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SUL~l. lES'ULLr~H.i 
Harbin mesuliyetinden harp 

mesullerinden sık sık bahsolu
nuyor. Fakat bir türlü yapılan 
sul'.nn mesulleri aranmıyor. On 
senedir, bir çok memleketlerd~ 
dökülen kanlarda, yıkılan hanu 
manlarda, mahvo~an se.rvetl~.r 
de elhasıl fikirlerı anarşıye go
tiı;en amillerde, galipler sulhu
nun, bu sulh mücrimlerinin te
siri yok mudur? 

Sevr muahedesi ile bağlı bir 
Türkiye için yaşamak imkanı 
tasavvur olunabilirmiydi? O mu 
abedenin kayıtlarına tabi bir 
Türkiye, daha ziyade bir ihtilal 
anarşi ve esaret memleketi oiur 
du. 

Bugün biz, tam bir istikliıle 
kavuşmuş bulunuyoruz. Fak~t 
bu neticeyi almak için Türk mıl 
Jetinin yaptığı fedakarlıkları, 
Yunan milletinin döktpğü ka
nın bedelini kim ödedi? Herhal 
Je tarihin adaleti bu meselede, 
Sevr sulhunun amillerini tec
rim edecek; 

Umumi harbin galipleri, harp 
mesuliyetinin Almanlara raci 
ol<luğunu bir madde halinde 
Versay muahedesine koydurdu
lar. Almanlar o vesikayı imzala 
makla beraber fırsattan istifa
de ile harp mesuliyetini k;ıbul 
etmediklerini söylüyorlar. 

Geçen sene Reisicumhur Hin 
denborg vatan için ölenlerin ha 
tırasmı teyit için kurulan bir a
bidenin önünde demiştir ki: 

"- Harbi umuminin zuhuru 
na giıya Almanyanm sebep ol
duğu tarzındaki ittihamı redde
deriz. Bütün Alman milleti bu 
redde iştirak eder. Bizi silaha 
sanlmağa sevkeden ne haset ve 
ihtiras, ne kin ve menfaat, ne 
de istila arzusudur.Bilakis harp 
duşman milletlerle çevrili Al
man milletine mevcudiyetini mu 
hafaza gibi haşin bir zarureti 
kabul ettirdiği son bir müdafaa 
vasıtasından ibaret olmuş
tur. Saf ve temiz bir kalple va
tanın müdafaasına ko tuk. Al
man ordusu, elleri temiz ve le
kesi:.: harbetmiştir. Almanya bi 
taraf hakimler huzurunda bun
! rın hesabını vennege, hazır
<lır.'' 

Fransa da aynı güne tesadüf 
eden bir ihtifalde M. Puankare, 
Belçika bitaraflıgının ihlal edil
diğinden, Alman ajanlarının 
her tarafta grev ve yangın ter
tıp ettiklennden.tahtelbahir har 
binin sui istimal eclil<liğinden 
b:ıh~eclcrck mcsuliyetin Alman
larda olduğunu ısrar ile tekrar e 
dı ·ordt. 

Harp mesulleri hahsı, hiila 
kapannuş degildir. Versay mua 
h desinin yıl diınümü münase 
etık bu'ldan t>ır kaç gün evei 

A lmn milletine hitaben neşre -
dilen beyannamede u sözler var 
~ı: 

"On ~ene evci Alman mürah
haslarİ, Versaycla sulh muhip
Jerını inkisara ugratan bir vesı
kaya zorla imz:ılannı koymuş
lardır. 

Bütün Almanlarla hemfikir 
olarak, harpten yalnız Almany:ı 
nın mesul olduğu iddiasını red
declenz.'' 

Hinclenborgun "matem gti
nü" diye tavsif ettiği V ersay 
muahedesinin onuncu yıldönü
mii munasebetile Almanyacla 
yapılan tezahurat üzerine Fran
ı;ada siddetli infiali ayrıca kay
detmek icap eder. Herhalde ı:pe
;uliyet işlerinde harp mücrimle 
ri kadar sulh miicrimlerinin de 
yeri olmalıdır. Bu nokta, her
hangi bir muahedenin maddele
ri arasına girmese• bile, tarih ci-•. . 
m1l ehemmiyetle kaydedec.ektir. 

~ MAHMUT 
Siirt mebusu --·· .. ·---

Netice ne? 
Ankara müzakeresi 

müsait safhada 
Atına da., telgrafla bildirildiğine 

gore M Papadan Yunan hariciye 
ez etınc gelen malümata nazaran 

Ar: ra muıakcra•ı fevkalade eyi bır 
,r.~d::ı cereyan e'mektcdır. 
Atina ma~aliliııde Onbe gtinc ka

.ır t J, f '"' kka'< gorulm,ktcd r 

Şarupllk üzümler 
lzmir, 3 Milliyet Şarap-

lık llzOmlcr ıvooo kantar tah
min edilmektedir. Bunların bir 
kısmından inhısar idııresi rakı 
11omaf'.1 vapacakflr 

Istanbulun, hele Beyoğlunun altı yedi katlı .. tü 
evlerini yıkmalı ! Bunu M. jansen söyleyor ... 

Yeni I3tanbul ---.... ..-
Ancak 3 katlı eylerin 
yeri olmalı, henıen 
bir inşaat inzibatı 

tesis etmeli! 

Ankaranın planlannı 
yapan JI. Jarsen dün 

Istanhula geldi, n1ühin1 
sözleri var .. 

An karanın imarı ve 
M. janstn 

yapılan davet 

A nkaranın imarı halılundalıl planı kabul edilen profesör M, jan
sen Avrupadan şehrimize gelmiştir, PIAnın tatbikatına başlana• 

cağından M. jan~en Dahiliye VekAletl tarafından Ankaraya da
vet edifmifllr. DUn alıtam bir muharririmiz M. jansenle ğörllş· 
muş, lstanbul hakkında yeni bir plan yapması için kendisine bir 
müracaat vuku bulup bulmadıgını sormuftur. 

M Janscn henüz böyle bir muracaat karşısında kalmadığını 
• söyledikten sonra lstanbulun müstakbel planı hakkında 

noktayı nazarını mubarrlrlmize anlatmıştır. 

M. Jansenin beyanatı 
M. Jan<enin bcı anatı şudur: 

Yeni pl;\n hakkında iil.rimi 
soykıtyim. Hence yapılacak ilk ~ 
Beyoılunun lıu beş, altı kaılı evle
ltrini yıkmakıır. Çünkü bu binalar 
hiç bir suretle mcmkkeıin bu gün
ki\ ihıiıacına tekabül tıme,. 

Hu ıtibi muaz:ı.am binalar btlki 
Berfin, Londra ,.e Paris gibi büyOk 
~thirlerdc \apılabilir. Fakaı l>tanbul 
için deAil. 

inşaat inzibatı 
Burada en bu}ilk nok"111 bir 

ınşaat inzib:ıtı olmam;t!'ldır. Aunun 
ncti1,;t~i ola::ık işlt:r i"pt.:kUJa..;yona 
<lııktilu1nr \C mutl·ahıılc·re kalıyor. 
Herlinde hunlar alnhnde hüyiıK 
mtu:adt:lclc. )'Apılı}or 

İİf kallı binalar 

1 
lnşaaı mzibaıından maksn kim-

'tnin kim•<Yl' hakkı ~<ÇmLm<~t her 
evın ti) a alahilmc,idlr. 

Bir misal 

'ize hüyUk binalar haHınJa bir 
misal ~tıırcyim. llu neyt benzer 
bılirmislnız~ Zengin ve uwn boylu 
hir adam riyatronun en ön fırasında 

bir yer ah or ve arkadakileri 'ahneyi 
~cirmekıen mahrum bırakıyor Netice 
evler üç katlı olmalı ve her ev hava 
alahilecek şekilde yapılmalıdır., 

Ankaranın planı 

M. Jan'fn Ankara için buıirlc 
eaJddtr '3pmadı~ını hu surcılc 
*thir namına 40-.50 mıb-un lira bir 
ıku~ıt temin c<fildi~ıni ilt-' c <:rmi~dr. 

Eyi bır tesadüf 

Hence ~·apıl:ıcak ~1.:y .•\ni.ara için Prilft~or Jan.-.ıtn Hcrliııdc ahmı· 
yaptı~ım planda ıılduğu ~ihi rıç ~mcı mwı dC\riıe·i ıts'iı edildi~! 

kaıh t\·ler yapılmasıdu. gun e~i hir re~adiif t'ı:ri <ılarak 
\le el;\ l.alaıadakı lıli)Uk hanlan ,\nkara hakkındakı planııuıı Jüri 

gozunu6 cınünc gtti nıı.. tJnlann heyeti tarafından kabul ı.:dildi~ine 

arko•ında kalan nkr htr ,cı<len. daır ıclgra[ aldığım mrmnuniı·tıle 
mıınzaradan mahrum dl"ğıl nııdirler1 muharririmizc ~<ı)lcmıştir. 
~--~~-----~-.. -----------
İçinden çıkılmaz oldu! 

44 milyon lira açık var mı, yok mu?. 
Kestirme cevap yok ! 

Rrısun1at 1\1. Jakarla birleşiyor, Ticaret odası 
pek birlik değil, fakat bir kısın1 iktısatçılar 

ve bankalar da başka türlü süylüyorlar 
_- ~ l3kann )anlı~ he~aplara i~tınat <de· 

rek hakiki ,.ıziıtıi le<pıı tdtm<di· 

I 

,'rlak11/tsi ile ortaya çok nılihim 
bir mesele atiin • 

M.}akar. 
Ticaret bilançomuzda, 

gümrük istatistikler~nde ~ös
ttrildigi gibi f 44} mılyon lıra
lık bir açık var mı~ır ? .. 

Ru, şimdi ınuhıelil ıddıalar. ka~· 
şısında içinden çıkılması mu;kul bır 
mesele oldu. 

Rlisım111t ne düşilnliyor ? 

llü;umaı idarcs~ isıaıisıiklcrin 
}anlış olmaılıgını • • ancak ithalatın 
ihra~aıtan ne kadar f, ·zla oldu~ınu, 
vanı ıçı~ı. go<tcrm"~" de kalı gel 
mediğini j<iua ediıor . 

hıaıi>ıik wmım miiduru \J. 1'3 
mıl Jakar iı..l', v,ümrul\. 15-tatistıkll'ri 

nır dojı,.," olnıadı~ında 'c nçık t' •lu
nm.ıtlıp;-ında israr etmlklt:dir. 

Hti:-um"'· itlau:ı;i l rkAnı d.ı, mu .. 
maill·,hdcn :ı"rı bir nılJ..ıai nazarla 
açık olınadıp;ılıı t;ıhmin c<li~ı'r 

811nkaların dt dik Itri 

Fakll baZJ bankalar, ~I. kamil 

jti kanaaıindcdiı. 

Hun)Jra J!orc, l!'tati~tik ıımum 
mU<liıruniJn, a\~ık oln1adıA-1 iddıa ... ına 
delil olarak ih.:ri siirdiJ)tü hkirh:rin 
hır kısmı. hılakıs iıhalaım fazla ol
duı~unu tt:,.p:t tdtcek mahi\tttrdir. 

Bir ıat lıı şıwlıırı 5nylııyor 
\ aZİ\t'tt: \'akıf olan FalAhiyt:Uar 

bir z:u dcmı~ti' ki; 

l"it'artt hıl:uıçomuzda mcm .. 
ltket ak\ hinde !ark, daha do~rusu 
açık vardır. Fakaı ne kadar olduğu 
'>elli de~ildır . .\[. Jakann . ıhracıtı
mızın kıymt:ti gümrUk istalistikltrin
dcklndtn ) ıiıde :.!5 lazla olduP;n ıd· 
din" indi lıir muıalaadır. (,'unki bu
na esas tuttuA'u va~atl fiarI:lra i..-ıinat 
cdılcm.ı. 

Sigor/11 ücrcl/tri crnrbilate Kitliyor 

ihracat _cmtiamızın muhim bir 
kısmı mah,ulaun idnki ıamanında 
ihraç tdildi~i için liatlan. ,\(_]akarın 
dediği kadar yuksck dcP;ildir. ihraca
un miktannı esas nl:ır:ık naz:ıfJ. dik
kaıe almak lazimdır. lhı acaı emıia
mı7. ecnebi vapurlarıle scvktdıldıP;i 
\C t!'Cnt:l\ı kumpaınalar ıa ıt(>.ta 
cdılldi~ı ıçin bunıa·ı ihra,· ki\ ~lime 
ı..amınl.tıll k \ c ~ra ·1tıınız1 ) t.zdc on 
faıla ~ı f ... tcrmt·~c el tp uddctınl k 
1'3tadır. fionbr lıılak s ha:ıre pora 
çık,ırmac ,ı ınnl'ip oJrnak uıharı1c 

ıar . ımızadır. l lakıknt n< kadar "" 
• lsa ~· ..ılduğu wi kalıu etmek 
l~zımdır l"akat )3\•~ \'3\aŞ bır mıi
\3i'.Cnc tcc~~ü:-; t<lcl'tAi \e ısoh

•aMıın arıma>ı dolay,,ile aç<ğın ka
panaca~ı muhakkaktır. 

Doğru değil .. 
Ne verilen mükafat, 
ne de teberru edilen 

para yoktur 
Şehreminine ve ar
kadaşlarına 20 bin 

. li1·a ikramiye verile-
cek deniyordu! •. 
'dırcmcnctiıı l 909 ,,ıikrazı 

hamılicrilc akdcy edigi muk:ıvelc 
nanıedeıı dol:.r;·ı hrcmini \lu· 
hidıliıı beyle riıld.a,ına '20 hin 
lira ıkrarni; c verilmc-i hnkkında 
hir karar mevcut oJduJ!;u, hatta 
!:"Uhiddin hey ve :ırkada;lotrının 
hu para;ı f,rnn uhlaki hayır 
miic"c'clcrinL· terk etmek İ'te

diklcri haber , erili\ ordu. 
Dün bir mı ;rrırımız bu 

hu,ıısıa nmiycıı l clnliye aza
larından batılanla tema, ctml~· 
tır. Ezcümle lıütçc cncıimcııi aza
sından Sezai BL•ı ;\Juhidtlin hqc 
ikrami\ e vcrilm~ ı l ·in wkarnır 
ttmi{ ' hi~ bir ~ey nlmatlıl\ını 
>oy lenıi~tir. 

Dil\cr 37,aJar ,ı:ı .ı~ nı ,eyi 
><i}lemektctlir. 1) halde ne ikra
mi}e, ne de ıd uru mevzuu 
bahis de~ldir, 

Edebiyatçılar 
---M-

Kongre toplanıyor 

Fırka ile temas 
edecek nıurahhaslar 

Gıiıc\ .'a <Ular Baliği ıcarc ht\
t:ti. ilt tnctımcnlerindcn on gunJ~rc!c 
baıı is.uf11J11r ol· 
muş, Vakup K:ı. 

r~ Ru•en ~~re[, 
Rt~at ,uri~ ~:tLrr 

I""'• Rurhancd
din1 \~u!'tıf Zi\a 

Orhan Styfi 
Hakkı Siıha, Kv 
maleddln Karni, 

"ırrı 'ahıt Btı· 
ıt çckı1rni~ler, 

hu 1 tifalar UZl'

rınc idare he}ttl
nde kalan aza da 
kongra)ı daveı!<' 

l>lilaıa karar \c 
rmiı:-lerdı. 

C ;uzel ~an'atlar Rırligı ıntıhab:ıtı 
ik al;\kadar olan C. 11 hrka-ı 1'.irlik 
rıy;ı~t:tiııı.: hir tezkere jtöndt:rcrt:k ic.fa .. 
rt hey'ctlndcn c diıtH ıJ(I heycııcn 
hirtr zat ile rtma~ ttmı·k i~tediıtini 
1 ildirmi~tir. 

rlunun ti zerine birlik ıdarc he) l'Iİ 
dtin ak-:.am toplanarak l'l, ami Sefa

1 

\'tdat Nedı~ı Ye re~ı;.am Sadi Bt· ·lcri 
Fırka \!Mcııi~lijti ile ıtma'a me
mur ct. ;İştir 

Bu zevat hugiın ;:ıaı l o te 1 la· 
kkı ~ina~i l~~a' ı zi arctlc ~orü~c .. 
ccklndir. 

Mektepliler 
müsabakası 

9 uncu haftanın neticesi 
Mektepliler masabakasıoda 

9 uncu haftanın rlnciliklerlnl 
sırayla isi.nlerini ltaydettlğlmiz 
Hanım veE!endiler kazanmışlardır 

1- Galatasaraydan 960 Ra
gıp Bey 

2 Galatasara dan 929 Bü-
lent Bey 

3 Daoı de Slyondan Mu· 
azzez Hanım 

4- Dam de Siyondao Ne
zahet Hanım 

Haftanın blrinciliklerioi lıa
zanan Bey ve Hanımların mU
kafatlarını idıtremi:ııden aldırma
ları ve neşredilmek llzcrc birer 
fotograflarını yazı i~leri mUdUr
lllgUne göndermeleri. 

ıo uncu hafta 
10 uncu haftanın en mühim 

haberi nedlr ? müsabakası 

1
41 temmuzdan itibaren 

_ ba~lamıştır. 

Gelecek ~11Temmuz Salı 
cevapları günü akşamı-

na kadar , ' • 111 edeceğiz . 
10 uncu en mühim 

Mn~a~ele e~ilece~ ıni1 şehir_t!!.~·:auiş rv1illiyeti11 ~iiJü~ an~eti 
T 

.. ~ R il Herkes 2abıtan1n 
UrPı Ye US f03 arı kuvyetinden Gazinin en büyül< 

~a"ıla~IJDf emin olabilir eseri nedir? 
-

Bir aakla da~a : Bizde Busyadan 
gelirlleo mallardan onlar gibi \ıyaııya 

vergi alacak mıJı.z ? - ... 
ltusyA\a 'apıhın ihracaı haklnn· 

daki ıahl.ikat Jun bı ınisıir. 

Bununla ml',~ul olan lııti•at \f

kalcıi Ti~arui harici " mudüıu Avni 
I'. bu~ün AnMıraı • ıHleı tderek 
tetkikat raporunu v.l.:llett ,ereccluir. 

A mi Bey dıin bir muhaarririmize 
demif!ir ki : 

Bütün şikAyetltr tc<rlı tdil
miı:; olup , eni ticaret muahtdesi 

Ticarrl /lariciye müdürıi 
4ı•ni Bey 

muzakcr:ıu ıda hunJar na.<.1rı ılıUa 
tl' a?ınac-aklır, 

Allik11d11r wcırlai, Ruslıırıı nııı
kabrle bilmısıl ıcrası hıırnsıınd11ki 
lrşrbbıislrrıne gel111fr, bu ikı tııra/ 
nılinascba/1110 ail bir 11u !if /f ılir ve 
hükıinı<'li11 bileceği iştir. 

l)cri mt~tıl'5inin ne ı.a.mıa 't 
ne >urttlc halltdilcc,~ıni henuz hil 
miyorum. Bu dheı, \ cUlcıın karııı 
le anlaşılarakıır .• 

TACIHL~:IU:'\ Dl'"l , Dt't!l) 
Alakadar ıacirler, Rusya)• mu

kahdc hılıni>il \apılmadı~ı ıakdlrdc 

müzıkl·rarın !'ürüıu:cmede 

muluemcl f'ldu~unu beyan 
cedirlcr, 

1 lııklım<I. l{ıı-ların, Tıirk tacırı .. 
rini hak~ız cılarak aıır kazanı; \'Cr· 
gb·inc ıahi tulma·q üırrinc \lJktıhu· 

htn mııral'aatlan ehcmmi\·ctlc n:ııan 

dikkaıa olmı~ıır. 

vırncı ·rn~\llL ~:nıı.ı·:< EK 
Ru~ til·art:t mlıme~1;i)Jiı-i tar:1fın· 

dan memleketimize gctlnh:n emtıanın 
kı}mcti. t-enedt." on mılJı'n Jira)ı 
muıera.iıdir. lltiklımet, lıpnun }almz 
komsıyonundan kazanç \'tr~isi nhn· 
masını k:\fi ~ormiyt:rtk ooon \'aziylt 
dnlayı>ile bu nrgiı i lıuıun kazanca 
tl·~mili tlerpış c.:tmcktcllir 

il. il \nll' il. GEl.i\ lllt 
:\le 1'o\a Sl.f1rimiz l fusı.;\İn Ragıp 

lıcy :\fıı kn,ıd:ın h:ııl"t:t t!mi.,tir. 
llıi•nın ll.ı~ıp llC\in tıı ~unlmlc 
~t:hrimizt.: J:l'lmc~i hı.:k1tniycır. Bura
dan Ank•ra ·a ~ıdLclkıir. 

llli>t\ın Ra~ıp llt\in ~tlmf'i 
yeni } apıi3cak Plan ·rurk • H.u ıica· 
ıeı muahcılt.i ılc alakadar gorili· 
mektedir. 

Fırka ocakları 

Teftiş ne zaman 
başhyor? 

Halk fırkası mOlettlfi Haklıı 
Şinasi Paşa cumartesi gllnllnden 
itibaren lstanbul Vilayeti kaza
larından başlaJPrak ocaklara 
kadar bütün mıntakaları teftiş 

edecektir. 

haberi için alınacak netice 
t121 Temmuz Perşembe gü
l_ nü ilan edilecektir. 

Cevaplarınızı J\llll)·et mil
sabaka memurluı.tuna gön
deriniz. 
Not: Mo abakamıza haftanın 

en mllhim haberinin ne 
olduğunu bildirmek ve niçin o 
haberin tercih edildlglni izah 
etmekle lttlralı edilmelidir. 

