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Bahar ve yaz mevsimleri in
~an!arın kolaylıkla ve sevinçle 
rcyahat ettikleri zamanlardır. 
Medeniyet ve tfknik tckem~ü
lat ne kadar art'1rsa artsın, ır

sanların tabiat ve muhitin tesir 
krinden büsbütün kurtulmala-1 
nna imkan yoktur. Yeşillik; ı-ı 
!ık hava aydınlık ve güneş daı
ma sevilen şeylerdir. İnsanlar 
bunları bir arada görünce neşe 
içimie hayat ve hareketin cer
' anlarıııa kapılmak ve seyahat 

denilen mütekasif bir hayat şek 
linin vadettigi heyecanlara tes
liı ,ıı nefrc ,mek iste.-ler. Onun 

için kongre ve ko:-ıfcrans gibi 
seyahat ve hareıceti icap eden 
bcı- ,ıclmilel toplanmaıar da hep 
bll mevsimde vukubulur. Bey
ııelm'lel hayatın en faal bir cep
hesi de koıu:rc ,-e ko;ıfera:-ıs

ladı~. Milletler aras111daki te
n: no t, arının en mühimle
n ıc c.ı .Ji ·ini 'ıtı şekilde1<i top
lar tn 1 teş ..... il etmektedir. 
Ko · e 'c !· .. frransların mahi 
yet ve ,nev u tıbz>rile nevi ve a 
detl.r te. >ıt e,r ek artık imkan 
!ı )>ir !Plc bi rr,.~tir. Beşeri fa
ali> tkr r Y ç bir nevi yoktur ki 
he ·z be! .ıclmilel bir teş'>:ıata 
malık olmasın. Bu teskilatın en 

büyiik ttl\U ıla ::üphesiz kongre 
ve 'tonferansl<ırdır. Resmi ve 
ln:~usi bu rt s·mıerde Avrupa 
nın hemen her sehrindA beyne! 
ı ı'lcl toplanmal.:ra tesadüf edi-
l r. Geçenlerde ~tutgart şehrin

cle bir serseriler kongresi bile 
toplanmıştır. V t:stefalyalr bir 
Alınanın lıirr.rnet ıe delaletile 

21' a ada!"' murekkep olarak 
t , <. an hı kongre serseriler 
h kuk ıııa u. ... i. mazakcrelerde 
b~ ~M • ve t. bıi net;cede bir 
t ' T uzular ve temenniler tes 

p:t e<lılereK Ştııtgart zabıtasını 
t ii b ı~urmeden dagılmıştır. 

ı{ongre e konferansların en 

m 1im be}nelmılel te:nas organ 
l.:n.ıdan oldu.gunu yuka.: ıda söy 
lem ştı . Bunlar nevilerine göre 
b ynelm le fikir ve ı;ana, pana
yırları mahiyetin<ledirler. Her 
!l11 et lJilt-isini, saı1atını buralc_r 

c te,hı '- tm 't •n anım haiz
,j' Millet.,r htı g- bı toplanma
! la gayrı i . •) .::rı olarak gör
tlL ltri ını m~ssıllere, ışittikle
ri ozlere dinledikleri mütala 

la , .,ore bi. birler; ne numan: 
v ırler Bu ~amanda artık hiç 
n mıllet u;iıı <enclini istediği 

i e1.nebıkr t;.mtmadığnu ile 
r sürmek mLn.Kün değildir. 

ılnız bn t~· !! na vasıtalarını 
1rr.C1< ve ( r güzel kullıın 

r ı · ıc•r em . Netekim bu cı 
ıy t c ir eden milletler 

l.o.ıgre v o f r nslardan mil

li otori e'cr· ~ir çok istifadeler 
teminine muvaffak olmaktadır
lar. 

Devlet ve millet hayatının as 
ri ve fikri ihtiyaçlarım daima 
gôz önünde bulunduran hüku
metlerin aynca bir de kongre 
ve konferans siyaseti vardır. 
Onlar beynelmilel kongrelere 
iştiraki, şahsi birer tevcih ~ahi 
yetinde telakki etmekten zıya
de, milli bir vazife noktai naza
rİndan mutalaa ederler. Ve ona 
göre programlarını vasıta ve ga 
yelerini tespit eylerler. 

