk d'l . 'k • "hl "' 
matı olanların bir sene zarfında mah t~ 1 e 1 m~ş v:ı 1 a~.etg.ı ıcll • 
kemcmizi haberdar etmeleri ve bu ~maması ase 1 e .1 a~c·.1 ~c,; 
müddet zarfında kendisi gelmez ve ıcrahsınka kdarabr. verılmhışkteı';;,ey• g 

'h d · .. k mu a eme e ıı:zat ma l' sarı a resı teayyun etmezse anu- . k"I .. d c5J ...... tı' 
nu medeninin S2 ve 34 üncü madde- mesı ve:l'.a ve 1 go~ c~rn gıyı' I.' 
!eri mucibince gaipliğine vesair ahka dır. A~sı .hald~ 

1 
hak :n ·~;;~ 

mı kanuniyenin ifasına karar verile- muame e ıcra 1 ınacagı 1 N ;;;'J >' 
ceği ilan olunur. - M<!s'ul Müdiır: BOı•.HA 