Polis müdiri Şerif 
Beyin beyanatı --
Son umanlard;ı ~cbnmill1c hır· 

sızlık Hk "alannın ço~aldı~ını bır ı:a· 

zt:tc yazını~ ve hu me~lc h:ak~ında 
da dünkü nu>hnmııda · \'ekilı 
Muhıddin ve l'oii · '\1üdıirıi Şerif 

llcyl 11 hcyanatlarını yaımı~tık. 
Dün gene a} nı gızc de Poli · 

Muduril ~erif Beye atfen hırsızlık 
vık'ılırı h•kkında hir be\anıt vardı. 
Ru beyanat •ı nı Polls .\lüdürü ~e
ril Reyin gıJ.ctemiz muharririne ke
lime kelime not etıirdlği beyanat ile 
mühim l'ir ttzıı arz ediyordu. 

Bu te'idın neden iltri ~cldikini 

dün Poli• Müdürü Şuif He, dc•ı 
~orduk. 

Şerif Hey dcmi\tir ki : 
Hrn, dün ( evvelki gun 

\azile kahı Vali \luavinı Faılı Hty 
ile muhteıır meseleler \11.erinde gô· 
rüşüyordum. Bir çok işltr için Amir, 
memur ara*'1nd3 anla~ılmısı llzım 
gelen hu,uşata · dair idarti ktilm 
eaiıorduk. 

llırnılık 'akılan hakkında da 
yıpıl•n tedbirlerden " hımıların 

yıkalanma~ı i~ln kurulan pu<ıılardaıı 

bah~ediyorduk. 
Bu "nada bır ~auıe muharriri 

bey içcri5e girmek müsaadesini l<te· 
di. Muı' in Hey, gir-sine mıisaadc 
ettiler 

Bu giınkti hir ~azetcdc ise hana 
nı!cn bir bcy:ınaı neırcdildi~ıni haı· 
reılc okuduk. 

Ualbukı odün valnıı "Milliyet~ 

~aı:fh.:<ındı.:n \aki olan sua1 re kar~ı 
• ızahat \frmiştim. (~umhurl\ttttki 

hcva.nat ~l ,im ( lamazdı. 
<;linkli \'ali ınua\'ini Bey ıle 

devam ..:·d1:rı mUkô\1c.:meyi uıakıan 

dinleyen muharrir hl'} ~a.t.t·tl'.sınd..: 
ntcrt:ın1tk uzn.: nt: \'ali mua"inı 

He\ l~ 't: nl" de b.1111 hir sual or
ına.dı~ı gihi mU:<a.adl· Jahi a!m;-1nıı .. tır. 

Bu mu'3odc 11.lij\'c rağmen hu u<l 
!'UfCUl 1r.ı.ir ill' memur arasında 
ccrcy:ı.n t..!l-n mukJ.ic.:mc c.:sa .. ln ga 
~ti<)< ek ~alnış bir ,,.kilde ~eçiril
miştir. 

llıılıisıı boyle bir hıyıı1111t/a 
bıılıınmııılını. 

Hamı aljt'diiı'n bu hPyıı11otta 
zabıtıı kııl'Vellerlnin ıısayişı l<111in 

den aciz olılıığu gibi bir nııına dıılıı 
pkıırıla/11hrexini de sôyliyorsunuı. 

Tekrıır eıliyorıını ki, lstunbııl 

zııhılnıı vazı/esini hıisııll ifay<1 
yetişeak kabiliyfll"ılir ve h"' 
ııınııııı y<'tışmiştir, Bnrıdan lıl'Tkrs 

emin olmalıılır ··-----
Çok musip 

Vesaiti nakliye tari
feleri birleştirilmeli 
Emin ,ili B.in pek miihlm 

bir tahriri .. 
• 

(·enlİJtll hl'lcdi}caza,ından l~min 

Ali lı•y difnkıı içıimada muhim bir 
• takrir vCrmiştir. 

1" .... ll!'!!l~L! · :ı:a(rirde Şirketi 
llayriyc, Se)• 
rise!ain gibi va
pur idareleri ile 
~ümendülcr kum• 
panyalan tarafın· 

dan yapılan tari
felerin birhırint 
uygun olmama" 
yüzünden halkın 

mu~külAra maruz 
Emin Ali Bey kaldıjl;ı, mesel;\ 

llo~;ızlçlııd<n kalkan hir adamın A 
daya H\a llakırko. üne gidip gelmesi 

bir g.ıne muıeukk oldoj!;ıı, bınaen

ale,·h bu ldar<ltrin ı :ıfdcr nın kvhıdı 
ık vc<aıü naklı, nln h ektt aaılcrı ın 

liırblrınc m gun 
tc.,.tbhti'=atta bul 
mekıcdır. 

lar k ta l ı ıçı~ 

nu "Tla~ı fek ı~ ı.:<lı • 

Bu 1 
ll"- c.t.l l:\knd.ır trJ·ı.:h:r 

ncxdinde il "t.:l l lı JltJ bu ınuh11:1 ı 

\C ntlit:tJ n l ln l\Ctı bcJedıJ 'ti\; 

hahcr \enJnıcı;;ı ı\ın t.ıknr, mak:ımı 
t-:nuıne:c ha,afl.~ cdilmi~tır. l~ın:ınet 

bu hu<u ıo derhal l<Ş<bbu,ıe bulu-
nacak ur. 

Reşat Nuri 
Beyin ceva l 

" .. Ben, birini ölt•- l 
kinde11 üstün tut
mağa imkan bul
muyorum .• ,, -----

HelJal N11ri Bey 
Gazinin bütün yaptıkları m m•e 

ketin yaşaması, yükselmesi ve mr'"' 
ut olmag için en 15.zım olan s .) Jer· 
di. 
Kurtuluş muharebesini yapmasd'f 

d1 Türk milleti baska milletlere k,. 
le olurdıı. 

Lozan ııulhundan sonra men' k 
ti tekrar su)tan ve h;ılifc hükiim ı· 
ne bıraksaydı döner dolaşır, bi: •~ 
man sonra kendimizi gene aynı "" 
çurumun başıntfa bulurduk. 

Eskiyi yıktıktan sonra bize t- r 
"Jayik ciım):ıuriyot" vcrmescydı h.l 
ka c-sen artık evinin cfendisı. ın. 
Medeniyet dunyasının bütiL'"" Li.u n 
sanları için oldugu gibi, buı> . ~ 
sonra ne ekersen onu biçcccksın 
GiızideJerc rtık istcdığin ınarı 
istediğine 'nanmamakta ser ;t ı. 
bt:ynini, k~Jemin1 1 dilini i ... tedı .. 
ı:ibi kuilanabilirsın. Kara kuvvet . 
ne mc<lrcscsind..:n, ne şchisldmıno .. ~ 
ne softasrndan ne çarpıcı ruhları. 
dan korkun kalmadı> ılcm.seydı "" 
c;cki~mcmizin uzamasından ~a k 
bir netıceye ermemi~ olurduk. 

Bunun içindir ki Gazinin es 1 ı 
dedigimiz şeyleri ben aynı bır idt 
!in hedefini dögen bir bataryanı:ı 
parçaları gibi hep aynı ehemmiyc -
te görüyor, birini ötekinden üst n 
tutmağa imkin bulamayorum. 

Mamafi suali büsbütün ceva z 
bırakmış olmamak için ben kendi he 
sabıma bu eserin en çok hangi p r
çasına hayran olduğumu söyleyim: 

Ölüm dö~gine düşmüş büyük bır 
milletin biıyük bir insan elilc tek
rar, dipdiri, ayaga kalkması pek ak 
la sıitmayacak bir şey değildir. 

Fakat asırlık an'anelerine en ba -
lanmış görünen teokrat bir devletten 
göz yumup açacak kadar bir zal11'ln 
içinde, yepyeni bir 13yik cümll rı-

/ Mohııılı 2 inci s11hi/ada / 

---·------~~-

Fatih-Edirnekapı 

Tramvay hattı iki 
n1ıntaka sayılıyor 

Fatihten l>dirnc Kapıya k da 
lan roc ;.ıfoın bir ı:o:....taka addolı 

rnası ıçın·tramvay iırketı ne dı 

yapılan tcşehbus m-spet netıc 
mcmiştir. MuKcıvclcnamc rnucıb c 

du bir kiloroctrcınur bir mı k~ 

icap etmektedir. il u <ı Fatıht< 
Edirne Kapıya kaclJr ola..., ro 
1900 ımıtro oldugu İçin burasııı"ı ı 

mıntaka olacagı irket tarafınd ı 

iddia olurunaktadır. Y:ılnız bu hattı 
Bcyoglu cihetine de geçirilmtsi ıir
ltetçe kabul edilmiştir. 
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~ 1 ---------&..---~~ Ne hacet hep biliriz! 

••O•• 
Biz bu devlete ne hizmetler 

etmedik .. 
Milliyelio telrikası: 53 AYHAN 
-Aman sultanım k~rem bu· üzerine varmamdan meydanı 

ıurun. tekrar boş bulmuşlardı. O sıra-
Demekten çekiniyordu. da Fransız Cümhuriyeti ve ihti-
- Dinle Mehmet Paşa. Sül- lali yunan istiklaline çalışanla

larla tam iki sene oğraştım. rın yeniden gözlerini açmıştı. 
Sül Dağını sardım. Harbi ka- Belgiratta bogulan Velestin-
zanacağım sırada. . . li Riğa nın ceneral Napolyon la 

"Mosko" Adlı bir Arnavut mektüplaştığını daha çok ev
Rum kansı SU!yot karılarile ka- velden biliyorum. Riğa yunan 
çan erkeklerini geriye çevirdi. i~tiklaline çalışıyordu, "Eterya" 
Yüzlerce. . . yüzlerce aslan gi- cemiyetinin ilk temelini bu a
hi delikanlı şehit verdim. Utan- dam hazırladı. Avusturyada es
cımdan Yanyaya gece döndüm. ki yunan ceneralları kıyafetinde 

Benim için: Ali gavur oldıı dolaşıyordu. Tiryeste de tutu-

derlerE~~ağfirullah. , . Esteğfi- lup Belğirat Muhafızına teslim 

I-u•I•ered.e 
• 
işsizliğe çare ----Hiikti.met tarafından 

izahat verilecek 
Londra, 2 ( A.A. ) - Kralın 

nutku okunduktan sonra. :\1. Bal
d11 ı n son derece mutedil bir mı
tuk siiylemi:jtir. i\hı;mkerat, ne 
l.ilıeraller ne de diğer meb'tıslar 

tarafından hiç bir nutuk söylen
ıııeksizin tehir edilmi:jtir. l~sizlip;c 
lıir çare bulmak için lazım gelen 
tedbirleri ara:jtıran ve tanzim 

l:tmekle nıc:jgul olmuş olan mlih· 
ru has Lordu \ 1. Thomas, yarın 

hckımıct pliıııının csa> hatlarının 
neden ibaret oldup;unu izah ede· 
cektir. O z;ıman lnıkumet proje
lerinin muhalif fırkalar tarafından 

Fraosada -
lnıeri~aJa ~or~ 

11nının ·ias·~iki 
meselesi uza~ı 

rulıahl.laıı·ın'. edildi, yanındakilerle beraber 
öldürüldü ... - Ne hacet hep biliriz. Bu 

Paris, 2 (A .. \.) - Borçlar 
hakkındaki itilaflara dair müza
kcratta bulunan mel>ıısan mec

lisi mali ye encümeni Uç karar 
vcrmi~tir. J·:ncla: ald:ldc t:L'diki 

dokuz mi.ıstcnkih: kar~ı 2-l rey 
ile, ~anivcn: kanun haricinde 
brakılacak ihtiraz! kayitlcrle tas

dikı 12 re) c kar~ı 21 rey ile, 
Salisen kanuna dcrccdilccck ih· 
tirazi kayitkrle t;ı>dikı de 1 O 
muhalif \'C 11 nılistekif rl!ye 
karşı 1 .ı rer ile reddetıııi~tir. 

tenkit edileceği tahmin olunmak- .Bu kararların esbabı ıııucilıesi, 

şayıa önce benim işime yara- Mehmet Paşa: - Yaa!. · · 
mıştı, sonra Hurşit Pasa fay- Neler ol~u~ ~a bizim ?aberimiz 
dalandı. Mutaassıp Arna;,utları y~k.ı:ııuş. Gıbılerde Alı Paşanın 
b . · k" k b tt' yuzune bakıyordu, hem de nasıl: 
ırer ı ışer ay e ım. 8 .. b" 
Bak Paşa ... Ben asla dinimi on .on. · · . 1 

değiştirmedim, fakat coklanm İhtıyar .Tepedelenli anlatma-

M .. 1.. ttı' , yı kesmedı: us uman e m. 
«Himara» «Lap» ve etrafın- - Ben Vidindeyken C,eneral 

daki Hıristiyan köyler ahalisi Napolyon u_n M~s~r ~opragma as 
Alinin dönaiirmeleridir. Oralar- ker çıkardıgını ışıttık. Yanyaya 
da Mesçitler Tekkeler yaptır- dönüyordum. Yolda oğlum 
dun. Laplık Rumlarının bumu- Muhtar Paşadan bir mektup 
nu kırdım. Üçüncü Selim bana: aldım: 

-Aslannn! Diye ferman bile "Baba ... Tez yetiş! Narda: 
yolladı! dadaki Fr3;11sız . Şehbender~ 

Biz bu devlete ne hizmetler Rumları teşvık edıyor, hepsı 
etmedik. Dağlı eşkiyasmın iUe- ayaklanac~k, ":fan ya ':'~ Tırhala 
rine ben gittim. «Pazvant .=.. Rumları şımdıde~ Rı~anın ya
Pasban» oğlu Osmanın üzerine mk şarkılarım çagırmaga başla
onbeş bin kişi ile yürüdüm, 0 dıla~~ Diye bildiriyoı;?u. 
zaman da Sadrazam Hüseyin Rıganm. şar~,ısı: . Kalkın ey 
Paşa beni çekememiş öldürmek y~nan ehlı~. · · Dıye başbyan 
istemişti. bır ~r.~ıl:'.dı. r~·ı .. 

- Fesuphanallah!... Duşunun bır ke~e; Vıd.ınd~n 
- Niye «Suphanallah! ... » ~anyaya yıldır~ ~ı~ı yetışmış-

olsun? Bizde adet bövleclir. Dii- tım. Tam on gun ıçınde ... Ya
yük balık küçüğü yutmak ister, n_ımda onbeş bin kişilik kuvve
çünkü onun büyümesini kendi tımle beraber! ..• 
zararına görür. Bitmedi 