Hariciye 

Teıji(· Nil~lıi Beyi11 riyasetinde taplnnıırı komisyon azaları bır ara.la 

&'üza~ere ~itıne~i, Pazara te~rar to~lanılaca~ 
Ankara 4 (ı\\illlyet Hariciye Vekllll,ıtlrıde devam 

eden müzakerat dün akşam dı. yediden dokuza kadar 
devam etmiştir. Müzakeratın devam etmesine lüzum gö

rüldilıtünden Pazar günü daha bir ı~tiına aktedilmesl 

karaı !aşmıştır. -'---------··--------
Yuı1an kabinesinde değişiklik .•..... ' 

Bu değişikliğe sebep ne olJu ye M. 
Mihalakopulos hariciye nazaretini 

niçin kabul etmedi?. 
Ankara müzakeratını, bu değişildik şiındiki 

netice ne <:hırsa olsun yeni ve ilerisi 
n1iiphem bir safhaya soktu 

\tin 
Dahiliye 
nizclosa 

4 C "ek ... ; \ unan 
na .ın l. Ztt\lçanos \L Ye
i~til:.ı,ını 'ı.:rdi. \·t.:::ıı.1 clos 

ı.1iist .. fa r...ız'fn i 1 ır nıcktup J!;Ündtrc

rek haYrCtıni lıitl'irnu·klc lıcrabcr 
istila,ını kabul cai. llariciye namı 

\l. \r rirl pııius u:.ı.hilh L nezareti 
\ekllctinc t.ı\İO cdiı~rck azıit:":ne 

l aşhdı. 
:\I. \ l ı...·ı s J'atrasta bı.hııan 

c bak 1 i ı nam• ılıh" r k< pu' osa 
harici} c ııazarctini 'c kabine rris 
' '.ile .nı teklif etmiştir. .\l '•ıiha

lakc pu Jo; h•rici ı e nazare•ini kabul 
etm ınckte \: dalııliıc , "zarcıtni 

reı!1 Llm .ı: ır. 

!\lilı.:ılakopulu~un şınıdilık hariciye 
:Jtareti:, ı h.abtıl t:tıncf, isıcmemcshıin 
St;h<.:blcri l!ıılardır. 

Milwlokupolos Aı.kara mıi
zakerafıııı.la- Yunan hükfimeti/e 
lıeycu rl'µra/ıhasası tarajindan 
takip cdi!-rıış olan hattı /ıcre
kcti tamamen ta~ı'İp elmeıne'de-

liilillll:.t:LMI{, dir. Binaenaleyh 
Ankara ınıi

k,.ıc..t•nın pek 
ı/rr/emış o! -

dııf!u bu ıamaı;-ı 
da /ıariciyc ııa-

• ·etini ı!crı hte ı 
erse ı su~ ' ,. 

ı uktoi 110 u ı-1 

1 ııym11yı n tu j 
uretı lıallı rin 

J.1 Argiropuros 
taki içııın:ı esnns·~da b:ızı kuyudu 
Jhriraziye derme~ an t:tıni}ti . 

\L \ c doş ~lil al•kopulosun 
şarait \"t! ku Htu ihti a.1:.ıvcbile hcm
fıkir t.lı-j!il .... r lc."ıclcnın ne !)Urctle 
ha ledileceğı !ıuıt maluın dc~i:dir. 

.. * * 
ı\tinaJ.ıı.n elen ) ltl\anya 

kal'dett ğı niz hol't•ler T rk - Yunan 
ıtıl im ahıl 0 cıi Jı,ıl kı ,fa endi~e 
ııyandırrırak n1a ı \ ettr .fr. 

Hu hıthl rlı..: r-.. \ n ı btış\'ekiH 
\nka.-a rrı .1..:r ıı ı:ı altııvtar 
ıı, n ve Lsu F- l!'l''l de bu itilaf 

t\ i ,il· ı.ı~h-tli Hl _.rn ra bulunan 
1\1. l\li ;ılıı~np1 1 losl ı ıCl\'e nazare· 
tine gel r ıt:k ı r. 