Rumlar benim Pasban oğlu [••] Marseyezden alınmıştır. 
~~~ ........ 11><1>41~~~-

Milliyetin büyük anketi . 
{ I inci sahi/adan mabail j 

yet çıkması inanılır ve beklenir şey rini, Anadolu zaferi inkilabı, inki
değildi. İnsanın insanı yenmesinde lip Türk milletinin medeni evsafını, 
kabul edilmiyecek bir şey y9ktur. seciyesini vücuda getirdi. O ilk ön
Fakat o bu inkilap ile zamanı yen- ce ve kuvvetle sezmemiş, görmemiş, 
miştir. Başka milletlerin yüzlerce i· Türk milletinin zafere, inkilaba 
!im ve fikir kurbanı verdikten, sene- karşı istidat ve temayüllerini duy
lcrce süren hazırlıklardan ve türlü mamış olsaydı kim bilir hangi neti
ilerlcyip gerilemelerden sonra yap- ceye varırdık .. 
mağa muvaffak oldukları böyle bir O tasavvur ettiği zaman hiç şüp
eser için, en nikbini.miz, elli seneden hesiz ki vatan üzerinde sonsuz bir 
.aşağı zaman verebilir midik. şekilde yerleşecek olan eserinin aza 

REŞAT NURİ metli hayaline dimağında can ve ha

* * * FERi1' CELAL 
BEYİN CEVABI 

reket vermi~ti.. Bunun içindir ki 
tutuşmuş olan vatan ortasına atıldı 
sesinin ülviyetine Türk milletini 
büyük bir heyecanla celp edebildi .. 
Yaptı, yaptır<4, yaşattı ... 

Büyük işleri vücuda getirenlerin 
en büyük eserleri hiç şüpbesizki ilk 
karar, ilk teşebbüsleridir.. O son 
nutkunda Türk gençliğine bunu bü
yük bir öğüt olarak ta söyledi.. Ka 
ranlık, çetin zamanlarda kurtarmayı 
düşünmek, kurtarmak bu Gazinin en 
büyük eseridir ... 

l_' 

Türi: sözü haf muharriri 
Urla mebusu 

FERİT CELAL 

* * * 
FAZLI NECİP 
BEYİN CEVABI 

Gazinin en büyük eseri asırlardan 
Ferit Celil lleg beri memleketi pençesine almış, ez-

Gazini en büyük eııeri: miş, kemirmiş olan kara kuvvete ga 
Buna cevap verebilmek kolay de- !ebesidir. 

ğildir. Onun eşsiz eserleri, keslrin Gazi bu pek büyük muvaffakiyeti 
zirveleri birbirine karışmış heybetli ile terakkiye hail olan cihalet veta
bir dağ silsilesine benzer.. assup zulmetini kaldırdı. Gençliğin 

Uzaktan yüksek bir dağ görürail- önünde süratla ilerilemeğe müsait 
nüz: Tepesine trrmanırsını.ı zanne- bir meydan açtı. 
dersiniz ki bundan daha yülı:ııeği İkinci sultan Mahmudun yeniçeri 
yok_. Buradan bütün enginleri scyr ocağını söndürmüş olması Gazinin 
etmek mümkün gibi görünür .. Fa- bu muvaffakiyeti yanında pek ehem 
bt bakarsınız ki ondan ötede daha miyetsiz kalır. Çünkü yeniçeri zor
yüksck bir dağ görürsünüz .. Birbi· baocağı karakuvvetin elinde bir a
rine girmiş olan bu heybetli dağ !et, .bi~ baziçe olmaktan başa bir şey 
manzaraları ortasında kendinizi değıldı. 
kaybolmuş bulursunuz. Bunlardan Kars kuvvet memlekete yeniçeri 
hangisi acaba daha yüksek daha ha- 1 belasından, muharebe afetlerinden, 
kimdir? Bunu bir türlü kestirmek istila feliketlerinden daha büyük, 
kabil olamaz .. Gazinin eserleri de müzmin, mütemadi zaralar verdi. 
böyle.. Bütün felaketlerden çok yaşadı. O-

t:ıdır. 

Yeni bir buhran 
;\lanche,ter, 2 ( A. A. ) -

,\mele, llcrctlerinin •,. 12,92 sinin 
tenzilini kabulden imtina etmiş

lerdir. llu gun p:ınıuk iplikhane· 
lcri patronlarının mtinıcs,ılleri 

amele murahha,larile uzun uza
dıya g<irlı~mu~lcrdir. 

üç mühim gaye 
Londra, 3 (ı\..\.) - :\Dlac 

Oonald, avam kamarasında söyle· 
diği nutukta halen hükumet için 

en mühim olan meselelerin işsiz
lik, içtimai yükselme ve millc.:t

lerin dostane teşriki mesaisi saye

sinde temin edilmesj lazım gelen 

umumi sulh olduğunu beyan et· 

mi~tir. 

Deniz sila.lahlarının tahdidi 

hakkında lngiliz brujvekili, hu 
htfsusun eve! emirde şimdiden 

hu mesele hakkında müzakerata 
girmiş olan tngiltere ile müttehi
dei Amerika arasında bir itilılf 

husulüne hağlı olduğunu söyle-
miştir. . 

Tamirat meselesine tema: eden 

l\I. 11ac Donald, mlitehassıslar 

komitesinin vermi~ olduğu rapo· 
run pek muğlak bir vesika oldu
ğunu ve yakında Londrada top
lanması muhtemel olan konfe. 
ransta hükumetin hattı 

hareketini tayin edebilmek için 
derin surette tetkik edilmeğc 

muhtac bulundujtumı söykmiştir. 
Matbuatın fikri 

Londrıı, J ( .L\ ) - Kralın 
nutku matbuat tarafından müsait 
surette karşılanmı~tır. :\luhalif 
gazeteler nutkun mutedil oldu

ğunu kabu 1 ve teslim etmekte 
amele gazeteleri de pek mükem
mel bulmaktadır. 

Tim es gazetesi: l\ lac Donald 
kabinesinin harici meseleletin bir 
çoğunda eski hükömetlerin siya

setin! takibe karar vermiş olm

sından dolayı memnuniyet izhar 
etmektedir. 

Sırbtstanda Şiddetli 
bir fırhna 

Belgrat, 3 ( A.A l - Bosnada 

gayet şiddetli bir fırtına olmuş

tür. Bosna nehri taşmış.. ı 1 kişi 
ölmüştiır. Klilliyetli hasar ve za
rar vardır. Sular blr çok sllrüleri 

alıp götürmuştür. zanica ile Jepçe 
arasmda tren mllnakalAn kesil· 
n1i~tir. 

Yeni doğan prens 
13elgrat, .ı ( A-.A.. ) - Pren:< 

paul un tevellüdü münasebetiyle 

adliye nazırı bilhassa matbuat 
çunimleri hakkında bir af lilyı

hası hazırlamaktadtr. 

Rusgada kıtlık yok 
'.\1oskovıı, 3 (A.A.) - l\1osko-

Bunun için Gazinin en büyük ese- cağı sö~.dürüldükten ezildik~en son
ri Türk milletinin yüregindeki, dı- ra da kuller altında y~~a~g~ çalı- va umumiye 
mağmdaki cevheri, kabiliyeti seze- ~n, fırsat bekleyen muthış hır afet- celsesinde Rus ~uralar ittihadı şe
rek mücadeleye karar verip Anado-ı tır. 

Sovyet heyeti 

!uya geçmesidir. Bütün ümitlerin tu Fakat geçen her gün nur ve irfan hirlerinin yeni mahsul idrakine 
tulduğu, karadığı en dinç, kafaların, alemine, gençliğe yeni yeni kuvvet- kallar kafi gelecek ekmeği mev
en sağlam seciyelerin bile kargaşa- 1 ler bahşetmekte, kara kuvveti ezmo1< cut olduıt.ı beyan edilmis,tir. 
lıkta b~naldığı biranda onun dehası, te zaifletmektedir. b' -

feragatı emsalsiz cesareti göründü. Gazi, Yunan istilasından. kapitü- A111erikada yangın 
Dünyada inanılarak, bilinerek ne- lasyonlardan bin kat belalı ve muzır, San l'rancisco 3 ( A. A. ) 

ticeıindeki ehemmiyet ,;e muvaffaki dahili bir maraz olan kara kuvvete 
y~t .gör~lerek başlanan bir .;ı; kadar 

1 
harf ink.ı~bile son darbeyiurdu, O- Bir yangm dlln zengin SanFran

buyuk hır eser olamaz. Herkes baş- nun yadıgarlarını da ölüme mahkum ciscoluların sayfiyesi olan '.\lillvaJ. 
lar fakat bitiremçr, yapamcz, asıl etti. Memlekete parlak bir seadet k 

ı !evde ,·llz ·adar evi tahrip et-lıilner başlarken neticeyi idraktadır.. ufku açtı. ı ı 
tJuinin ilk teşebbüsü Anadolu zafe i FAZLI NECİP mi~tir. 

rndımcnin meclise tevdi edile· 
cck olan metne rnkıf olmama-

' 
sıdır. 

Encümen, mazbata muharririni 

hüklımctin tenli edcceı;i metne 
konulacak ilıtirazi kayitlcdn for
mullcriııi tcnlic davet etmiştir. 

J\olislcrdc dcv~rı~ıı eden ~aııala

ra nazaran :'11.Poincııreniıı, maliye 
encümeni içtimaının sonunda ih
tiraz! kayitlcri ihtirn eden hiçbir 

metin teklif cdemiycceıtini, fakat 
bu kayitlerin tcS\ ıt ve tanzımı 
hususunda encümenle teşriki me

saiye amade lıulpnduğuııu beyan 

etmi~tir. 

Hariciye enciinıeninde 
Paris, 2 ( A..A.) - l\Tebusan 

meclisi lıariuiyc ençıimcnl borç
lara muteallik itil~fları müzakere 
ederek üç muhtelif kar~r ver

mi:jtir. AlelAde tastik teklifi hiç 
bir reye iktiran edememiş, tas

. tik hakkındaki fayiha 8 muhali[ 
reye kar;;ı 15 rey ile reddedil
m i~: bazı ihtirar,i kuyut alttnda 
tasdik teklifi ı,s rey ile kabul 
edilmiştir, bir 'Ç(Jlk rnü~tenki!ler 

vardır. 

Mısır Kraı'ı Pariste 
Paris, 3 ( A.A ) ~ Kral Fuat 

Pariste bulunan kızına mlilaki ol
mak ve iki hafta k.almak üuc· 
Cumarte'i gllnti Fransııya ı,>ile

cckitr. Kral, l~oves yarışla~ını 
seyrettikten sonra \'i~iyc ve ora' 
dan tekrar l'arisc gelecek, ispan
ya Kral \C Kraliçesinin ziyareti 

tarihine kadar "ırada kalacaktır. 

it.yan intihabatı 
Parb, 3 ( A .• \.) - !\leclisler 

ayan intihabacının Teşrinien!lin 

ikinci nı>fında yapılmasını ka

rarlaştırmışlardır . Çıkan ayan 
azasının vekı1Jct müddeti K;inu-. 
nlliiani içtimaı adisine kadar de

vam edecektir. 
Yeni Japon kabineşl 

Tokyo , 3 ( A. A. ) - Japon 
imparatoru llamaguşi kabinesinin 
teşekkül suretini tasvip etmi~tir. 

;\1. Shidehara hariciye, 1\1. Ada
toi dahiliye nazırı sıfatile -kabi
neye dahil buluııllla.ktadır. 

Sosyalistlerin cevabı 
Paris, 2 (.\.A.) - Mebusan 

meclb;ndeki sosyalist gnıpu borç
lara müteallik itila!lar hakkındaki 
hareket tarzını tayin etmek için 
toplanmıştır. Grup Perşembe gll
ni.ı müzakeresine devam edecek 
ve ağlebi ihtimale nazaran tas
dika muarız olan tara[ın fikrini 

kabul edecektir. 

İspanya başvekili hasla 
;\ ladrid , 3 ( A. A. ) - 13a~

vekil i\I. Primo dö Riveranın 
müptela oldup,u Flegmon hasta
lığı ~iddetlenmi~tir. lfaşvckil bütün 
glin yatakt:ı kalmağa mecbur 
olmWitur. -----Macaristanda casusluk 

Prage, 2 (A.A.) -Demir yol
ları mlidiriycti Çekoslovakyalı bir 
kaç şümendöfer amelesinin :\!a
car hududundaki llida~neıncti şeh 
rinde casusluk töhmetile tevkif 
edilmelerine kar~ı prötcsto olmıı.k 
[izrc l\lacarist:ın ile her tiırlü mü
nakalattn tatilini emretmİ~tir. :\!a
car ~ömcndüferleri, 1 litlasnemcti 
ile muntazaman munakııı.ltta lıu-

ınnmakt~dır • 

I~aiyad.a 

Nü/u~ işi .......... 
Tevellüdatın artına

dığı anlaşılıyor 
ltalyada son ne~redilen rcsnıl 

istKtistiklcrdcn nüfusun artık art
madığı anhııılmaktadır. 

A nupa gazetelerinin bti hu· 
susta yazdıp;ına giire ep;cr vaziyet 
şimdiki derecede kalırsa yirmi 
sene sora nrtık te\'elliidatta faz
lalık giirulmiyecektir. 

Bu takdirde ltalya da dip;er 
garp memleketlerinin Yaziyctine 
ıı;ircccktir. lcalrnn l\azcteleri lıu 

hali dti~iıııerck acı act ıe,riyııtta 
lıulunuvorlar. Curnale d'lcalya p:a· 

zctesi tcvellüdatı artırmak için 

her \ akıtl.Jnden ziyade tc~' ikatta .. 
bulunmak icap etti~·ini suyliyc-
rck lıir millet ve dcyJctin her 
:ey<kn e\·cl niifıhtınun kc-,u[ctine 

istinat cttip;ini hatırlatıyür. 

Tribuna p;azetesi de tevclltidatı 
arttırmak için :\1. :\lus;olininin 
eYelcc \ernıi~ okluğu emirleri 

hatırlatmaktadır. İtalyada tevellii
datı arttımak için bir çok tedbir· 
ler ittıhaz edilmiş ve lıuııu ko 
layla~tırmak içın de bir çok ka· 
nunlar yııpılmı~tıı-..\lanıafih Avru
pa gazetelerinin ya7.dıg;ına göre 
bu tedbirlerden şimdiye kadar 

beklenen netice alınamamıştır. 

Papa alaya iştirak edecek 

Roma., 3 (A.A.) - Papanın 

25 Temmuzda dini bir alaya İlj

tirak etmek [izre dışarıya çıka· 

eaıı;t teyit olunuyor. 

v--.-•s---d.-

Yunan teslihatı ._......;. ___ _ 
Yunanhlar Salaİnin 
zırhlısının sür' atını 
27 mile çıkarmak 

istiyorlar 
Atinadaıı bildirildil(ine göre 

• llamburgun Yulk:ın tersanelerinde 
iıışıısına bll'jlanmış olup muhl!rebe 
dolayısile inşaatı metruk kalan 
Salamin isimli Yun;m zırhlısının 

tekne;ini tetkik içiı) gönderilen 
• 

Yunan fen hcy.'cti Londraya 

dönmiış \'() rarorıınu babriye 

nezaretinc.giinJermi~tir. Hu ztrh
lının iıı~aatının ikmal edilip edil 
miyccc~i hakkında henuz kafi 
bir karar ,·erilmi~ olmayıp bu 

Alman tcrsane,ilc gemiy~ lıugiinkli 
ihtiyacata nıU\ af ık bir ~ekil ver 
mck için yapılması icap eden 
cadilılıın mümkün olup olmatlı~ı 
hakkında açılmış olan nılızakc

rclerin neticesiııe bajtlıdır. Alman 
tersanesi Yunanlıların istedikleri 
tadilatın icrasını kabul etmekte 
imi~ 13u tadilatın en muhimnıi 

gemiye Yavuzun sür'atıııa mu· 
adil, yani saatta 27 mil siir'atı 

temin olup bu hususta fenni 
tertibat ilavesine imkan hasıl 
olııcap;ını Yunanlılar limit ediyor
lar. Zira, buglinki halile Salami
nin sür.atı bundan çok aşağı 

olup bu da Yavuz kar~ısında pek 
dun mevkide kalmasını intaç 
etmektedir. Ya\lıZ .;aatta 27 mil 
sllr"atı maden kömurü istihlaki 
ile temin ettği halde Salaminin 
ancak makinaları Türbine tahvil 
edilmek suretile bulabilir ve Ya
vuz ile müsa\·atı temin edebi

lirmiş. 

Yunan gezcccleri meselenin 
henüz muzakere safhasında oldu
ğunu, Ye hunun hitamında bah
riye nazırının riyaseti altındaki 
heyel tarahndan metruk gemi
wsellüm edilip edilmiyeceği hak
kında bir karar verilecejtini kay
dediyorlar. 

M. Venizelosun segahatı 
Atina., 2 ( A. ı\.) - .\1. Ve

nizelos. Ajtustosta hareket ede
cektir. l\lumaileyh, tamirat kon· 
feransında memleketini temsil 
edecek ye l~ylulde Yunanistana 
dönecek tir. 

Meb'usan meclisi 
Atina, 2 (A.A) - 1 Hikômet, 

icabında fevkarnde olarak içti
maa davet edilecek olan mecli
sin, içtima dcncsinin bitmiş ol
dtığuıııı dair emirnameyi tımzim 

eımbtir.. 

~~ 1'011 aberle . 

An~aramu inıarma aif ~ro~ranı le nrc:weı1 

-· --+•~· .... •· -- ıa 

Falih Rıfkı bey imar müdiiriü:a;;1 

idare meclisi reisi oldu ~~ 
Anhara, 3 (Mi.liyet - imar 

müdOrlüğUnün büro , e planının 
tatbikine ait progcam, projeler 
M. Yansenia huzurile hazırla

nacaktır. MlldUrlügün yapacağı 
iki milyonluk istikraz için henüz 

müzakere b_şıa~amı, ur . 
dürlük idare mcc!L;i r:i ' 
Falih Rıfkı Bey tavin cdilrt 
Celll.1 Esat Bey mUdtiriyctid 

vo 
ima Ankarada kula!! fnol 1 
olacaktır. 

Taklibi hükumet cürmile mazn 
olanların muhakemesi 

lzmfr 3 (A.A. Taklibi hükUmet cürmilc maznlln 
mahkemelerine bu gün öğleden sonra devam cdilmişt"r. Eiı'i 
raporu okunarak kll.ii görülmüş ve doktor Hikmet be;iıı ;a 
hakkındaki rapordan bir netice elde edilemed·g·nden yrı• 
tetkikine ve muhakemenin temmuzun sekizine tıUiUne kıır r 
rllmiştir. 

Ilizmet gazetesinin sahibi kim 
lzmir, 3 (Millinı Hizmet gazetesi san:bı~rindcn l 

Besim ve Talat Beyler aralarındaki ihtilafın haili iç·n ını.:hke· 
müracaat etmişlerdir. Bugün icra edilen muhakemed~ Zey el 
imtiyazın kendisine ait olduğunu, Talat Bey ise mukavele;! 
!ererek şerik olduklarını iddia etti. 

Muhakemeye yarın devam edilecektir. 

''Y angın var, yangın var. 
Dün g~ce bir karı koca -kavgası 

etfaiyeyi Kadırkaya getirdi 
Dün gece Kadırgada garip haberi verilmiştir. 

bir vak'a olmuş, bütün bir ma- Fakat bir kaç dakika s 
halle halkı "YANGIN VAR!,, yetişen lliaiye Kadırgada t• 
sesleri içinde telaş ve heyecane alev ve duman ;-erine "YaOI 
kapılmıştır. Bu heyecan arasın- var!,, sesleri içinde d~v m I 
da Kadırgadaki Uc;Uncü ilk bir karı koca kavgasile k-' 
mektepten ıtfaiyeye "yangını,, laşmış ve derhal avdet eımi~ 

~---~>+4--~ E 
Belgrat ormanları h;let- Ticarel odıısıııdıı 

me müdürü uu u • 

Ankara,· 3 [Milliyet] -

Belgrat ormanları işletme 

müdürlüğüne Orman mekte

bi haşarat muallimi Remzi 
Bey tayin edilmiştir. 

HiUiliahllferin garden partisi 
Ankara, 3 [Mllllyet] -

Hllallahmer tarafından ayın 
yirmi iiçüncü günü Marmara 
gazinosunda bir garden par

ti verilecektir. 

Aurupaya bir heyet gidiyor 
Ankara, 3 [ Milliyet ] -

iktisat vekfi.letlne alt serü m
i arı kurutup toz haline ge

tlrmete mahsus alilt ve ede
vat mübayaası için baytar 
müdilrlerlnden Naki Cevdçt, 
Şefik beyler Avrupaya gide

ceklerdir. 

Darüşşaf akada imdadı 

.~ıhhi kursu 

Darüssdaka mektclıiııde 
" bir kurs açılını~ 'c ikmal 

miştir. 

yeni 
edil-

lsviçrc- mekteplerinde tatbik 
edilen bu usul ilk olarak Darıı~

şcfakad11 tatbik edilm~tir. 

Kur'u 13esim i)mer pa~ ile 
Salim Ahmet bey idare etmiş· 

!erdir. Besim iimer pa~a kurs 
için h\zım olan afat ve edevatı 
mektebe hediye etmiştir. 

:\lcktepte yapılan imtihan ve 
imdadı sthhi manevrclcrinde mu

vaffak olan efendilere imdadı 

sıhhi ~ahadctnamesi verilecektir. 

Avusturgada zelzele 
Sidney, 3 ( A.A.) - Buraya 

gelen bir telsize nazaran 28 
1 laziran gecesinde ~iddetli bir 

zelzele, yeni 1 lebrides adalarının 

en genişslcrinden olan Ambryn 
adasını sarsmıştır. Daicap de ve 

(:ralı,<şcovc de misyonerlere ait 
iki bina harap olmu~tur. Bu iki 
yer arasında bulunmakta olan 
katolik misyonerlerine ait bina
nın harap olmuş olmasından 

korkulmaktadır. Bu mınt:ıka, fev
kalade volkaniktir. 

lLAN 

Hayat pahalılığı 
-

Odanın hesapların!lıi 
neden itiraz ediliyota 

İstanbul ticaret odası !(" 

haziran ayına ait pahalılık bt 
tiklerini bir haftaya kadar h 
layaeaktır. 

Odahın son ne~~tti~ h~ 
pahalılığı grafiklerinde bazı ) 
lı~lıklar oldugu söylcnnıektcdı 

Odanın grafiklerinde .~ek 
1914 tc 3 kuru~ glbtcrildiği 

o zamanki ~eker fiatının do 

para olduıı;tınu ve yanlt~lı 
ylizünden odanın pahalılık 

pctini tespite husu,ttnda hn 
dli~tügu zikr.:dilnıckt~dır . 

lıanblar, bu tarzda ti,tatbtik 
lstatbtil,;. umum mu<hırtıp;ıı 
yapması l:\zıın.~ddia;iııi ileri 
ruyorlar. 

Ticaret oda'ı L·rk.\ııı 

nııi istatistıklcr1ııde lıir yanlı 

olmadı)tmı. e,ki tı ıtkriıı. tc 
tinde iddia edildi!(ı .!1.li bir h 

oba da p:ıhalılık nİ,Jkti , 7c{· 

ehemmiyetli im te,iri 

ea~ını söylemcktt:dır. . . . --------
Aliye hanım 

Ağırcez~y7~evki mJ 
temel görülüyor ·rk 

Mm. Manniği tabanca ile cerh k 
Şakır paşanın kızı Aliye hanım ~ B 
kındaki istintak tahkikat evrak• •en 
Üsküdar müddei umumiliğine "'lap 
miştir. Müddei umumi Suat B· ı na 
talaanamesini bugün yazarak c~ l 
istintak hakimliğine iade edec<~r 
Bunu müteakip kararname yazılı':t •• 
ve evrak mahkemeye sevkedilcceıı\tcd 
Aliye hanımın Ağır Ceza mahk~ t ıı 
sinde muhakeme edilmesi muht~ d 
dir. ....1irTcC' 

* Üsküdar müddei umumisi '? nıu 
B. gazetemize gönderdiği bir ~ ve 
tupta gazetelerin hiç birisine 7..t te 
natta bulunmadığını ve gazetel r 
intişar eden resimlerin de kend• :rı\m 
ait olmadığını beyan etmekte~ ı,o 

İLAN ınut 

Edirne belediye riyasetiıı~ g 
6 Temmuz 929 tarihinde ihale .,,t ır. 
mek üzre 45 gün müddetle ve 
lı zarf usulile münakasaya kon~ 
Edirne şehrinin clektirik ı•-:,.. I' i 
münakasa müddetinin darlı~1 

·"' 

bile tekli fa tın ihzar ve tevdii 1 jlt . 
nı olmadığından müddetin t•"';lı " 
hakkında şirketler tarafından ,.ll-u lıı 

olan müracaatlar meclisim~zçe~ :ı 
rı dikkate alınarak müddeti m .Jn t 
sa 6 Temmuz 929 tarihinden .'~ ını: 
ren 40 kırk gün temdit edildığı e · 
alakadaranın malumu olmak l' 1.. 
keyfiyet iliin olunur. İhale 16 ') 
tos 929 tarihine müsadif pct1 

lç el orman müdüriyetine merbut 
Gülnarın avurga onnan kıtasından 

senevi 1024 metro mikap kara çam 
eşcarı kat ve ihrac edilmek üzre üç 
seneliği 15 Haziran 929 tarihından i· 
tibaren 15 Temmuz 929 tarihine ka
palı zarf usulile muzayideye çıkarıl
mıştır bedel muhammini 14501 kuruş 
tur silifkede orman müdüriyetinde 
müteşekkil komisyonda ihale yapı
lacaktır şerait sairesini öğrenmek 
isteyenler Ankarada orman müdüri· 
yet umumiyesinden İstanbul ve A
dane orman baş müdüriyetinden ve 
silifke orman müdüriyetine müra-
caat eylemeleri ilan olunur. günü saat 16 dadcr. 



:VJIL!.l\Tl' l'~:R::-t•:i\tBI: .ı 't'!~\fı\IL Z, 1929 

~rEEkk~on;o;m;;L;~~-----.ı!""--, .. ~r,~:======-====~===Si~MMİıb~k~emee~~------...;-1 
-v Alaylı iktısatçılar 1l MİLLİYETİN ~,_E_H_iR_H_A_B_E_R_L_ER_ı_) • 1(:-im_k_i_m_in_..zevc i? 

Çok seyahat eden ve Avrupayı en eyi antaylnlarımıı:ın 0• T 
sanarında bulunan Yunus Nadi bey, reçende ısanayl mi, Ziraat Emanette ls~u"dar ~attı Vilayette ıkisi de ['''ili cevabı veriyor.· · D i);;ı) mevzuuna tahsis ettikleri bir baş makalede, burun ziraatla" Q· 

" bile Hnayileştiğlnl göstermişlerdir. Biz burada, bUyOlc TUrk ra- Bebek.~_eydanı Yen_i _m_ektepler ''-Ona sorun o bı·lı·r. ... ,, zeteçlsinln tetkik ettikleri bu ehemmiyetli mevzua temu edecek _ 

ı:. "' tlffz. Yalnız, yazı arasıııda naklettikleri bir fıkrayı alıyoruz lcl, Emanet, Defterdarlık Kadılıo"Je ne vakıt İhtiyaçlara göre Veştı bat <lrtülU bir hanım, lc&rfısında kırmıı:ı sakallı bir 
~1,,· aUba bize taalluk ediyor. Fıkra şudur: Ziraat (akidesi) lcuvvetU U il erkek. !(adına soruldu: 
ilrr. azıları iktisat doktorunun fikrini (lı:DfDrJ saymıtlardı... V~ halk iddiayı tasar- inşa edilecek Neyin olur senin? 
cıia Bu fikir nedlrl Yeni fllmrUk tarll11I dolayıslle bir iki yazıda ruf ediyor gı'dı'lecelı? Zevcem! 

vo 1'fcaret odası ıı:ongreslııe takdim ettiğimiz bir risalede, ı:lraahn U il, \'llılyet unıunı! medi,i '.! mil· Sen mi onun zevcesi, o mu ııenl• zevcen?. 
1 talıdld!, sanayiln tenli mevzuunu, memleket muhabbetinden gelen Bebek meydanının ta-arrufu nok -- yon lirııdan ibaret ohn par:ıst - O benim ı:evcem. Yani, erketlm olur. 

BaAıza kadar hallın leBl•idi İllİJHI - Öyle söylesen e )'a .. Demek reçlnemlyorsunuz1 

~ 
lr lıamle ile tetkik etmiştik. lfte fikir budur. tasından geçen sene Emaııede V il 3 senede iidcnmek ve 11..i ,ene Oeçinemlyoruz. 

Muhterem Nadi beyin yazılarından anlatılıyor ki, sanayi hak- Defterdarlık arn,ında bir ihtilaf detrediliyor, ılküdırdı de ln~a edilmek ıızcrc vcniden Sebebi ... 
ındakl mUllbaıamız, ziraat (aklde•l) kuvvetti bazılarına (kOlllr) çıkoıı~ \·e mc,;cle m:ıhkemeye t•fHltr arllf 3t mcktqı VRfltırnıac;a !,;arar • 0 blllr ... 
elııılf. ıa a Sen bllmezmi sla? 

a _ 1 Z _ .. 1 1 d 1.,. intikal etnıiltlr. vermişti. Coştu: 
.-a p! lraat ... des e aes " s· d. l d 1 I , k Usküdar halk tramvay sirketi biri 

ınn• Ziraat din detlldlr ki. akidesi olsun. Ziraat, bir takım allmlerla .,ıın 1 ıu ava 'a ıa ı.arı~ı · üs!<üdar-Kadıköy arasın.da diğeri Dun 'il:\ yet eııeuınenı içtını·ı S!lylerlm ama size yalan reırr. 
i ~rtaya koydukları ziraat bilfllerl n tccrObelerl sistemidir. bir ~ekil almı~ ,.e i~c lklıek hal- boıoµın Anadolu sahilinde olmak ederek ıııcktcplcrin lnşa-ıııa talip - 'Bize yalan mı ırellr. Sen de doğrusuaıı allylo de inanalım. 

) a'tF Bu tecrilbelerl ve bilgileri ll"'renen ziraat lktlsldındaa anlar, kından ba?.tları da karışmı~tır. üzre yeniden tramvay insaatına bas- olan !!rupi arın teklil z~rflarını Evvela o söylesln. Eksik sOylerae ben tamamlarım. 
" b d layacaktır. · .. H ı llmeyea de anlamaz. Netelclm , zlraatıe amelf tecrit em var ır Odtcrdarhk me.vdanın eınl~kl Ü 1 anım, beni iyi dinle. Burası mahkemedir. Her ikiniz 'de 

ı.t 1 1 1 ki d 1 1 le 1 1 1 il ili . . sküdar-Kadıköy hattının insası a nıt?ttr. 11 rarı-lycn n ce er var , çav arla yula ı ar etm yor ar; z raa a m millh_·eden olduıtu •ibi ahall de 1• sıra e sOyllyecekslnlı:. Şimdi sllz senir, Anlat bakalım 
atılblylm diyenler varkl, toprak neması nasıl teşekkül ediyor, " " ıçın azım gelen bütün tertibat alın- lıı 7:ıata 6 buyuk !(rttp htirak - .. Efendim, slı:den bir fCY saklanmaz. OOnde Dç öfU~ dayııtuıı 

~oprak muvazene•! ııedlr ırtbl ıUrUşllo lllm kanunlarından haberleri meydanın muhtelif kısımlarına ınış .ve hattın nerelerden geçeceği t · t" il kc ı rd 11 ı ı n· var: Otle. ikindi, alı:s,am. Vurdu"'u •aman acaba Allah yara ... 
1 • tesı>ıt edilıni•tir. Yeni hat Üsküdar, c nır~ tr. il me. epe e ., • '" muyor. ayrı ayrı tasarruf iddiasındadır. - • diyor mu? 

ı -" lfte ziraat akide~!) saırıam böyle kimselerin ziraat hakkında Dogancılar, Karaca Ahmet, Tıbbiye l.iıı'lcrdc· ~ ııpılacaktır ı c in~a't 
<J: ııtalaaya hak görmelerlndeadlrkl, bir tOrlU zlraatlmlzln bir tecrübi Defterdarlık tapıwluıı tasarruf caddesi tariki diğer taraftan Bağlar d~ cı dcc ihak olımınu~tur. Niçin dllğilyor, sence mal Om degll •ıl bu? 

• Oldutunu. tarı. V. l.buratuarda !etki .. edlldltlnl·, vı hem de ı· · ı1· · ·ı ı 1 'd ı· başı-Nuh kuyusu tarikiyle Karaca 1 Bir kıslı:ançlıkbr tutturdu. Yok peaceredea baktta, yok -ao-.. sence l ıstc ıp;ı ıq l ta>:UTıt t t ı- Ah d k 'I' 1·\.fl l 1 h f . . ( t t 
ıum oldutunu, alimlerln taharri ettlklırlal anlamak kabil olmıyor. " ıne e adar devam eden takriben e• ı er 1 r " ta ı~ıııt e c· • kata çıktın. ynk ı:arzavatçıya rörllndOn. Ne kolu• kalır. •• 
Kabil olmayıncada, ı:lraatlmlz: çoban ziraatı kalıyor, ve Avrupa- asında bulunan zevat ta t~'arnı[- 6•5_., kllometroluk bir yoldur. kil.; olunar;ı1. mu, :ıtA olan ı:nı~ butum. 
tıektar başına 30 çifte kental mahıul atındıtı bir zamanda, tllrk !arını htıat i~·in 'enet i,tcmi,,lcr- ALEZENE SiPARIŞ EDiLDi h 1 Ne ite döttJyor, sopa 11• mi~ 

~u !'•~tın biitün malzemesi sipariş hun tek lifi \.;alıul \·e iıı~aat 1 a e 
ıa1 ziraat istatistik! 11111 Tllrlclyenln mahıulünO hektar başına dir. Tnpu1.~t meydanın kayııları edıl.ınıştır. Malzeme 5 Ai:uıtoata ıe- edlleccktir, - · Sopaya no hacclllk erendim, demir clbl elleı1 Yar. Bir ... 

çifte kental cıısteriyor. Blllyoruz iti, (akide) nakildir, ıecrUbl ve tetkil.; cdilmc~teclir. ~:nıanet ile sellum edilecek ve hemen in•aata u kt ? dlrdlml idi haftalarca acısını çekiyorum. 
değildir; ıturur) bir tabaıııuıtur, siyasi rll9te ermıyenlere bas ba,ıanacaktır. Te•rinievel sonunda nat; lift' ep v•r Şimdi ne islc)orsuaı 

<leftcrdarltl.. bc\,•ııindel i ihtil:\f b h ' ı lh k Bo9asın r ıatattır. Ve yene blllyoruz kl, genç Türkiye hukukta akide ve .u at üzerinde fealiyete geçilecek- L"tııııbııl \ il~yeti ve mti a atı - · 
frü Ilga etti. Yalnız bir sabada henllı: Ura edemedi: lktlHtla. ise m;ılıkcnıede lıalledilccek•ir. tır. Bu hattın malzemesi 160 bin li- dahilinde 92h >cne,iııdc 32bilk - Oayalclan dolayı dava illan etlln mi? 
Edemedi, ,.UnkU lktlut teklmUlierl dlterlerln• bHzemez, lhtl- raya ~ipariş edilmiştir, tekmil hat Etmedim, yine do etmem, Allabtaa bııl.ııa. 

T Cemiyeti bDfedige- 200 .. lıı" liraya mal olacaktır. Kadr- rc,nıl mekkp rnrdı. Hu adet Peki ama blı senin dayak yedltlnl aeden biletim. an dotdukları için, ~ok daha ruç vo çok daha silindlr Cfbl c k y d 
T oy, oğurtçu, İhlamur, Feneryolu, şim i +OU ıe yakla~n117 tır. - A •• a, slı bilmeyip te kim bilecek? , llslllnden geçici, yani mevzuatı yıkıcıdır. i dü hü • l • 1 ·nerb h Al d M d t ., n n n IC ımaı · a çe tı yolağıın an o a, Taldıe mıktl~rı da !iO,UOU Neden o? KOmfu ujtumuz mu var, 

ihtiyaç hacmi yoz misli arlan TUrk neslinin (akldeler) ve (kll- G.azhane hatları da inşa edilecektir. Yok hanlya, söz tems111 mahallede herkes blllr bıııuı da .. 
5 jlrt.rıl çakıl taşı glhi eı:en lktludt tokllmOIU, tlbeıte rectlcmlyecek ('emiyeti belediye dtın lılriııcl Şırket lıu hatların inşası için müza- liadardır. - Oemelc 9ahltierln var. 
j• alaylı lktlutçılar elbette rerl çeklleceltlerdlr. rel> vekili Sadeddin lıeyin riya- ker;:~&eval etmektedir. Fal~t bu mcktcplerın ek>crısi - Bir değil llı:I değll, llç değil. .. 

·aol Dr. Ni~am•llln ·'etiııd~ tOf)laıınıı-,. eı· .. eJı\ , .. ~ı·eıı- "'irketAb~ kÇİNE TRAMdVABY kiralıktır. Ruııdan sonra }'fl"ıla Bu kadar çok şahidin var ha?. 
- "' ' , • ~-· ~ ır aç sene sonra a oga- ' - Var. Çaırırtın da birer birer rlflp anlattınlar. 

e' * * * !enle vefat eden aııı<lan 1 laydar zın Anadolu sahilinde de tramvay te ı.:ak asri binalar ile maarif kira 
kııt Gu·· U .. N ıKTJSADt HA. BERL .... 'Rl l\1 h ı1 ••aatı vücuda getirecektir. ıık binaıardan kurtarııacaı.tır. c. u i din heyin yt•riııe Beyazıt Boğazın Anadolu sahilinde tram-

. . . . . . . . . . . . . .. . . 
-füendi, söyledlklerlnl duydunııı:, dayak faılındaa balıHııt7or. 

mi~ daire,iııdcn en fazltı reyi bulu- vay tesisatı yapmak Emanete aitti. 
Ekmek fi atı artmıyacak· Harı'çten çok L r ı Emanet ,irketle aktettigi bir muka- \'il!~ct mı:mıırin ta-!lvc ku-

• - nan ut 1 ıey dtiııkii ıçtımu ve.le~e bu itntiyazı sirketc devret- misyonu dun \ :ıli muttviııi fazlı 

- Yalan efendim, Allah ılzl lnandırıııa, fl•te ile dokunm&aı!fRB: 
Benden boşanmak ı tlyor da oaua için ıOylOyor. 

Niçin ayrılmalı: istiyor? 
Onu kendi blllr. lifi geliyOf i~tlrak eylcdi~nden rel-1 tuafın mıştır. Emanet muavini Hamit bey beyin riyısctindt0 toplanntt~ır . 

ğı .,_ dan az~_v:ı takdim olunnıu• ve Hükumetle Emanet arasındaki mu-
1 1 ~endi mi bilir? Demin hanım da lylı lllyllyorda. 

Elendim söı: bana dUfmez. 
...,n altı av zarlında şehrimize bulundu•unu •o.ıtermelttedlr. ' k ı · · Tııı ye av in ıbarıııdan aı:ir. eri • " d o_ · l 'k' ave eyı ımz .. ımak üzre Ankarada ıari"" 90 bl ı ı aza an ""?it .)C\.·c ı ı ay mew· b ı . ,..en " çu-. un ge · Buna mulcabll iflerde durgunluk u unmaktadır. Bu mukavele imza 

119'i.jlir. 1.:ıldn lıu unların liatı yerli vardır. Buı tacirler m\iı-küt \lf.fyeıte niyet ı·erilıııc'i kalıul olunmuştur. e~ilir edilmez Emanet imtiyu,nı 
of11 fiıtlrnndeıı d•h• paholı oldugu kal~nı~lardır. Ekseri t~ccarın ~mrük- Aya,ofyadıı açılan kim~e,iz şırkete devredecektir. Bir kaç sene 

clrnc~ nuhıold le,ir etmeme~- tekı mallarını çıkarmamuı yuzıınden çocuklar yurdu için !iO Ura nıa- zarfında da Anadolu sahilinde tram-
. 1• 1 h b h . 1 f 1 anırcp" buhranı ba~ göstermi? .e vay tesisatına başlanacaktır. Bu au-

. ,.unı•n a ~ er~ er anç en da1. a bir çok C$Yl m11ırnalarda kalmı>tır. aşlı bir memur ve 30 lir;ı mu~lı retle şirk.et dört be• sene zarfında 
gc ıne~ı eıı..me.ı\. narhınıP\ ıha '"'ü :tİ~ "d . 'htl bi h 1 1 1 1 i h ı ı I ı.. 7n •o k ı ' 
~ıkmama-ını tcnıın etnı k d. ,, mru~ ' arc;ı, anırepçı ı yacı r ac eme ,a •tı i """m' • 1 """:"' ı oınetroya yakın bir hatta 

Jf. lttıalat artıyor yeni ~a~,:~ etrafında tetkikat yapmış , .. bu ıhtl- mazbata okunarnk buna tuzum sahıp ~~·~~r0 ' 

gi\riılen i memurun 

!..arar \ crml~tir 

mt>b,usları n lt>lklkatı 
f,tanbul nıeh.u,ıanndan lh,an 

pa~a. şehrin iktı-ad! Hcrl hak
lı:ıntla tctl..ikatta tıuluııu y cır. 

tatbiki de y•lclafıyof - Yenı ncın ~emııu ıçtıı Rıhtım >irk~tine olmadıAına J..araı ,·erilerek rtddo- TAŞINAIYROYR~. L. _cu 
. . . . . . şıddetlı tebligatta hulunmuttıır. 
'u~ tanle<ının taıhl~ı ?.Amanı 1 Vaaıı, ~1 aallfıldı l' luıımu~tur. ll:t~kcı mıiz<kcre ede-· Şimdi faaliyette bulunan 6,S lcilo- nıah\mat almı~tır, 
aşn1.1•1 dula ı<ıle lthJ\il!t çok 1 

(' .. k 'd . . b • cel.: bir ~~y cılmııdıtındaıı i< hıt- metroluk hatta 1928 nesi 8 Razi- .,..,... __ 

Ihsan p:;la vilılytteıı el.: haıı 

•Umrıı · ı arcııne ı:-ore it aliM ' ranından ı Teınmuia adar 110,856 
bu •·a ı r ı ı ı ı · rlf zıdandıııı ve .,,. mıı.st"·et fllr da· Vali11l :ıigarel .. u" -·ııı: 1 ~ ' a &7. a 1 '· ycnı ta enin ~ • a~ yolcu ta•ınmı•, 2459 sefer yapılmıı 

Galiba sizin ikinizin de söylenecek feylalı: yok. Hanı• .se
nin şahlllırlnl de telecelc celsede 'dlnleyeceıtı:. Şlmdlllk bllfl'd 
yerinize! .. 

* "' ., 
GÜ ÜN ADLf)'E l1A.BERLERf 

Bulunan iJlil: valıa halli esrarenfll%dlr ••.• 
C:cmiyeti ak\am bcyndmilel 

me;fti hiıro,.ııııdı bulunan ült.i, l"· 

rarengiz mahiyetini elan mulı:ı

faza etmektedir 

ler E ki:ehirtlcn .\nkarnya hlll'Ctet 

etml11~nlir Fe,·zi ve lhrahim tı"\·· 

lcr ... ııbradıı hukk!nıın terrııoo >Vt 

... ç sen.., ma Sun ıet· b · · ~et old.tılhı t.·ı·k,lr'r<l" ı',.tlm.·ı •<111- ' ' l'I ' ı.. ' d d 
1111 1. a7J tucca~ tar•flndan yanlıf anlaştl- "' ' , , ve 2374 kilometroluk ol kıt"edil- '• c~tiri ~ir,.ctl mu iıril iin 
' u 

1 
man ıaıurı e1fı"4nın m1>ından ılerı ıelmelrtedir. Ortada meJ.. til.erc ccl•erc ni!ı~yet ı erli- miştir. 1929 senesi 7 ila.iranından \'ali \ekili Muhiddin lıc.vi ziyaret 

I ~elJiğillt \ e ~ehrimi>de ,J bu ~ıdır fula lth•lltı Mttcfr hlr . f 30 haziranına kadar 132,895 yolcu 
etil ihııya,·• Uli mıl sto~u u•lyet yoktur. mış ff. tışinm•ı: 3337 sefer yapılmıı ve etmiştir. Bu crnada ı\nadolu. !.K-

lkyoğlunda .~ yııalıce,mede bu
lunan Biirodaıı çıkın ülünlin tah · 
kik:ıtını lkiııl'i istintak daire;i 
yııpmaktadır. 

derece tayinleri ile me1!\ul ola· 
cıklardır. 

htıınlıul Kiriııdı.:c/.a rei>i 1 law.n 
1.utfi lleyde lıu~ııı ,\nlcarıya •· 
zimet edecektir. * "' * llar/Jlge - Nişan/aft yo/11 3.3.820 kılometroluk yol kafcdilmif- hiliııin elekcril.. i?i gitriı~tılmii~tiır. 

Kambio Borsası!J/71929 Şehremaneti ı ıarhiı·c nıcktc- tır. ~u ~ukayeseden de anlatılacağı 
lıiTlıı:llAZl.A1l vechıte bır ıene evelki ayni aya nia-

TAHVILAT binin yanından n· bo-tanlar İyin- petle yolcu adedi 22039 artmr•tır. 
4ıılıltl 1 .. hOO d N şı k t b • A .. dul•} ı. T. ••,- en iıantıı~ıtıı yeni hir yol aç- r e u sene Cuma ı:-ünlcri 6 da-

18~ 00 
il T ı T. u.- k~kada bir araba tahrik etmektedir. 1

••H J1Mtı f"1~ 6 70 t T. 4Q,- nıeğa b.tilamtıttr. Şırket yazlık arab .. lar isletmekle ve 
SKNIGff.ltlll ıo Tilael tlrt•U 4,37,M E bu ~rabalar içinde cigar~ içilebilmek 

Geçen giııı Rıhtım şirketinin 
'· N" i;aret!i i.ııtreposuncla 

mcydaıııt çıkarılııı hır,ızlık h~k

kındak! tahLik:ıı.ı de\·~m cdilnıek 

tedir . 

" Eltktırıt flrked • •r,,~ aıanelte peşin nıaaı tedır. Açık arabalar şirketin burada-
:.~ Rıhtım \il•k•~ l>t r; Schrcnı:ıneti ıltındcn itlh<ıren ki. ~.tölye.•İnde yapılmıştır. Şirketin 

. ı ı H "''"' •ınn• ıırt<tl butu.n mustahdemini t30 ki•ı'den ı"L._ tı:nımur ma:ıjllH \ crııll'~e ha~la- ' "" 
rettır. Merkezde 11 memur çalı'!ltıak-

m~tır. tadır. -·--1!.miyelJ 1111111111/ge miidiiril EV KİRALARI ARTTI 
Şirket mütliirü Fl!ridun B_ sirke-

l1:m11iycti ~Hu•.uni.vc oıı-i•tı·ır· 1· 1· tin f ı· · h · \. . aa lyctı .iklında bir muharriri-
llifat hcv nıide,iııılen ralıftt>rz mıze ~uıllorı söylenıittir; 

11 · · 1 · • - Bizim hattımıı i~lemcden evel 
Ol ll~ıt ·~·tıı ırr ;ııııe,f)«tta lüzum Çamhcada ev kiraları ancak dört 

,.. •t-J 

f
1
• '''' LonJra lıtı ı )rı :ıu •'lewy•)t.k tl,f-i o.ı.h!:lıJ 

f1"trt ' ~t.i'I Patll it !'l:Oıl ,\flnı J:) \f.'i,ıtt 
:rM!tt j • ,.... Ctn~tt~ J .t't,/lıl Roma 

\1mtato Ş. .ır :l•ı 8tltr'+ ':C"'*" : .... o• Am,tcr.la• ı ı~-t. !.i 
t .. ~trın ~- .ı-. 7.'i 8rütıel ı ı:>,·!~ Suryı. 

~ f.cı:.ı. 'f 4 1~ Prq l•ı 1:.;.011 KerU• 
fl•yrty~ (!'( $tJ \'IY .. GA J 4f.I") 

Oıı l.!.S:ı 

.! O!,t--i 

Ru h:ıdl•e dolayı ik tc• kif 
edilen memur -erlıe,ı hırakılmı~· 

tır. Poli,, tahkikatın t;ııııiki ivin 
:ıntrepıınun dij!;cr ıneıııurlırıııı da 
istic' ap etnıi~tir 

l\leynı~t>et hanıııde lı~malla 

gii>tcrilıııektcdiı. lnıdivat ivin l>cş lira idi. Şimdi ayni mevkide ki-
yakwd:ı .\lnıaııı aya !(İclel'.ektir. ralar ?5-10 liraya çıkmı~tır. Vakti- -erbc<t bırakılan memur ifade 

yle Şırketı Hayriye ile Üsküdara 
~aÖda··· .. ··~···-···· .. -·-~·-· .. -· .. jTÜwtÜ~···:·b·~~iiii~)~~·i 
ırket~~ayrıye ihtilafı dt!vam ediyor 

.ı Cuma ve Pazar MalOUer Vekt\lete 
" günlerinde müracaat edecekler 

Malül gaziler cemiyctilc Tütün 
rketı Hayriye idaresi halkın Bo-

inhisa.r idaresi arasında tütün satışr h kar"'ı olan ragbctini artırmak 
ı-. 'f meselesinden çıkan ihtilaf elan dc-
ı Bogazın her hangi bir kısmına vam etmektedir 

ı len , 1Jelerin e yalarını, Boğazda Ce 1 ,_. , 
• nuy\!' uır ycruc bir kaç ınalülc 

~/apa11ların malzenıesinı mecca- satıs iıakkı verilmemesini :lnhi:;ar i . 
· ı nakletmektedir. Bundan mada Jarcsinden istenıekte idare de bunun. 
~ti ika lıi.-"r senelik paso vermek- takyit edilcmiyece~iııı lıildirmekte-
eıdır McktCp talebesinin pasolarr dir. 

ı-':ı ecna•ında d.1 mutclı<r aıldedil- Dün Cemiyctte'1 alakad:tr lıir zat 
eı\ıcdir Şirk~t m0mlırlara yüzde bu hususta bi ~uharririmize 

1
u iza

t,4 t ııı.lat ya; :nakl•dır. Abonalara hatı vermi~tir. 
tı4de ue, ten .lat rapnıaktadır. - Bir .-:ıahıi dckkan açalıilmck i
Slir'-ct .ı bu ~cnekı yaz tarifesi hal çin miihim bır ser :ıaye koyuyor. E

me ım hir L t•yacma cevap ver- ğer hır başka>t b om:n yanında dük
ve bLitun ıskc•elcr arasında isti- k.in açart>:ı her ıkı~ı <le zarar eder. 

71 lemın edi .ıır BılhassaCupıa İnhisar idaresı maliyeci fikrile ha-
li:" gunu va,. s ferleri çok sık- reket ediyor. Vaziyet b.)yle devam 

:r lmıstı·. Cuma gunı.i seferlerı i- ederse vekalete muracaat edecegız_ 
·r ı.=o tol"' ı:;arfedılm ktc-lir. Şirke- Tütlın inhisar müdiıru umumi!i 

lhutemadı tcshilatı yüzuT'den gün Behcet Bey de bu hususta demiştir 1 

gine Bogaza ragüet ço~almak ki: 
ır. 

RiJsıımiıi miİdiirii 
,,ııJımi lh-

- Bu izam edilecek bir ~ey de· 
ğildir. İhtilaf yoktur. 

- ... - -
Ankara telefonu 

Beyoglıı taralı da 
diin hmııışlıı 

R• •• • "•\I• Ru. \C lruP Ankara-İstanbul telefon muha-
utla ı ılak t t ,-.•ı lıir ay beratından dwıden itibaı·cn B,yoglu 
r.- edecek ıe 'ıl ca' ~ /aboneleri de istıfade etmeğe başla

cfcı ''" i Icr; ... n ~-..'"' u .d.ı .ık.t : . mı~tu-. 

, ı1a" n1ufı tt•,'triı:de11 . ~~~Si ~ __ Diger santr~liar aboneleri de tec· 1 

• ll ,ıurn n1 ıdıır•ı: bırlıktc rube Otvresinln hitdmıncla konuscna 
l 1 . • 

ce ,.tır. servı~ıne dahil tdilecekter<.L.r. f 

Erı::ıır11111da İş barıkası g~len Y~l~ııların vapur ve tramvay 
l l ı - bı.l.etlerının tevhit edilmesi için bazı 
~ ı~n""'ı l«rzt.nını :ııloc"ı \!O muzakerat yapmıstık. Henüz bu hu-

'l'cmnııızda il\ll111:aktıı· llu ~ubc- su.sta .bir karar verilmcmi~tir. ~lek
niıı nıt11ltır(ı 'ait ht·l lıu."'ıııı trık şırketıyle, şirketimiz arasında 

ı ~ bazı f?,Üzakerat ~ercyan etmektedir. 
Erzunınıa mul<'\ ecdlı,·rı hareke! Bu muzakerat Elektrik cereyanın 
edec:ckrır. İstanbu ldan alınması etrafındadır.• 

• 
"Hareket,, gazetesi 

Bazı \li n1.1' 1~nı lr ve ze\'tlt hıl 
kkınd·ı t.:ıhk;r\:tr .,l·~rı cttta hulunc.iı. 
~-u kıt\tli:.: \l.1~1•ı:tı1l t• rnüdürlu~U 
tarıtfınllan !farttkel 1;;l7.ctc-.ı a1e ·hint 
uaı a •ı·ıldı~ı lıııbt•t \Cf ilın · ~lir llu 
dava~ ı dair ~ehrııni.1, :\ILi<ldC"i uınu 

ıni!i~ine hcnuz t~hliğıtt \.1pılı11Jnııgtır .. 
Çap/ar ı•erlliyor 
ı~ranln.ıld k ıdastro;,u , Jpılan 

C:ey .\ri, 1 loc•ııı;'• l luhıar llinhir
dirck. )lnllarenar e -~.:ınc.1 ınıı 

halldı rınin ç•p '• senetleri veril 
mrım. \lomdar, Ahrçdchı, ( cJchi 
o~lu ~:i<ıldin 'e ile v Joo «enet 
leri <le 't·rile1:l"ktıı 

~~111 .. '-llc ·in te,zii dola\ı~ivlc tchr 
edil~n l lc""bl·liıtJJ. kıtdu. t1'"ı..,u yeniden 
~..:lcc..:k h.ıfla 'ıa~l.l'ıiH.'.<tktır. · 

. Buvtikaıla.Ja J• ı ,1 1 ve .llc;ru· 
uy.et . n_1ahalh:lnrıni11 \·apları terzi 
edılmışrır \d:.'rn karanfil ,. ( anıi 
mahalleler·11in k;1d-~ .. trosu vapılmak 
tadır -Vert'tll dl.vpa11serl 

\"iltlycıiıı ~l'ttbat ınciJ \aptrr

<lı~ ynıi ve•cııı dı-p.ın>erı mu· 
tt.:nhhıtCtn~ t?dn tt'"-l:

1 urn edil 
mi~tır. 

Di-p·ııı-cr e<k hiıı;ı-ııHLın pcy
deq,ey lıtırara tııına(öktır. 

ı~'.u. 
1 

Orakla kayınpederini 
böğründen yaraladı 
ae~ler~eı illlk Kııp'ıı<'c«lc oııı-

rnıı .11 p,r-d11 re•ı~lıer .lrif 
ılc ı:elini \in "ın hanını ııra,ıı da 

dtın ka\~a olrııııj, 'ferc·aıı 11. 
orakla kavın l alıu ı-ıı ol lıoı!;
runden var.ı· ın -·ır . . ~ .. 

Rir mu/ıtun 11a.~1/ 
dolaııdırmı.1/ar 

Şcrrıırnı,inde lleılt•z de"d 
ıııalıallc,i ıııııht:ırı ı ı~,C) lııl lıı,. 

nir l:f.) c l·:li[ na:nmda lıır ~;ıdın 

bir liralık lıir i~tı ı~ llrn ra 
satarak dol:ıı ılırılrArntla;} dl'rdc.-ı 

olunmu';'cur. 

Rlr ha.~ap arkadaşım 1•11rd11 

unkapaıı 'l<l.ı tlaul,dd• nı.ı 
hal binde hır k.ıh ~de } a 

tıp knlkan \li\i · rh~luı,ı,. ar 
kad~jl llıralıını et hip~ılc uç 
yerinden a~· -rn~ııc y.ır.ıla,lı 
g-rnıLııı yablanını~tır. 

sinde ~un!ıırı 'üylenıi~tir 

" Ren vak';t ,,ılı:ıhuıd:ı Kıip 

rüdc tc,nduf euip;inı hir dostum
dan buhındujtunı antrepoda bir 
.;ırl..at }ıtpılauı~ııı httlıer aldım. 

O gün ıuphdi ,;(!rd• j(ıını httmalı 

takip cılerk,·ıı yak•l:rn,trnı. ile• 
hır:-.ıtt yakalamak İ:-ıtİ) orduın.,.. 

Limanda lıtr.~ızlık 

Geç~n ha'ta liıııamııııza .~d~ıı 
- -ı·ıl:t1111<lll, \;tpuruııdıı hır 

hrr,;ızlrk 'uku lıulınu)ltır 

\lanııılan kıırıulaıı ıııaılar :rr:ı 

,;ıııcla bulunan ''r sandık memur 

l•rca ~üphcli v;ı>rırlnlll; 'c h~ 'l 

!anr tcıkik eılilıl•kr~'l ııııra :r' 

>ıara tartıl:ırnk alınına·! k .rırl.ı, 
m.ı,tır 

-.!-"·"·• ıııarkııi;ırını t ı-ıv;ııı lııı 
sandıl.lıı •>ıltl it <.;tm•ın lıuııı.ırın 
içi dc11~ ')O~ dı.:,ccch. k.ıci::r ttz 
ı...unıa~ ~ıkıııt~tır 

1 lalhuki ~ 1' ;11111\ """ vapu· 
rundaıı çıkarrl;ııı tı> sa, dıkt:tn 
ikisini•ı muhte\ iyatı yrmlu k<ı

ına)tıL 

iki oandık 'unlu ku • :ı- t•nıu - ' 
men a 1 ınlırn~tır. l;ı i ki' na 
. aııdıjtııı<laıı da • 2.ı. top ipek · 
çahıınıı:tır 

\luhtcviyııtı ıt:ırılnrı ıkl ~amhk 
kuına~ın içinl, . anılık Jrın ık leli 
hiç dtı~tınulnıiycc~k birer top ku
ma, 'ıırakılnıı~tır. 

(,"alıt•;ın eı~ .ı~ııı fil· atı ( 15 ) 
bin lir• ı,ıtnı:ıktaılır. 

Mazıııııı olarak adlıveyc \'c i
len Uaııyel ,-c VJAdiİıılr ı,nı!n · 
deki ilci Ru• İstiııtttk hakimli~ince 
de lsticvup ediltıı4tir. :\laman 
tahkll.:atın hu adamların ölU •le 
alA!..alan bulıımadııtı ~eklinde 
iııki~af ettilti hıber alııımaktaılır 
l~u ;urctle nl"a d"ha garip 'e 
t·,rarlı hir mahiyd alını} olıı}or. 

ıot- Şerif beyin ır:lyarotl -
Poli> l\Iiiıliiru Şerif Rey dun 

Adllye:re g-elerek Muddel u._ı 

Kenan Heyi zly~retlc hit mullileı 
gıiriijmiıttür. 

ıot- Mefsuh kibrit flrketl -
:\1 •fsulı kibrit . irkcti ' llRcıı 
hukuk ıııahke~ıc, n~. Hn:iııe 
~leyhiııde 600 ~iı,ur hin lirlitlk 
bir dam lkuıw cıml~tir. 

:ll:ı/.ııun olur;ık ttıttıhnlıır. hu 
ıttlaının hıNzlık mak,adı ile hııMya 

!\İrmi~ olma" ve tutul:ıc•P,•nı anlar 
anlaınaı intihar ctmc-i ihtlrnalini 

Dnanuı ilk cel•~,1ııdc l luıaı; 
\ ekillerl bir salAhiyer itirızı der 
nıeyAn ~tmi:tir Kıı dA\a ile wıa
hircti lıir dip;er bir d11 anın 
Tit•arrt malıkeme,lndc !(Ürlılıwek. 
tc olduğunu. ıniiddcialeyh ... 
,\ lallyc veliAletirin lkametg,lıım 
.\nbra addetmek i<:Ap ettıı; ı 
vı: mahkemenin lıu da, ayı rıırctıt 
s:ıf;\hh cttar nlm:ıdıp;ıııı siivle11ı' 

krdir \lahkcnıc bu itirA1.1. ıe ik 

ccıııı~ \ e kararını dunkıı c·dsede 
t:ırııkync hiltiirnıi~tır. 

ileri 'urnıusleıdi. FilhaliJ..a CC>C

diıı \·anında hir de tahant::ı lıı• 
luıırı'ıu~ttır V'ı: bu t:ıbaııonııı kur~ 
~unları v:ıkılnıı:tır. 

hiç yarası yok 
1 lalhuki l'e-cdin hiç hir tar;ı 

fında kıır~un }ıtr:ı,ına te-aduf 
cdilm« ııı i}ti r 

Hundan tı:ı,ı...ı dı~cr bir ~< 

kilde intihıır t:tnıış \ c \ah ut ııl 

dunılnıui olına'ı ilıtirııali"İ tcpt 

cı.icr lıir em;tfL' de g·urtı:ntL'i11İ~tir 
~ll ıı~ticc nı:ıktulıın -dıtbi vcra 
tını da •ııcçhul hır;ıknı,ıkta,fr. 
'l'ah:ırıcanııı ıııal.rnk aıt olrııa<ı 
i"imal cttiktcP -onn k.,rkudan 

ıılıııt·-ı ihtrma i "ırit ııldııp;t. k:ı 

dar. kendi-ine atılan •rl:lhlardan 
ııdt •rntlnarak ülınc-i, dip;er 
nıe~h rl ial'-ır da bıı r,·ıiı:t·ılcn 

'toıır ı talıanrn ırı m:ıktulun ya 

nın:ı hırnknu, olma ı ihtimali 

nlC\ ... lıtl ..... r. iki ne ihtiı-1al · •111.,a 

ran ınLçhııl ,ah 111, utrıu.t ~ -r 

~uııla olılııl!;ı ıu ııı e!t' ,ı •uak 
tulun intihar <0ttılf;i hı- oıi \W 

mel ı~iıı t;ıhaııc vi v:ırıwa koy
dup_uııu ' ~hul etıııek ic:u cdıvor. 

( c,_,lııı ;\lor~a Sc\l..int• lıizum 
~or 1 ı 1 ~nu~tur \lorg rnuayenc ... t 
ı etcLe••ıııle nıalı.ıluıı ' lııtı 'e 
belıi ıınlaıı·~cuktır 

(lluml' hU\ı~ctı de 

tayin c·ılilıncnıı-tir ı~ı 

~ar oldıııtu za ·-ıl" 
lıir Rt,,ı ııit o1ma ı 
k•H ı etlt'nınekte,b• 

leııuz 

e Bul 
e<cdir 

ılı tı 

>t Hakimlerin terfllerl et
rafında Temyiz m ıhkenıe 1 

mı ınd<tıı ltırııhrm 'c l'e,;:ı Hev 

\l~hkcmc md.-uh kihrit ~lrkeıı 
ıar:ıfıııdan l la1.ine aleyhine ııı,;ıl

nıı. al:ııı bu ttl\ ayı red,Jeııııi~tır. 

Noksanlar ne? 
Jıahri bey bunları 

izah ediyor •. 
Posta ve Telgrcf mUdiri umumiı 

. Fahri Beyin beyanatını dün yarmıı
tık. Fahrı Bey bu beyanatında ecne
bi mütcha~sıslarının fikrine ijtiralr 
ederek "po•ta te~kilitım:zın noksan 
atmasına ve tev:.ı edilme&l Tazım gel
diğine l>ız de kanıiz" deınitti. 

Dün bu noktayı Fahri Bey bir mu
harririmize şu suretle izah eotmiitir ~ 

- Po>ra ve Telgraf alr:lamının tev 
sii muhakkak !Bzınıdrr 

Avrupada oldugu gibi en ufalc lcö
ylerde bile po.ıa ve Telgraf merJrtı1 
Itri vücuda getirilmesi /lumdrr. 
Halbulrı bizim öyle nahiye ınerhz. 
inimi• vardır ki po•ta teılc//AtIDdan 
nıahruındur. 

Bunlar y~k nazarda görülPhıl~n 
en chınımiyetli noktalardrr. 

Tabii mutahusr~lar raporlartt>da 
bunları en ine• nokt•&rn,, k•d•r .tı~ 
yd~c.kJPrdir. 

• 
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H Gt'NKÜ HAVA 
l>ün izaınl horaeı 26 asg:arf!IJJdi. 

Buru,ı ıuzgflr poyraz esecektir. l la
l u kı.smen bulutlu ekEeri etle açıktır. -FELEK 

Hararet! 

spor 

Galatasaray atletizm 
müsabakalari 

Ru Cuma Tak~im Sıadyo

munda GKlatasaray atletleri, 'e
nelik birincilik mu-:ıbakaları ya
parnklardır. Atletizm kapteni Be
sim beyden aldığımız rna!Omata 
ıı;öre bu rnlısahakaların em,aline 
laik bir şelJlde cereyanı için 
cazip Ye muntazam bir progr!m 
ihzar edilmi~tir. 

MiLLiYETiN 
:as T ·~-·m 

EGLENCELERİ 1 şehreınaneli ilitnatı 1 B. M. M. ~ınunıi kalib
lilin~en : .. 

lliiyük !\!illet meclioi biit· 
çesinc \·azt,lunan tah:isattan J 029 
ve 1930 ><ncltrinde bedeli Hfll
mek üzre meclis m"ıbaası için ; 

;\ - lllr adet tek kazanlı ıl2 Si 
ve I•huı 100;.<68 ebadında ıabı 
m.ıı.kinası 

il - Bir adet marjıirlü oıomauk 
pedal 

fı Eğer şu yazımı öğleden son
ra, hele yemek ağırlığıyle müte
raftk sıcak bir saatte okursanız, 
Allah yardımcınız olsun. Vakıa 
biz arasıra soğuk yazı yazdığıHl 

Saat on bc~te Calata,araylı 

atletler, !utbolcular, deni;r.cil~r, 
boksörler, izcilerle hakem hey'e
tının iştlraklle bir geçit resmi 
yapılacaktır. Bundan sonra saat 
on beş buçukta mü>abakalara 
başlanacaktır. 

Bu g-ünka yeni 
bllmecemlıı 

Dllnkü bllmeceml:ıln 
halledllml~ şekil 

Şehremanetinden: Yenikapıda 
katip Kasım mahallesinde Albo 
yacılar caddesinde 62 numaralı 
baraka ile Edimekapıda Hatice 
Sultan mahallesinde Çukur bos
tan sokağında bahçe kiraya ve
rilmek için açık müzayedeye 
konmuştur. Taliplerin şartname 
yi görmek için her gün müzaye
deye girmek için ihale günü o
lan 27 Temmuz 929 Cumartesi 
günü levazım müdürlüğüne gel 
meleri. 

* * * Şehremanetinden: Köprüler 
tamiratından hasıl olan 20 ton 
·kadar hurda demir parçalarile 
3 7 saç boya \'arili bir büyük di
namo satılmak için kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. Ta
liplerin şartname almak için her 
gün levazım müdürlüğüne gel· 
meleri teklif mektuplarını da i
hale günü olan 25 Temmuz 929 
Perşenbe günü saat on beşe ka
dar mezkur müdürlüğe vem1e
leri. 

•·cencral Eksidınt Fayr end Layf 
Eşürıns Korporeyşın Limited" sigor 
ta şirketi 1 Temmuz 1929 tarihinden 
itibaren Türkiyedeki muamelatını 

tatil etmeğe karar vermi~ ve muhte
rem müşterilerinin menafiini temin 
maksadıyle Türkiyedeki sigorta iş

lerini mczkltr tarihten itibaren Av
rupanın en eski ve en kuvvetli kum 
panyalarından biri olan 1819 senesin
de Par iste müessE s ux.ompanyi Da
süı ans jeneral" yangın sigorta kum
ponyasına dcvretmi§ olduğunu mu
kavelename haonilleriııe bcrayi ma
lfınıat arıtetnıekle kesbı şeref ve bu
güne kadar kendisine karşı göster
miş olduğu emniyeti "Kompanyi 
Dasürans Jeneral" hakkında dahi ib 
raz edt:rck malümatı mütcmmimc ah 
sı hususunda mezkUr ~irkctin müta
sarrıf bulunduğu Galatad~. Voyvoda 
caddesinde kiin '"Jcneral" hanr11ın 
4 üncü katında vaki Türkiye Müdü
riyeti Hususiyeıinc müracaat eyle
n1esini muhterem müşterilerine tav
siye eder. 

<; - - Jlir :ı.Jct kahart1na ınak.in:ı .. ı 
I ı - Bir adet ırıüct!lith:ıra: i._-in 

llir adet i>taınpa 'aldız 
makina-.1 

F - Bir adcı mc:ın ıra~ m•ki
na~ı n mızı-giiya makamı tavazuda Soldaıı sata: Yukardan ~atı : 

J id - iddia ediyoruz ama doğrusu
nu söylemek lazım gelirse buna 
muvaffak olamamaktayız. Bunu 
-itiraf etmemelerine rağmen
ancak yüksek mizah ve nükte 
muharrirleri yapabiliyorlar. O
nun içindir ki yazılarımın kari
leri eylendirmek şöyle dursun, 
serinlendirmeğe bile muvaffak 
olamadığına eminim. 

o ra -
F 
YA 
Çol 

e ya 
ı.il b 
nbı 

Program 100,200,400,800, 1 500 
3000 metre koşularla uzun, üça
dım, l ük~ck ve sırıkla atlamaları 

di'k, cirit, gülle atmaları ihtiva 
etm c ktedi r. 

Oenizcilcrle futbolcular 'e Ra
uf, L"ııvan, ~ekip, Y edat gibi es· 
ki ve cmekdar atlatlenkn mürek
kep üz takım arasında yapılacak 
olan 4 kere !iO bayrak yarışı çok 
e~lcnccli \C ı.:azip olıı~aktır. 

1- \'ehim (7) 1- A)dmlı~ın •~>• 18) 
2~ Törpü (8) Nida (\l) 3 Noıı (2) l'zunun ı~si (4) 
3- Nota ('l) Parlııon boya (4) 4 - Yc,mtnet (4) Om (J) 

5- htiİııam (2) Atın gemine 
4- Su1u se,en ha:vın (4) bağlının (tı) 
5- lsti!bam (2) Müezinin amiri (4) b- Bir arayı wplanmış halk (6) 
6- Xasten olmayın (4) Sicim (2) 7- Bir ş•yi yapmak (4) 
7- Cildi kaşındıran oı (7) 8- Kırmw (2 l\ot:ı (2) Boyun 
8- Jsim ( 4) Xtda (2) ık•i ('l) 
9- Dabl (2ı Ben (3) 9 Meıd•ııda (4) Rütpe (4) * * * 

Şirket namına 

ALFRED H. PİRSIN 
"Ceneral Eksidint" Sigorta Şirketi 

Şarkı Karip Müdürü 
1819 senesinde Pariıte mües.es 

"Kompanyi Dasürans Jeneral" yan
gın sigorta kumpanyasının Türkiye 
:Müdüriyeti husuaiyesi, ezhercihet 
itimatbahş bir surette tanınmış bu
lunan her iki şirket müdüriyetleri 
miyanesinde Pariste husule gelen 
ittifak üzerine "Ceneral Eksidıntu 

şirke tinin Türkiyedeki yangın işle
rinin devamını kabul ederek 1 Tem
muz 1929 tarihinden itibaren cari 
muhataraları tahtı temine almak ke
yfiyetini derühte eylemiş olduğunu 
hallide mezkur ilana atfen berayi ma 
lumat alakadarana arzetmekle kesbı 
şeref ve bugüne kadar "Ceneral Ek
sidınt" şirketine karşı göstermiş ol
duğu emniyeti kendi hakkında dahi 
ibraz etmesini muhterem mil§ter\ler
den rica ile menafilerinin her husus 
ta ve kemali dikkatla tahtr temine a
lınacağını arzeder. 

G - Bir adcı kaııılıura m:ıkına<ı 
11 - Rir adtt rık .. im:ıth kil~e 

H pirinç k"mek i~in kupu\ ar 
1 - 75 kilo pirinç çizp 
.1 15 • fantazi çizgi 
K - 25 • çiçek tıkımı 

L - 4 takım demir ıı:•rnitur 

ı\I - 40 santimlik 4 adet piriHÇ 
kumpas 

'\- 41 det 57/82 \e 15 adet 
32 )< 55 çinko gale ns 
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Hlı -

hin bu kısımı ber taraf, hava 
lann, şu cehennem asa harareti 
esnasında hic tuhaflık etmeyi 
tecrübe ettiniz mi? Hele bu şa
rait altında sizi güldürmek için 
hi'" te~ctbüs ettiler mi? Eğer bu 
ilu suale cevap verecek vaziyet
t~ dej:",ilseniz, ne bizim yazar
ı.en, ne ele karilerin, yazılarımı
zı t. ''urken çektikleri azabı tak
dir edemezsiniz. 

icat! 
Een kimsenin bilgisine ve ze

kas.ına tariz niyetinde bir adam 
clegıiim, lakin bizim memleket
te halk kütlesi içinden çıkan 
«m..ıcit» !ere karşı garip bir iti 
m?tsızlığım var. 

Devridaim makinalan gibi 
«Hiırıka» tar hep o mektep mah 
suludur. Dün de gazetelerden 
birinde İzmir civarında bir ma
ranı:;ozun 6 liraya mal olan bir 
«tahta makinaıı yaptığım oku
dum, bu haberi veren telgraf 
•Mucit Mustafa efendinin evi
nin önüne açtığı birçukurdan( !) 
günde 2000 teneke su çıkardığı
nı» da ilfı \'e edioyr. Memleke
tin en ciddi bir istihbar müesse
se~i olan Anadolu ajansının ver 
diği bu haberl'eki ınalfunattan 
bir kaçını hır araya getirelim: 
1'1ucit: ' :ıı.goz Mustafa efen 
d!, B~tiİ: 6 lira. 

M;::dc.lc:.ı: Tahtadan mamul 
;:ıtığr iş: Bir çukurdan günde 

_j)QO teneke yani 40 ton su çı
karıyoc 

Bu malumata nazaran inanıp 
il)mımamak, dirayetinize muhav 
veldir. 
Eğer tel haberlerı hep böyle 
~:!er anlatsaydr, mizah muhar

rirk :ine iş kalmazdı. 
FELEK 

~P~le,liler müs~h~kası 

Bir değil iki ... 
!J uncu haftanın en mDhlm 

haberini •eçmc müsabakasında 
:>lrinciliğl Galata•aray Llscsin
c!tn 960 nunııı.relı Ragıp Bey 
l aıanmışıır. Yazısı ~udur: 

.. f-'ıt:nct: J,u h:ıft:ının en nıühim 
i ı halıeri \:Jrdır. Hı..ınla;·Jun birinci~;:; 

Ru~\a i!e ucari müna.:ebatı olan 
ı..p:ltriıni• ile hu hükumet arasında 

çı1'~ıı lbıilAfur. L'zun senelerden beri 
kcıı.di!crinc dt.!dl bir do;tluk beslc
diAimiz RuHanın, tacirlerimize mu
ıhc.ıle harici. muamelede bulunmalar~ 
he: t.l~c i;:ı::ıilmiyerck rnku bulmuş 
bir h•dise ı)!mJsı şayanı temennidir. 

Aksi ıakdirt.!e son hadise ile pek 
mütereddit bi• vaziyette bulunan ıa
cir!crimiz ihti~ fın devam etmesile 
Rıı'ı •ı a ihracatta bu;ıııınııkıan çe
kinccck!cr. Bu ~ureılc, iki devletin, 
m~•akkıı bir zam•n için sekteıe 
oıravan ticarı n;.Jnı"tl .atı tamamen 
m~nkatı olm<k ıchlike!inc girecekıir. 

Dij);cr mühim haber de Yunan 
lllu!J':ıdele murıhhı<ı .\J. Vivamando-

(;enç atletler hariçten davet 
edilecek bir tokırnla 4 kere 100 
baFak yarı~ı ppaca\,J<ın r;ibi Ga
lata<araylı l lanım kızlar arasında 
4 kere 50 ba\ rak yarışı ıcra 
edilecektir. • 

llirinci, ikinci Yt Uçünclilere 
birer madal)a, J 00 n 400 met
re ile yuhek atlama galibine 
de birer kupa Yerlleccktir. 

Ru rf.li>abakalardan 100 w200 
metreye uı seri ku~ucalarımız 
~emihie :\leh met Alinin 400 ye 
800 metrelere "Türkiye rökoru 
rükonmeni _ Besimin, \üksek at
lamaya da lzmirdcn ğelen Hay
darın i~tir:ıki müsahakalann ne 
derece canlı olaca~ın:ı hir işaret 
addedilebilir. Bu m[isabakalar 
neticesinde bir iki Türkiye rö
konınun kırılmaq k\l\ vetle muh
temeldir. 
Galatasaray kulilbUnün 

daveti 
Galatasaray kulübü riya-;etindcn: 

Ru cuma günü ö~leden sonra 
saat üçte Galatasaray kulübünün 
senelik atletizm bayramı icra edi
lecektir. 

Davetiyeler tamamen yetı~tı

rilcmetniş olduğundan lıtanbul
daki meb'us beyefendiltrin, asker! 
ve miilkl erkAnı hükômetin, berri 
ve bahri erkAn ümera ve zabi
tanın, Cemiyeti belediye ve 
VllAyet Umumi Meclisi azası ile 
C H. Fırkası rüesasının ve bü
tün sporcularla sporu sevenlerin 
Taksim ~tad yom una te,riflerini 
rica ederiz. 

••• 
Galatasaray Klübü riyasetinden: 
Galarasaray futbol, atletizm 

denizcilik, boks şubelerine men
sup bütün sporcularının, spor 
elbiselerile, bu cuma günü saat 
ı 2 de kulüpte bulun malan ..... 

\Jınıaka Futbol heyetinden; 
5 Temmuz Cuma gönü yapı

lacak müsabakalar ışaP;ıda yazılmıştır. 
l\odıköyünde 

Topkıpı · Fatih saıt 17 Hılcem 
izzet Bey. 

Stadyumda 
"üleymaniye · lstanhulspor saat 

J 8 1 falccm ~erci il. 

pulosun ~on ııılimatı hamilen Ank;
U} a •eyıhaııdır. M. \' enizelosun, 
1\1. Papa ve Diyımandopulos 

aleJhlne Atlna g ı z ete 1 er in i n 
yapmış olduklan şiddetli hucumları 
mukavemet ederek, Diyamandoplosu 
Ankara ya göndermesi; muallakta kı
lıın mesailin halledilmesini teshile 
yarayacaktır. Senelerden beri aziz 
bükl'ımetimlzln kendilerine göstermiş 

olduğu !evkalAde m1lsamahayı daha 
fazla <ul istimal eımiye cesaret 
edemiyecelclerlni tahmin edi oruın .• 
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, BÜTÜN DÜNYtDAKI 

ERLi Z 
' - . ···~-... . . . . 

Mektebinde Binlerce talebe 

l~HI Li~ANLıHI ~~HENİJ~RLAR 
15 Hazirandan 15 Temmuza kadar 

yaz tarifesi 

ecrübe dersi ıneccanendir 
Beyoğlu İstiklal caddesi ~.56 

YAZ TATİLİNE ~IAHSUS 
LİSAN DERSLERİ 

Şehremanetinden: Köprünün 
Haliç ciheti Eminönü tarafında 
1 1-3 ı numaralı oda kiraya veril 
mek için açık müzayedeye kon
muştur. Taliplerin şartnameyi 
görmek için her gün müzayede
ye girmek için ihale günü olan 
27 Temmuz 929 Cumartesi gü
nü levazım müdürlüğüne gelme 
!eri. 

* * ::: 
Ciltçilere: Şehremanetinden: 

Esnafın sıhhi muayeneleri için 
35000 tane cüzdan pazarlıkla 
ciltlettirilecektir. İsteyenlerin 
6, 7 929 Cumartesi günü saat 
on beşe kadar levazım müdürlü 
ğüne gelmeleri. 

3500 liraya 
Satılık kelepir kö§k 

Topkapıya yakın eşcarı müsmire
Ji, yirmi dönüm eratili teferruatlı, 

13 odalı ve iki kuyuludur. Ahşaptır. 
Taliplerin Sultan Ahmette Üçler 
mahallesinde Kömürcü Arif efendi
ye müracaatları: 

Kaçırılmıyacak bir Fırsat 
Hareket Münasebe~iyle' 

Tanınmış bir aile bilcümle zengin 
ve y<:ni mobilyasını satıyor: 
• ·lif uhteşem mauni bir yemek odası 

12 parçadan mürekkep zengin, Mapl 
yatak odası. Bütün konforu havi gü

zel Lir salon takımı, beyaz lake çok 
güzel bir çocuk odası, Mapl çay ma· 

1 
sası, çocuk arabası, sobalar, avizeler, 
halılar perdeleı vesaire vesaire. Tel
leri çapraz demir kadrolu Alman 
markalı piyano, satış pazarlık sure-

İngiliz ve Fransız muktedir Çarşıkapı Medrese sokak No. tiyle yapılacaktır. Saat 16 dan 18 e 
muallimler idaresinde iptidai, 1 veyahut Beyoğlu Y :ıb::istan kadar veyahut randevu almak sure· 
Orta, Yüksek kur&lar olmak üz- sokak No. 42 de A · • _"ikan Er- tiyle ziyaret edilebilir. Adres: Şişli 
re ehven şartlarla talebe kayt kek Lisan ve Tir .t dershane- Bomonti durağı Uğurlu Han Ttle
ve kabülüne b2.~ ·:..la.;.nm __ ı~şt_ı_r. __ ....::..l.;.en_·_n_e_m_ü_r_a_ca_a_t;.....;.-_•n_i_z_. --- fon Beyoğlu 3029. - -------------

Zonguldak Yüksek maden 
mühendisi 

Mektebi müdiriyetinden: 
Zonguldak Yüksek Maden tida ile beraber, lise şehadetna-

Mühendisi Mektebi, leyli, mec- mesi veya muvakkat tasdikna
can~ veB.t~s~l müd?eti dünh?rt s~- n:~si, 6 foto, sıhhat raporu ve 
nedır. ırıncı scnesıne m ası- .. . 

1. mezunları kabul olunur nufus tezkeresı ve aşı şahadet-
ren ıse · ···· 1 -
Tedrisat l Teşrinievveldc baş- namesını gonderme en ve adres 
Jar. Girmek isteyen lise mezun- lerini bildirmelidirler.Kayı müd 
lan, mektep müdüriyetine bir is deti 1 Teşrinievvele kadardir. 

Beyoilu betinci aulb hukuk ZAYİ KONŞİMENTO 
Hakimliğinden: Bir borçdan dola- Samsunda Çehreli Zade Ali Rıza 
yı mahcı.ız ve fürubtı mukarrer Şev- ,, 
role markak bir adet binek otomobi- ve mahtumları beyler namına Vatan 
li 7 Temmuz S29 Pazar günü saat vapuruna tahmil edilen muhtelifül-

İstanbul icrasından: Hugo Şti 
neti. ticarethanesinin Hüseyin Nafi 
bey zimmetinde alacağı olan bin do
kuz yüz küsür liranın temini istifası 
zımnında medyunu mumaileyhin nı
sıf hissesi uhtei tasarrufunda olup 
tahtr hacza alınmış olan makina ve 
müteadit kamaraları ve avantarya· 
sında dört adet sandal yüz harıta i· 
ki sancak iskele demirleri dört yüz 
adet tahlisiye yeleği bir adet rota 
halat altı adet tahlisiye sallarım ha
vı ve İstanbulda Sirkecide gümrük 
önünde lenger endaz ve otuz bin li
raya .:.here mcrlıun bulunan Tiirkiyt 
vapuru'nun nısıf hissesi ticareti Lah
riye kanununun mevaddi mahsuse&.İ· 
ne tevfiken ve üç defa ilan olunmak 
suretiyle alenen bilmüzayede fü
ruht edileceğinden talip olanların 

Temmuzun on yedinci Çarşamba gü· 
nü saat on radelcrinde yüzde on nis 
petinde pey alçesini miisteshibc Sir
keci gümriik rihtiminda hazır bulu· 

4,30 (dört buçukta) itibaren Nipn
taşında Ahmet Bey sokağında 2-4 
No. Benz otomobil ı:arajında satıla
cağından talip olanların gün ve saat 
mezkurde ıııahalli müzayedede hazır 
bulundurulacak memurine müracaat-

cins bakkaliye eşyasına ait 1808 nu

mero ve 3 Temmuz 929 tarihli konşi
mento zayi olmuştur. Yenisi alınaca

ğından zayiin hükmü yoktur. Malc- nacak memuru mahsusuna müracaat 
sudiye Han 37 numcrolu Çehreli Za- eylemeleri birinci defa olmak iizre 

ları ilin olunur. de Ali Rıza ve mahtumlarr. itan olunur. 

"Kompanyi Dasürans Jeneral" 
Yangın Sigorta Kumpanyası 

Tiirkiye Müdüriyeti Hususiyesi 

Emniyet sau~ıuı mü~ür
lnliinuen: 

Emine Şerife ve Vasfiye ha
nımların 14222 ikraz numaralı 
deyn senedi mucibince Eıııniyet 
Sandığından istikraz eyledikle
ri meblağ mukabilinde S~ndık 
namına merhun bulunan Üskü
darda Bulğurluda Alemdağı 
yalnızservi sokağında eski 6,3 
ve yeni 2 numaralı ve 172 arşın 
arsa üzerine mebni ahşapiki 
kattan ibaret 5 oda, 2 sofa, ku
yu, sarnıç, 19 dönüm 1028 arşın 
bahçe ve müştemelfıtı saireyi 
havi bir hanenin tamamı vadeı;:i 
hitamında bon;un vcrilmemesin 
den dolayı satılığa çıkarılarak 
825 lira bedel ile müşterisi na
mına kat'i karan çekilmiş iken 
bukere yüzde on zam ile başka 
bir müşteri cıkarak müzayede 
bedelini 908 liraya iblağ eylemiş 
olması cihetile mezkur hane nin 
8/ 7 /929 tarihine müsadif önü
müzdeki Pazartesi günü tekrar 
son müzayedesinin icrası ve mu 
amelesinin ikmali mukarrer bu
lunduğundan talip olanların 
mezkur günde nihayet saat on
altıy;; kadar Sandık idaresinde 
hazır bulunmaları lüzumu ilan 
olunur. 

O - 4 adet tlpometro 
P - 2 adet mücellit ütü>il 
R - 20 adet mürettip çifti 
S - 2 adet miicel!it kumpa'1 
Ş - J ~ 5 adet muhtelif ,·izo 
T - Mevcut 6JX95 liıngrol 

mahinesi için yelpaze tertihatı 

U - Bir adet kitap dikiş ıı el.· 
ne~i satın alınaı:ıktır. 

2 - Talip olanlar hu htıoıı,ır.ki 

şartlarını ,.e teslim nıüddt:tlcrini ı tl 
ığusıos ~aar 14 ıe kapalı za .. l:İ 
idare hcy'ttinc hildlrınclidlrler 

* $ }: 

Bü~ük \lılkı mcc!i,i idare hcı<

tinden: 
Büyük .\lill.ı mc'<.'li maıl'Ja<ı 

için alınacak makina~arliJ. c;;ı,ir a 1 ~t 

ve edevat hakkında bir kaı· ~i;n 

evel n•'şrolunan ilanın \. fıkc~<ır.da 

yazılı olan (5~ 82) plıut (68 100 
eh•dinda ıııbı makinası için teklıf 
sahipleri herhangi bir marka ile 
mukkayyeı değildirler. lsıed kleri 
markada bir makin• teklif eJtl•il'rkr 

llu ak~am Ferah sincma,!a 
Komik C'evdeı llcy kumpanıos: 

Anastaş bale heyeti Sinemada l{a!.iı• 
ve fahişe. Her yer 2~ ~uruşrur. 

Hasta bakıcı isteniyor 
Ciilhane 1 h;ıJnesi Haş 1 !ekim· 

liğind•_-n: 

Gülhanc hastanesinde bir ~.ı<t 
bakıcıya ihtiyaç vardır. Yaşı 211·40 
olacaktır. 

Jandarma imalathane müdiriıcı< 
4-7·929 p• r,cmbc günü »ot •ııı 

dörtte pazarlık muamclc!İ mu karrci 
1 

olan 10242 ila 16338 metro ~.,:ı>. 
elhi<elik pamuk kııınaım r~zarl k 
rouamcle~i şimdilik lthi" cdilıııi·:tir . 
Bilahare ba>hca ilQn cJiltrekliı. 

İstanbul icr" dairesinden: Bu• 
gaz adasında yalı cadde•inde 1 i-J1-l 
nun1arada mükim iken ikametti:ihı 
meçhul buluna11 NİKO efendi ve le· 

di VANGELE. 
Vangel veledi Panayot tarafmdan 

kendısine öliinceye kadar bakmak ve 

beslemek şa,rtıyle feraı!, etmiş oldıı· 
ğu Burgaz adasında yalı tlldde•int1C 
kain 15/15 rr,ükerrer 17-17-1 ctdit 
numaralı nısıf hcssc furun v' odanın 
şarta riayet etmediğinizden dolayı 

aktin feshiyle müddaabih mahalli'1 
Vangel namına tashihi k~ydına dair 
ikinci hukuk mabk"1111esinden isti!: 
sal edilen 12 Kiirwnuevvcl 928 torili 
ve 284 numaralı nam mevkii icraya 

Zayi: Loyd Triestino vapur kumpa- vaz edilmiş ve ikametg-ahınızın ::;ıeÇ 
nyasının Stclla Ditalya vapurunun huliyeti hasebiyle ihbarname tebliğ 
21 ci seferiyle namımıza vürut eden olunamamış olmağla tarihi ili'ııdarı 

64 nıımerolu poliçada muharrer B. itibaren bir ay zarfında 929/7298 ti' 
B/DLV markalı 2319,'21 numerolu ·caret numarasıyle müracaatla şay~n• 
üç balya jüt teHlnın ordino•unu zayi kabul bir gfına itiraz dermeyan idil' 
ettik. Yenisini çikaracağımızdan es- mediği takdirde hükmü ilanın gıra· 
kisinin hükmii olınadrğmı ilan ede- bmızda icra kıl7-:w:ıağı ilanen tebli!'. 
rız. Bovctes ve Baruh. olunur. 

l~llİJ61İD edebfiefrihSI: r- 1 Ankaraya gi~yor musun? 1 Senin selama kelama ihtiya-ı perde arkasında s-es;nden bile' kaçar gece -için Ankaraya getir 1 rz. . - - ----.,.,-., . 
Yaz barlarına ugruy'?r musun? cın yok, benim sellimına kelamı seçecek. selerde ortalığı doğruca bir öğ- .••••••••. - ••• • · 

Ç A P K 1 K 1 Z Ayrancıda teyzelerim görürsen na ihtiyacım olmadığı gibi. Yalnız sizin oraşı bir acayip renip anlamış olsalar. Pazar günü haydar paşa rı~· 
çapkın kızdan selam yerine bin Bekliyorum, bekliyorum ve alem, ve benim kız kardasrm Kız kardeşimi bu hafta ıçın- tımına bir motor yanaştı. Ve 1' 

kahkahalı muhabbet götür.. bekliyorum köy çocuğu. pek çok güzel. .. _ de getireceğim. Sazlanmı maz- çinden çapkın kız, Hayret be1• 
·--Yı-azan: AK-4. GÜNDÜZ Şayet hemşireni sen getırir- lstan_bula ilk mektup Bunun için onun nalçalı kun- larnm da beraber. Güler ve bir iki dost çıktı. Ko>' 

sen sazını, curam, bağlamanıda - Koy çocuğundan - duralarım orada yapa yalnız ta Sakın bir saz çalarken zeğ- çocuğu ile köy kızını karşıJaJJ)ll 
Gerçi henüz kış gelmedi. kın dört örgülü, yemenili başı- beraber getirmeği unutma. Ye- Çapkın kız dedikleri iyi kız! kırdatmak istemem: Ben getire lenmeğe kalkışmasınlar, çarpın ğa gelmişlerdi. 

• Fakat kış, Anadolu fenerine nı bırakup sıkma baş dedikleri ni buzlaklar öğren gel. Buradq Paşa kadın, paşa kız, paşa in- ceğim. . . . ca kafalarım çatlatıveririm. O- Tren gara girerken, Hayret 
misafir olmuş, nerede ise boğaz şu maskara krep damuru lepis- henüz bilmediğin mavi bir de- san! Sanki ben Istanbulu biliyor rada kimim kiı"!lsem yok, sonra bey yan gözle çapkın kızın· ptD 
dan girip Jstanbula konaklaya- ka başına dolamasın. Sakın kır niz, mavi bir ses var ki sesleri- Kız kardeşim mektubuna am mıyım? başıma iş çıkar. Onun için bizi filine baktı. Çapkın kız belli b' 
cak... mızı çubuklu beyaz peştamalı- mizi ve sazlarımızı ona katarak mada sevindi. Okudukça bir sa Bilmiyorum ama, insanları insanlarla tanıştır, ağız tadı ile lirsiz sararmıştı. 

Kız kardeşini J:,ırnk ta azıcık m hanayin çamaşır ipine asup aylı geceler geçiririz. tırlara bakıyor bir bana bakı- tanıyorum. Bizde bir laf vardır, kenarı göz yaşlı mavi kıvrıntı- - Istenbula ilk bakıt -
buraya gelsin. Ya!mt sen getir. yakası tavşan kürklüalaca man Sen Boğaziçini bilir misin? yor. Anlıyordum. erbabı olursa güneşe tutup yu- run içten geyfini çıkaralım. Ancak motorda tanıştılar. 
Ama olduğu gibi. Bayram gün- to giyip gelmesin. Tam köy ço Boğaziçi şudur: - Acaba gönderecek mi? murta seçer gibi insan seçer, Hayret bey efendiye selam e Çapkın kız hepsine birdefl 
lcri köyde giyindiği en şık köy cuğunun köyündeki halile gel- İki tarafı içli ve göz yaşlı o- Diye içi hop hop edi ediveri- derler. derim. Hernekadar bilmezsek takdim etti: 1 
elbiselerini sandıklayarak gel- sin. O güzel balınumudan ben lan mavi kıvrıntılı bir neşe ve yordu. Senden sonra Ankaraya git- te hala hanrm efendiye de se- - Köy çocuğu .. işte buduf 
ş,irı. Sakın ona koliu filcl~kos bir eser meydana getireceğim yıldız tavanlı bir hayat. . . - Kııı giderınisin? medim. Bizim vilayetin kahve- la111 eder:;n. Bizi bilen, bilme- Köy çocuğu acemice bir re' 
penbc fanile üstüne dekolte ye- ki onu ne Kripel, ne Kanonika, Boğaziçi öyle bir yerdir ki o- Boynuma at·'!vermesi ile sine çalgı gelmiş, ahlaka uy- yenlere de ayrı ayrı selam ede- vcransla söze karıştı ~ 
ş_il bluz giydirip gö !erme. Sa- ne roden yapabilir. Onlar bronz raya giren hayata çıkmazsa iz- göğsüme sıçraması bir oldu. maz diye komiser bırakman:ıı~! nm. - Yani hic; unutulmıyac~-
kın "kmalanmı (•' ~racağrm" dan, lıen penbe etten ve sahi ha tıraba, iztıraba çıkmazsa ülvi- iyi kız! Lfümı bu! Sen olmalıdyın da a- Ve gelecefiıni7. ic.in sana se- kadar basit bir adım var: :M_e 
diye pannakhnm c ~nin ta- y;:ttan bir heykel işliyeceğim. hiye çıkar. Kız lsardeşim seni öyle tanı- ğızlarınm payını vermeliydin.Fa !5.m yazmaga liizuın görmedım, met. Sonra kız kardesini gostr 
şnıa sürtmc~in. f , .ı m<ı' i fi- Onu bana çabuk gönder, yahut Hemşirenin rengini bilmedi- yor ki bir ordu kızın içine bı- kat kim kime. Her kes ker>di iyi ve capkın kız. ıcn:::,: 
yongalı, ııç:ça~ı 1 :~·r'l'.'"'lcııç"b~k g~!.r·, ~dresim gayet ko- ~~_~özlerinden öp~bilmek!i- raksam, bir ba!?şta ~enin boy- derdi, kendi işi gücü ile meş-ı Telgraf - Bn da hemşirem köy ı-ızl· 
untıtıtp bc-•ıcı>k dL·· • •,.cama· layt ! : .ı ur 'tyede. çapkın kız ... gım ıçın, o, mek~ubumun bu sa- nuna atılacak. Öyle ınceden in- gul. j Pazar gÜ'1Ü Haydarpaşada-
a 1ı i • ''fı·r ~ ~ •n S 0 - Dec1- " Jı, nı:: p:elır. tırına bakmalıdır. ceye anlattım. Divebilirimki Paşacık! Bövleleri hııri bir vız. Ltasyor a lı;ri ·ini ı?:öwJ,.ri- '3itm• .i 
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\l ı ıı' ıı:ırn .\ yn'ık L! 'prt"i ~~~riı 

Selamet 
Y 1')01' il 

llnr l' t•ı·~ııı b ' 
·•ıııııı l 7de btan· 
~lıuldaıı hareketle· 

mııtat i'kekıcrc ujtrndıktan 

J sonr~ı L'tımn ı~;i in ii Jı:drc mic ve 
' \yvaiı~a mııvasalct Ye Pazar 

"unu ·\ ,·atıktan hareketle Pa-
~ ' 
zarresı l<tanbula avdet ede· 
cekt·r 

1 

~lnhı oi müracaat; Yeuiş Tavil zade 
biraderleri Telefon: lstanlıul 2210 

~-

y "k t ;ı va p ıı ı· I a ı• ı 
J 1.\ H'fll\ EKSPHES 

POSTASI 
!no'' nü 2 Yapııru Tem· 
l ınuzun 4 ın cı 

Dersem be 
L ' 

14ü11ü nk~amı saat 
18 de Sirkeci nht· 

mındm hareketle ·( Akça ~chir, 
. \laplı, l·:revli , Zongt•' ~ak. Hartın, 
.\ma<r.ı . !\uruca !jile ı·e Cide ) 
i~kelelcıine azimet ve a\·dct ede· 
cck tir 

\foracaat mahali Emin önü lzmir sokok 
niimero 20 1'e!cfon: l:;tanbul I 399. 

·E ' 

YEL t\ ENCİ 
\'ı\l'l"HLAH l 

lznıir silr' al poslaıı 
Lüks ve İs n1 etp asa 1 apuru 

sen • 
7 p ,.._,,. µ:unlı saa 

l' ıııııuz a .La r taııı 1 s tc 

G l t rıhuıııııı · } • a a a dao d<ıl';ru zmıre 
hrcket c<~eccktir. 

Taf:;ilat için >;irkecid~ yelken· 

1 

ci hanında l.:1io· accntasına mu
rnca:ıt. Tel. lst:ın'd f 515 
v. Galatada \krkc1. rıhtım 

hanıııd:ı Cclipidi ve Srnfilopati 
acantalıp;ına müracaat telefon 
Reyol(lu 85.J. 

ı .. İıı!!iıİ .............. . 
SovlorgflOt 

Soııyet rieari vapurları 

( NOVOROSİSK ) vapuru 8 
Temmuz Pazartesi gü ıı Ü de her 
sınıf yolcu ile cmteai tüccariye 
alarak doğru Sclanik; lzmir, Pire, 
Yafa, lskenderiyeye ve Port-saice 
hareket cd~ccktir . Tafsi!At için 
Galııtadu Çinili Rıhtım hanında 
aceıı'talıl';ına mliracaat · 
Telefon lleyol';lu 2358, 250 1, 962 

1 

ADl. ER 
YAZI MAKİNALARI 

1 
1 Ha ziran hu hll e t ti 

Her muamele mecburi olarak 
yeni hadlerle yazılmalıdır. 

ADLER 
YAZI MAKİNASI 

y, rur ad 1 1898 scııe;iııde ilk 
imal ~ di1 , bir vazı nıakina~Hlır. 

Şinıd;yc kadar .bütün düm ada ' 
380,((0 ADLER MAKINASI 
satılmı~rır. Anaduluya 2tı8·~ ma· 

kina gönderilmi~tır. 

ADLER 
Maklnasının hususiyeti 

harflerin ınÜ\'azi \'Uruşudur. 
Bu fabrikamızın ihtirası olmak 
icibarile blşkaları tarafınd•ın tak· 
lic cdilen1ez. Hu sayede f:fz\a 

koprn çıkarmak mümkündür. 

ADLER MAKıNASI 
PEK D1\YANII\.Lldır. 
ADLER MAKfN.ASl 
EN EYİ BiR MA

K l NADIR 
Anadolu için tali Acentalar 

aramaktayız. 

Bir Alınan mütehassı.iı idaresi 
altında lsıanbulda hergüna maki· 
na tamiri için bir tamirhane kü · 

şat ettiğimizi tebşir eyleriz. 

Adler ınakinalarının 
baş acentası 

RİŞAR VOLF 
Galatada Voyvoda hanı 7/ 10 

Galata posta kutusu 447 
lzmir ,ve civa~ı tali acentallğı 
Kömürcüoğlu Avni Bey, 

Birinci Kordon N"o. 46, lzmir 

.. ,, 

Otomobil Lastikl.crinin Şahıdır 
• L. 

• ·ı;o -
Merkez Deposu: lstanbul, Sultan Hamam,Mesadet Han 

1 .. ıiılllliııiiııııiiiıııiiıiiıılııııiıll ........................... __________ __ i ~ 2 y rı s r. f a!O ı----S~Ü-N-NE_T ___ 
ameliyesi için .. BYeni çıkan kırmızı kordonlu. ... 

1 q.~1~'J~~z t~;~~ı~' ~~~~·kş~~~ Dr. M. Talip Beye ı• A kA A -1 j accntesı: :\tahmudire Hanı altıtda ·5·6 j!;lİtı C\'\'cl haber Yeril· RAKISINI 
btaııbul 214-0 ıııesi. Sirkecide :\cmli zade 1 

hanında No ı. Telefon ; lst ı 

'

, l l (ffi i1,.:,·ı·ı···~·nÜ1_: 1' 8)t pvaQpStıtrlıa S.~ 1 l +Bfi. Blr kere tecrübe edlnlz çok memnun kalacaksınız. Her gazino ve her bakkalda bulunur. 

cc ,. ,, iiııııııoıC-~---------lii Ankarada deposu:Bomonti bira deposud ur fi 
'1\·mnıuz C'umt\ l ..J.,30 da (:alata 

f rıh_tmıudaıı lıar.ekctle C'ıımar
j tesı sabahı L~mırc j!;ıdecek ve 

Pazar l .J.,30 da lzmirden hare· 

ketle Pnartcsi sabahı gelecektir. 
,. apurda miikemm el bir 

orkestra ,.e cazbant mevcuttur. 

r rab z o~ D0 3tası 

Asabilerle hali nekahette buluıwıl;tr 
ve morfine müpteld olanlar için hu· 
sust ve en asri ilaçlar, ı,:;ıtm& ve di~ 
mağ! hastalıklar vesairenin tedavisi 
şayanı hayret bir ormanın içinde. 
Bütün sene açıktır. Dön tabibi var· 
dı r. Mükemmel pansiyonun fiatı 21 
şilinden itibaren 

miat ve ~~anı ~aııtası ıstan~ul ~u~esin~en : 
Pazarlıkla satılık depo 
Esas nrn•ı :\lcı kii 

nunıara 

Balatta karaba~ ıııahalbinde 38,4Çl,.J.2 
Yapıır iskelesi caddesi 

59 
ncri 
Denizden dolma 

• 

teminat miktarı lira 
1810 

mahallini mü~temil dükkan depo Ye 

kalafat nı thalli 
Balada me\'kii YC c'·"ıfı muharrer emlak 

pazarlıkla satılacağından taliplerin 11-7 ·29 
şubemize müracaat eyle elcrL 

bedeli 
tarihine 

pe~in yeya nıukassetcn tesviye edilmek ~rtiylc 

müsadif per~embe ıı;linü saat on alcıya kadar 

( lzmir) \'apuru ..J. Temmuz 

perşembe ak~amt Calata rıhtı· 
ıııındaıı hareketle Zonguldak 
lnebolıı Siııop Sdmsun Ünye 
('°atsa Ordu Gireson Trabzon 

Rize ı lapaya gidecek ve dö· 

ııüşte Pazar ıskclesile Rize Of 

Slirmene Trabzon Polathane 

Cördc Gireson Ordu Fatsa 

Samsun Sinop lneboluya u~ra· 

ı ~ır:ık g-clccektir. 

IBelsoğukluğn freu ğıl f 
olanıann nazarı dikkatin~ ' 1 E M V A L ı 
Dr. Horhoronı 

--...................... A._ ......... , 

METRUKE İLANATıj 

Anta ı~ a ~ os 1 a sı 
(Antalya) vapuru 7 Temmuz 

Pıızar ı O da Galata rıhtımından 

hRreketle lzmir Küllük Bodrum 
Rados Fethiye Finike Aııtalyaya 

ı;idecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle. birlikte lWlyan, Mar

mari<, Sakız, Çanakkale, Geli · 
lıoluya ujtrayarak µ;elecektır. 

{tennin en son usuJi le kafi 
olarak eski ve yeni belsoğukluğu, 

freng~ idrar darlığı, bel gevşekliği 

ve mesane ve bilcümle kadın ra· 
hatsızlıkları tedavi olunur. Beyoğlu 

Tokatlıyan yanında mektep sok•k 
No 35 Tel: B. O. 3152 

~- Dr. Ihsa n Sami -mı1 
Gonokok Aşısı 
Belsoğiıklıığu ve ihtilatatına 
karşı pek tesirli ve taze aııdır. 
Oi vanyolu Sultan Mahmut tiir
besi karşısında No 189 

-·ı HÜNKAR SUYU 8, 9/7 /929 Kadınlara 
10, 11 ~ ~ Erkeklere mesiresine otomobil yolu açılmış 

her cuma ve pazar günleri 
Türkiye scyrisefoin idaresi 

nıiitekaidin eztam ve cramili- Üsküdar 111usikiheyeti 
nin l lııziraıı 929 maaşları ba- 1 icrayi ahenk edeceğini muhterem 
!;\da muharrer gliıılerdc Yeri- müşteril erimize arz1a kesbı şeref 
lccektir. eylerim. l\1üdiriyet 

J.;.;;a.;;o.;.;.;. ........ ~-----· -Jandarma imalathanesi mü-
~iriyetindeni Döşeli aparlıman aranıyor 

10242 ila 16338 metre yazlık Taksim ve Şi~li civarında dii· 
!lbiselik kumaş pazarlıkla satm ~eıımi~ lıir apartımaıı aranıyor. 
tlrnacaktır pazarlık 4-7-29 Per Tahrir~ıı şu adrese miiracaat 
,euıbe gününe kadar devamla .edilmeli ve kirası bildirllmelidlı~ 
ıevmi mezkurda saat 14 te in- Mr. C. Webermaıı 
aç edilecektir. lstanhııl klubii Hcyoğlu 

Semti .\Jahallesi Sokak '\l . Nevi teınamının kıymeti muhammenesi lira i..,O, 
Kadıköy Ca!erağa aıik nisbiye, cedit hacışükrü cedit 21 maabahçe hane 10000 sekiz taksitte 

Müştemildrı : 3 kat ve 6 odadan ibaret olup ı mutfak 2 hela odunluk ve kömürlük ve hava gazile kumpanya 
suyu tertıbatı vardtr. 

Balada evsafı muharrer maa bahçe ~anenin bedeli 8 taksitte ödenmek üzre 10000 lira bedeli mubammene ile 
ve kapalı zarf usulile 18,7.929 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de ·müzayedesi mukarrerdir. taliplerin 
bedeli muhamınene,:;inin °ı'n 7,50 nisbetinde ccminatl ha\'l mektuplarile emvali metruke sattş komsiyn.nuna mürı 
caat e)'lemeleri. 

* * * 
Fenerle Balat arasında beşdan kara C.tmış bir halde bulunan l'enerbahçe vapurunun 850 lira bedeli mukadder 

ve 1805 lira mefsuh bedeli ihale ile 8,7,929 taı'.ihine musadif pazartesi günü saat 15 de icrayı müzıyedesi muka 
~erdir taliplerin teminat makbuzlarile emvali metruke sarış komisyonuna. müracaıt eylemeleri. 

• ...... HALlS HALEP iLAN VENEFiSAY\7ALIK 

Ankarada Büyiik Millet Meclisi bahçesi dahilinde inşa olunacak 
mathaa binası ile yeni Ankarada Meclis Riyaset konağı ilavei in· 
şaatı pazarlık suretile yaptırılacaktır. Taliplerin 6 Temmuz Cumar
tesi günü siıat on altıya kadar Ankarada Maliye VekAletinde mü· 
tcşekkil iıı~aat komisycınuna müracaatları ilan olunur. 

Istan~ul ,usta ve tel~raf ~a~ ınü~iriJelin~en: 
llük memuru yetiştirilmek üzere otuz lira ücreti şehriye ile 18 

miilazim alınacaktır. Ya~ı on sekizden aşağı yirmi beşten yukarı 
olmayan taliplerin şera iti anlamak iizcrc nehayct te mmuzu n yedinci 

güıı liııc kadar baş mlidiriyct tahrirat kalemine müracaat etmeleri 
iUıı olunur. 

Zeytin yağları almak isterseniz 
Istanbulda Asma Altında 60 
numeroda 

NÜSRET CENAP 
yağ ticarethanes ine müracaat 
ediniz. Satış toptan ve perakende 

Telefon Ist. 1665 

Naşit Hey Temsilleri 
Bu gece Beşiktaş parkında Kav· 

seri bülbülleri vodvil 3 perde daİıs 
varyete raks. -----Komik Şevki bey temsilleri 

Sariyer aile parkı tiyatrosunda 
bu akşam Anastas bole heyeti ve 
muktedir artistl erin iştirakile birinci 
del& Sönmez ateş komedi 3 perde. 

SIDDETLI sicaklarda E:no'> " Fruıt Salt" 
, .Mey\'.e tozile biraz limon katıldıkta gayet 

13.tif, serinle.11dirici ve sihhi bir me~rup elde 
edeceksiniz. SekersiL tuzsuz tabii bır müshil • 
olup meyveler gibi ınkıbazı defeder 

Sobah ve ak.'5am bir su kadeh.• 
derunutıde bir" kahve koatkı atın11 

Bil.UMUM 
ECZANELERDE 

'' Fruit Satı" ve ., &:oo .. 
iıtiılılt;.nlc eh· 
'C:eti fabrıka~ 
nın aJAmtıi 
farikasıdır. 

~M~~c!V-'"• ··········~· • Hacı Bekir ticarethanelerinde • 
~ ÇİLEK-

•• 

-GUL-
-· KA YISl •we§ 

• • • ,. 
> 
> 
> 

~ Bu ~enenin taze meyvalarından reçeller! yapıldı. : 

-----······o•~-·••·•• ....... •vv•YVVVY'Y• ,,....o .... ~ ~ 
1 lascki ,.c Ccrrahpa~a hastaneleri sinir hasrnlıkları mutehassı.;ı 

SlN1R HEKİMİ ŞÜKRÜ HAZIM 
lstanbul Sultan Mahmut türbesi. Telefon: 2622 

[ DE!!.ERDAR7fl<.""iLANATI 
Satılılc ~ı;ııç Kaı;ıtlıanede ÇaA"layım küşkti bahçesinde 20 ç~~i 

rıııkdarında iki adet di~budak ııjı;acı, muhammen bedeli 30 lira 

müzayede 2.J. temmuz 1969 çar~amba giinli Ddtcrdarlıkta (70.l) 

* * * Kiralık dlikkı\n Topanedc kııla altında No 377 yeni 367 sene-

lik kirası 180 lira müzayede 7 temmuz 929 Pazar µ;ünü Defter· 

darlıkta yapılacaktır. (769) 

* * * 
Kiralık Bostan, Be~ikta~ta l\laçkada ada soka.~ıııda malı'ımulhu· 

dııt bostan; muhammen bedeli 330 lira, üç sene ımiddctle mliza· 
yede 2-l Temmuz 929 çarşamba giiııü saat 15,30 da Dcfterdarlıha 

yapılacaktır. (202) 

* * * 
Kiralık depo Beşiktaş sarayı karşısında yoklama dairesi yanında 

fmn ebniyesi ve m~temilı\tı, ke~ifnamesi mucibince 6192 lira l S 
kuruşluk tamiratı müstecir tarafından yapılmak ve icar bedelinden 

mahsubu icra kılınmam~k şartiyle ve altı sene miiddctle icara raptolun. 
nıak üzere m(izayedeye koııulmu~tur. Senelik kirası 12~0 liradır. 

Müzayede temdiden l 1 temmuz 929 per~emhe giinli deftcrdarlıkt• 
yapılacaktır. 

* * * l\lııliyc \·ek~letindcn: 

Çıı-· ·kkalc, Gelibolu civarı sahillerindeki karalard:ı yerin ıılt ve• 
iistleriııde (lkniz içinde cılıınlar hariç) lıııluııan metruk nıcrnıil~rlc 
sair harp malzemesinin vckı\lettc 1 taııbul DcftcnLırlııtında huluıı:uı 

ıartnııınesı nçlıilc toplattınlması (kapalı zarf usulu ) ik mllz:ıycdcyc 
koııulmu~tur. 

Talipkriıı ihale günu olan 20 temmuz 929 tıtrihiııdc saat on 
altıya ka lar rcklifııamcleriııi Ye 2000 liralık pey paralarını \'C ya 
muteber banka mektubunu nmstash ibcn 'llaliyc \\·kakti milli cııı!.\k 

idaresine ımıracaat eylemeleri. 

Galata ithalat gümrüğü müdiriyetinden: 
Cinsi eşya J{ap \c\'L Kilo 

Pamuk kadife 3 sandık 261} 
Kahve ve zuruf 4~ parça 278 
Kesilmiş yapılmamış şekerçi kutu ipliği 

ve kapsolu sandık 7tı 

Kuru Çeşme antrcposuıtda me,·cut ba!Ada cins • ve evsafı yazılı 46 parça 
eşya hilft sahip hükmünü iktisap eylcdiğ'irıdeıı !!4·6· 929 da yirmi ~ün mü· 
ddetle müzayedeye konulmuş olmakla 15· 7 ·929 ve onu müteakip günlerde 
mahallinde satılacağı ildn Olunur. 

lsian~uı ~aylar ınü~ürlü~ün~en -
1929 seHcsi Temmuzunun ;ıltıncı cumartesi günü şehremaneti 

hududu dahilinde sütü satılan ineklere· tiiberkLilin tatbik ve veremli 
ineklerin tefrikine ba~lanılacağmdan hiç kimsenin mücadeleye iştirak 
eden len mcınıırlarıııın muameliltıııa müdahale etmemeleri alılkada
rana il,\n olunur. 

- Jandarma İmalathanesinden: 
Münakasa talihi saat 

1180 

1546 

8025 
143 

Çift çizme 
Takıın mamul çamaşır 

" kışlık elbise imaliyesi 
·ranc ,., caket ,, 

14/7/'29 

• 
15:7/29 • 

ıo 

14 
10 

703 ., kaput imali)'esi " 14 
Satın alınacak ve yaptırılacak dön kalem eşya kapat ı zarfla münakasaya 

konuldu münakasa yukarda hizalarında yazıldı~ı gibi lstanbulda Cedikpaş>
da Jandarma imaldthanesinde yapılacaktır. Şanname imalathaneden verilir. 
Teklifnamclerin mm imlASı şıırtnamcde münderiçtir. Tılipler teminatlarım 
mal sandığına teslim ve makbuzlarını teklifnamelerioe raptedecektir aksi 
halde teklifname ret edilecektir. -
Posta ve Telgraf levazım 
müdürlüğünden: 

lstanbııl yeni postahane için ınııbayaa olunacak 300·-lOO ton 
Çamlı maden kiinıllrli kapalı zarf ı:sulilc mün:ıka,.,tya koııımı~tur 

·Münakasa 25 temmuz 92CJ l'e~cmrb~ µ;ünll icra ediı, e~intlcıı tnlip· 

lerin ~artnamc almak için ~imclidcı. <eklifırnme ve teminatlarını 

ihtiva edecek kapalı zarfla rı tenli için de mezkur mrih tc saaı 
14 te- Yenl postahancdc miihar aat koınis o 

s 

• 



PEl1ŞE;vIBE 
4 rl'fı:~I:\1 [Z 1929 

- 4" 

Ctmı:;eli ~dtdiye dün toplanarak mi; Jkerede bulundu. Ve \ 
vt·<aitl n~:-lin kıım;ııımalan tarifc,inin tevhidi hakkında hir takrir 

'lı~k ama hıl\ alt edildi. - ... 

1-Icıy<.iarpaşada Dmiryollar 
lViağaza müdürlüğünden: 

:\~1~ıd:ı \'aı. 1ı malJ.cm( pazarlıkla alınacağından taliplerin 8Tem
mııı l'aı:ırtt·•i ,:ıonu şnat 0ndıı .\lubayaa hey'eti dairesinde ispatı 
vul'.tıt llnıt..:ltr!. 

~~ :ııkı 

l 'i il 
! ı f. ılo 

.ı.lt't 

11°0 
so 

.3 
l lo(ll 

l ,•f) 

LlJ 

1 "" s 
.ıoo 

200 
(>{I() 

;;o 
:l 
b 

1 c •00 
qf (1 

•o 
ıcı 

s 
)' 

:...• t 
< \) 
1 < 

ıs 

-·" 
H llO 

'2C (1 

• 

rncrrc 
kilo 

• 
r 

3 mttru 
kaılıp 

adet 
1-; ile> 

metro 
J.. ı lo 
a.kı 
kilıı 

1dtt 

" .a.h.~ t 

J .- ..... :! 
:> 2 

n ttro 

,O 

2 
1 

2 
l 
1 
1 
4 

1 
1 

1 
l • o 

1 " 
uı 
25 
~o 

24 
13 
31 

" 

12 

;11.0 

r~ 

:340 
14 
21) 

240 
ı scı 

., 

., 

.., 

., 

., 

,, 

., 

.. 

takım 

adet 

~ 

.., 
,. 

pııs 

~ 

:ıdtt 

.12 112 ırın 
ı , tkr 
2 

l 
lj 

2 
4 

12 
(J 

~.· ını 

.ıı ll't 

~ 

" 

• 

i ll) lı kırma lilhta metre 
çl'lik lıily~ f;nı/m 
brfiçc çi\·bi 70m/m lOOm·m 
m•f,allı çelik zincir 
k;ınatlı nıemeşc soX ı oo 
«;ık pitorı 60 mjn 
kay" raptiyesi (50m/m lıOm/m) lavhası 
sind. teli ıYıooomım 
Dtmir tel [1 mfm 2 mımJ 0,5 m/m] 
pirinç çubuk 32 m/m 
hilet kur~unu 
Di-; lıudak dilme 4,00 )<o,ısX 0,15 
beyaz sıbun 
hezli zımpara kiıadı 
dtktrm 
pcl(amoıt 1 krem- Hava] renkte 
;ıtlı ~ıınl(er 

aynalı u karpit feneri 
karpit 
1 rnzin (50 teneke) 
hu~on luzilıl 300 Amper 
manyualı ma~a telefonu 
manptalı portatif telefonu 
tddon ırnınyoıaları 
pt .d ı;ilt kro.c>i 18 m m 126 mim 
l\;ı Jn hu;ı 3.'i m m 
L "ç rnzi \'etli tek kollu komiıati•r 
' p1ıın, hııttı hmai ıeklon kahlıı<u (40) cilt 
kuru pıl orta 
.\nıpul ıı;qlyat :300X 220 
r:ıl•ln •ihfJrtalan için kup sırkiıi 100 amper 
Annanılı dürt ko~c salma,tra 
K• rd •:ıpı 
Kırmız> kırılnı.ız cam 
Kiri •al «im 1.80;<0,90 ( hır adet ) 
Btzli l:ı-tik lıh•ha 4 m 'm 
ht < vir ip 25 m1m 
ı tt•m:ıtik numeratör 
r. c a \ azıhancsi 
~\.r ~ 

a \ ıık:ıt çanta'' 
ı azı rn;ıkiııe•i mas:ı•ı 
dv<y a !ola hı 
ı rlu dolap 
f' ·ımanıır ay nalı 
tiı ncr s:ınd. ly t minderi 
aı,,:ıp •lı fııı;ıNı 

umıyc huı ıık çaydanlık 
pırınç \azı hane kapı lav hası 
di»~r koltıık mindı;rilc ht'Talıcr 
koltuk •ıındahc~i minduilc lıı:rahr 
sandalyl· minıİcri 
kııtuphant iki kapılı 

ı.;ij!:ı-a nıa:-a~ı 

emaye 11\tt ( -alıunluk) 
marnke'l kaplı sandalye 
dtmir kar) ula 
p:ımıık ~ilıc 

pırı;an \·ar~ah 

'atak ~ 
• ;•stık y ıizıı (kıiçiık) 
kttcn perde (muhtelif ebatta) 
tc•Vi)Cı:i e.1 kalemi 22 m}m35 m/m 
petrol kaynak lambıı>ı 0,500 lıtrelik 

te" iycd çekici 0 .. 500 kiloluk. 
.,, 2', ,., 

, inµ-il z modeli yuvarlak] 
ya"ı metal ej(e'i ( 10-12-14). pu.sluk 
ucu >iHi ince tli; bıçak cj\csi ( 4- l O) 
uç kii~c ince diş eğe ( 16- l H) pus 
•ı(~k ke•ki 
odun halta<ı 
yas ı di5 eğe ( mce vc kalın ) 
L-!al Çln<İ 

~imcrto 
rt.kor ı.;1rıng-c.,.;;• _ rn 2 
mürt·kkcpfı k~ m 
~aılcni fnr·na t.11<ım 
•• : .. bul limanı nanı kiınp 

hı. ıma,"J k<ll ı 

pus 

v.ızı ınkımı kıri ·t.ıl ( ort.ı, kı.~ıık , lıuyıık ) 

kıı"t etajeri 
ıızJıarc evrak koyac:ıı;ı 

cam kalemlik 
kiri..tal ı. mpon hiivar 
altılı. yaylı kur~un kalemlik 
muhtdif \ekilılı: damıta 

ki.ıturau ıtı: ıv-

BiN S(>Z 
BİR RESİT\1 

Encümeni Vilayet diln Vali vekili :\it b•dılln heyin riyasetinde 
toplandı. Bazı in~aatın ihale<i yapılmı~or. 

Y ann yapılacak olan atletizm mllsabakalarına ı 
iştirak edecek olan Galaıasarayın koşucularından 

~:nis, !'emih, Besim, inasi vr i\lehmct Ali beyltr. 

Asri te<i•at yapılınca)'& kadar bir kı-mının 
ve bir Ju,mının kaldırılma>ı takarrür cde•ı 

·c~mc kömür de olan. 

Flida. sayesinde rahat uyku 

. . 

Seyrisefain, Gurabayi nıüslimin hastanesi, Hilaliahnıer mektebi 
ve . sair nıüessesatı sıhhiyece tercihan istimal edilmekte olan 
FLIDA sinek, sivrisinek, tahta kurusu, pire, güve ve bütün haşaratı 
yumurtaları ile kat'iyen inıha ve ifna eder. Leke yapmaz, tesiri kat'i ve 
kokusu sıhhi ve latiftir. FLİDA haşaratı öldüren bütün mayiat arasın
da birinciliği kazanmış ve Fransa· h;ıriciye nazareti ve 'l'ürkiye şehben
derliğince resmen tasdik edilmiştir. Sanat ve reka.bet <'\leminde dahi 
en yüksek mevkii şahadetnamelerle ihraz etnıiştir. Çünkü yarı yarıya 
daha ucuz ve tesiri yüzde yüzdür. Flida istediQ-iııiz halde (tesiri yoktur) 
diye sizi aldatmak istiyenlere inanmayınız. Flida haşaratı oldüren 
bütün mayiattan daha n1üessir vt yarı yarıya daha ucuzdur. 

Flida yerli dimağı, yerli amelesi ve yerli sermaye ile yapılmıştır. 
Şişesi 50, tenekesi 75 ve pon1pası 75 kuruştur. h-1arkasına dikkat 

Hasan ecza deposu.· 
\luzııytde ile ~tı~ 

·rcmmuzun 5 itH.:i ruın3 ;?:lini.t 
<ahah •:ı.ıt 10 <la llty<•j!;luııda l>ıitlal 
l'adde:-.indc J~ıual ~ineması kar~ısın

daki lkk:lr "ıla~ın<la Viwli> apart· 
mannun ~ 'fltıın:ırah d.air~in<lc bulu
n<ın ..\e ınutl'l-cr ~)Jf ailc~c ait lıil 

cumlc c..·~ ;tlar mliı.iı\·cdc 'Oft:tiylc 
•aıılac1lktır Zanf bir ,alon ıakımı , 
hak.:;_i fransı7. mamulatı hu} h:,~··' \·e 
~aİdı.1.lı a)na. markctri ~ıfonyt:r, :-:alr.n 
moısası 'c k<ılonlar. ~·ny n1a ... aları. 
perdeler \ l' \ azolar. mc~t aJ!aeından 
(l\ınalı \t:lntk oda takımı~ \'İtrin do-

l;ıp., çini demir vt: ~alanıandra ~obalar, 
tabak \C \.·ay takıml:ın. du\ar saatleri, 
kıri!'tal '~ nıadt:n t:~\alar, ~czlon)?;, 

CC\ iz aı?atından atak oda takımı , 
a\nalı \ l' ayna!-ız dolaplar • bronz 
lake \ c dtmir kar olalar • tı\ on 'c 
çay m..ı!-aları, portmanto, mu~au1ınalar. 

nıuthak ct~:ıJan \.C ~air c~y·a,i hc\lİ\'L,. 

~"-ccıTI ,.c ı-\nadolu halı \'C Sl'\:1.:aJı.:

krı. l'cv sürcnlcnkn 100 <l<' 25 
temiuat .. ı:ınır 

Müzayede ile satış 
·remmuzun 5 i11ci cuma jttinü • 

'8hah <aat 10 da Kndıkiıv ,\Jühür
darda "ı anrhcı; ;oka~ında ı numa
ralı hanede bulunan \c A~op Kürk· 
çiyan dmdi~e aıt hllcümle e0, alar 
müza\ edt ~ortliJIC satılacaktır. Giı-· 
zel bir ,.ııın takımı. valdızlı jardinier 
ve .;alona alt tşyalar: çini ~oha.. san
daliye \'e !-/llon ma~aJ:rrı, mu~arahi 
esyalar, ı...edeOi tahurc \e ctajerltr, 
tablo \C divar <aaıı, bufc, \tmek 
masası \'C san<lalı~clcri, maı.;.a Ürtüsü, 
samaYt:r. crajc.:r \~ haromctro. ce\iz 
ajtacından ~&t;ık uda talumı, ~l'.zlong, 
kanapc \C pudcltr, elbise dolaplm. 
hürı, 't· :t\ı 3lar, '..? hron1. \C dl'.mir 
li.;.ır\ola, hir \'ı•k \,ıtak )Ort!;ilO ,.c 
,-a~tıklar. portm3nto oyıın nıat-a~ı. 

matt ah t:1'\ cı.!ar1 't sair eşya\ ı ley
ti)l'., Kııluınbia r.ıarkah ga\:ct güzel 
hır salyn ,ır ... mofoıı_, \ct·nı \e 1\n;ı

<lolu kı rn \C -.ece <.h.: 1tri. Pc.:-y ,..ü
"cnlcrdt'"l 100 dt· 25 teminat alınır. 

za, i Ba\ t:ır nıcktcbi ,.)Jisindcn 
·'~O ~1.:nt·.:ıııÖe a!dı~ım diplom:ımı 
:\Lğnisnnın \ıınanlılar tarafın<l•n 

işRali zam•mnda 1.a\i cylcı.lijtimdcn 

hukmi\ ~olnrndıp;ı ilAn olunur, 
Tütün lnhi>an umuml müdürlüg-il 

mülmişlenndcn lbrahlm 

1V1U~1.\....ı 

Cins t"iy:J Kap 
il~i hı<tı~ı al'llmt 1 

pa. lı dt nw kilıt v~ ıltmir ı 
3 

kah:ıra P\ i 
:ıg-aç rıpo l 11.u ·ur 3 

Ho)alı te~ckr kahve kutıl'tı J 

A uıı at i> ·rmt~U mumu 
., pa.ıri .~emici feneri 

cam ho. k 

demir ~ pa a~ aj!ı pa•lı 
Td hrkt·ıe Jl<ı'İı 
panı~k ka tan 

makar:ı ıı'i!ıgi 

l M"l~ ~i.~e 
1 

toprak ı:ıh:ık 

demir yaldızlı kııl dugmc>il 
\C pirinç yaka ıhıj!mc'İ 

t.::-ans 

yıin ~al avarya 

~akmak fitili 
oyuncak makinc>i 
alçıdan mıımııl san h:ı~ı 

rnlralık mu~amha 

kaolin 
foto ktnarı lekeli 

iç ı;ama\ın mti•tamcl 
k:\ğ'at ttikct 

NC\i 
<anılık 

., 

" ., 
... 

., 

.. 

" 

Kilo 
26 

2JO 

137 

85 
50 

39 
44 

2 

2 

il 

9 

6 
1 

5 

2 

2 

7 
6 
2 

13 
tırpan , 12 

500 

200 

500 
200 
200 

100 
700 

800 
400 

Pamuk ptrıle r 400 

Demir ıhrchiynn ~a•ı abamı 12 

\alın k:ı pamuk iplil\i ~ 5 

Ku~ tııyti menı1ü l •Hık !i SOıı 

1 lam pamuk topl~ma , J S 

'lu<t:ımd !renk gtımle~I ,, O 400 
Deri zcımc çantası ,, ı ;ıoo 

Tehi ]'anıuk potlralık ,, 5 .~oo 

A variyc pamuk ptıdrahk 242 
t:n anbnrınd<l mevcut iki ddl!:rtle muharrer 35 par\·a !:~)anın 

bila sahip hükmtınli iktisap cykdil\indcn 24-6-29 tla. )·irnıi gun 

mııddetle müzayedeye koı)ulınıış olmakl.a .. l 5-7 -29 ve '':"'J müte- 1 
akıp günlerde ~atış komisyonunda ~atılaca~I ilan Öllinur: 

SOIDUlll\.dla.ı..a. ............. 

.. Resim edevatı mubayaası 
Zonı:uldıkta yük;ck maduı mtihendi>i mcktıN için muktezi ' 

ıahmineıı b50 liralık kadar rc<im ede\111 mübapa olunacagınd• 

19·6-929 tarihinden iıihartn bır mah müddtıle miiııakasaya konul 
mu~ıur. 

.. Şerairini anlamak i~ti)cnler;n lstanbulda Şehremaneti ci\arın 

maden mınt•kası muhtnd~,li~ine '" Zon~uldakta mektep mü<liriyerin 

muracaat cylcmclcri ilı\n olunur. ~·H•HOH•~4HHHH~~~ 

lif~fve i~liınaTüiuavenel ve~alelin~eo; 
fazurum numune hastane>İnc hizumu ulan f 74 kalem ilaç 

tıbbi malzeme kapalı zari u~ııliylc miınaka•aya konulmuştur. m 
ka>a müddeti 4 temmuz 929 tarihinden itibaren yirmi J<Ül 

:1.arllar 24 temmuz 929 çar~mba gunu saat On beş ekadar vek 

göndcrilmi~ olmalıdır tnliplcrin şeraiti anlamak tizerc ~imdiden ~· 
"c içtimai muaventt vlkalcıi içtimai muavenet umum mlitliirHı 

ve lstanbıılda sıhhat ve içtimaı muavenet miıtllırliiğünc mlıra 

eylemeleri. 

Tülün ·inhisarı unıuıni ınU~ürlülUn~en ; 
Sam•unıla iılarei hu<uqyc merkez iskelesinin keşfi mud\Ji 

tamiri kapalı zari 11'ulilc miın:ıka~aya vezedilmi~tir. Bedeli iıı, 
J 0.800 liradır: 9 Temmuz 929 s.ılı günü saat 16 da ihalcı-1 ' 
oluna.:ağındaıı talip olanların tahilılt almak iizrc tıitlın inhi 

idaresi Samsun ha> müdurllıl\lıne ve Isıanbulda mıidiriyeti urn 
yenin mimari ~uhc>inc mura~aatları ilılıı olunur. 

Sertebabetinden: 
Kavak ıahalluzhanc>i ctuvlcri için munaka>ai aleniye ~uretllt{I 

yiiz yirmi he~ wn çamlı maden kömllrıı mııb;ıyaa edilcccj!;i 
taliplerin ,.ırtPame>ini görmek ıizre her p;iin Calarada kara ,\lu· 

pa;a -okagmda k;iin merkezimiz levazım ~ubc>inc ve münaka: 

i~tirnk eylemek üzre l 8 temmuz 9'29 rnrihine mli>aılif Per~t· 

AL TiNCi BÜYÜK 

TIJlABE 1iYANC~~U 
6 inci keşid 1 t Temmuzdadır 

Büyük ikramiye: 
200,()00 liradır 

Ayrıca 50,()Q() 40,000 30,000 20,00(J 15,00 
0,000 liralık lhr11111iyeler ve 100,0QO L. mukllfa 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

Evkaf müdürlüğün~~n 
' i\liktan { :in<i 

1.300 Tuz 
6000 Umun 
500 Ka)'" 
:ıo Çay 

2o0 l'cynir 
200 Ka~ar peı·niri 
1 ~fi Ni~asta 
.JOO Reçel 
JtıOO Soı.la 
2500 Kibrit 

200 Ne.ıdc <Ütü şekerli 
. ~00 llasır >Üpür,:e 

250 Çalı • 
'.100 l~lektrik •mpıılü 

Curaha 1 fa,tant>ınc 1iızumu olan berveçhi bal~ on dörı kaleııı 

ve.: sair lt\azım mlinııkasa'a ,,ı.zt:d;lt:rek ·remmuzun altın1..., ('umartesı 

~:tat nn hc~te iha1e~ı ,cra ı.:dileccgindt.:n talip olanların ~craiti anlamalı: 
htr ~ün levazım idaı tsiııc 'c ihale giinü <le idare cncı.imcnınc mür~ 

Devlet Matbaası idare komi1 

yon undan: 
\laılıaadı. 1 ,ne ,.;ırf.ıd. tc .ıkıim tdccek hadı:ıi aıam1 t 

,;ınıinı arzında kkırpıntı k:lıtııl.ır mLİl.11) e\kılı: taknrrıır edecc!C ı 
'rnlilıine hale eıhlc~cktir. Talip ol:ınlarııı hu h:ıı •:ı tanzim eı 
~artnamcyi v;tirnıck 5c her ~un mııha,cheyc ,.c . muzavedcJC 
rak etmek ıızrc dahi Temmuz •!29 ıarihi•ıe nıi:.<ıtlif l'aı.ırtC 
günıi saat on lx~e kadar konıbyona müracaatı 

MES'UL MUDUR:·BÜRHANET'fİ 