• • • 

1Ve istiyorlar? 
Eczacılar arasında 
çıkan ihtilaf ve 
ikiliğ'in sçbebi - , ..... ,.~ 

Farmakologlar bir-
liği .. diye de ayrı bir 
cemiyet teşkil edildi 

-~ ........... ..........-
Son ı.:ur1 nk ccz:ıufor arnsında 

lı<'/.I ihtil. ,•erleri l\iınılıiyo:·. Ec
zacılar cenı· eti 

id. re hb 'ctı is
tifa etti: Ş'n ~li 
de 1 lll':' ..:ez u:ı· 
lar }"lni bir cc· 
m:yct tqk et
mi~lcr \ c ıni· 
ni Fcırmako
logfar bırliği ~ 
kt \ ınu~l:1r ·ır. 

Dun tıı mu
h.ırririıni;1, lıu 'lı nı tıin 1iılip Rry 

mcs'elclcri tetkik İ\'lll eczacılar 
ccnıiy L'linc gfrnıi~ ve ık inci rds 
·izanıntin Bcı ile giiru;mıi~tiir. 
Nizanuıamede nele~ ı•nr? 

Nizanıctıiı\ Hcı diyor ki: 

- Cc ıiyctimi:t. l'umian yir
mi lıe~ ene eve ilk tc~~;,ndc 

"O 1 · · :sn14\11 ı c.1.acılar ct:nll) ctı,. na-

ınik k,ck il etmi~tL ,,lütarcke

dcıı <onrıı bu isim "Türkiye 

eczacıbrı c !! yLtl" unv:ınıııa teb
dil edil'Tli ir. 

I• rnıakoloğlar 

llu ı ,nıdc te, ·kkLil et.en ce-
t) et " ıl ıkanıı· vn~tıır. Ri

zim ccnıı)ct Ttirkiıcdc mev<:ut 

c z ne bi dan 'CZ<1cıhrı 

tcm;ıl dmektcdir, Farınakolol( 

nr•ığl nı ısc ' ıstane ccZa
c.ları ile ',f,tan ve diplomalı 

mü,tıılıdem eczacılar tqkil edi 
ıor. 

İ.~fif ntı111 sefıcbi 

C~m.yc .imiz Türkiycdc mev

cut lı tıın l'CZ ne sahiplerini 

temsil eder. ~ımdiye kadar taş· 

radaki mdckta~larıınız ıntihabata 
i~tirak ctmıyorlardı. 

Unların i,tiraki ile yeniden 
intihap yapılma,ını muvafık gür

dtik ve istifa ettik Yoksa Far 
makolop;lar birlil'.ıni tc~kil eden 
arkadaşlar ile aramızda bir ihti
h\I yoktur. Çünki on brı alaka

dar eden işlerle lıiF.iınkilcr ay
rıdır. 

Azamız arasında cemiyette de 
istila eden kimse yoktur. 

Fırka liste isledi 
itil. f .~rııc. n ı \ ı·n:ın h rıtive 

mı:suliyefini Je- naz;ırcunde hm le l :r '"'" ddülün 
mmaılll rııhte etn .. ş vukuu heı lı"ltlt mıiz ·"' simdı"- v .. "h 1 k k ' ı cm ıntı ap o ımaca ecza-

.'11. Milıalakoıııılos olaraktır. 1i ııetice,ı 
11 

" 11 r "''' 11 veni ve cıla . , h - . . 
,- ,_ , _ . . i erisı nııiphem 'İr ,. ,.1 hıısulc gel- r ceınıyctı ey etı ıı r ı na-

1.:-.ısı.:n i\iıha.lakopuıos lıll husus.. n11~ bulunmaktadır. nızctlcrini tespit ; l c .ıı)cttc 
--------··------ k mu ayyet a, an•n fır :ı 

Türk dostluğu / Avrupa ya gönderi- tarafından is cı mı t •. ı kr iki 

Rusyad~n Gaziye 1 len doktorlarımız hey.eti idare n. 111.ttieri t1e ya, 
selam.. - . - kında te,pit olunacak il", 

Moskova, 4 (A.A) M. Ka- Tıp fakültesi Riiıııgenoloji asis- Farmakoloğ,ur d11 cl11or ki 
lenin, Türkiye f' - HU • tanı Doktor !\Iuhtererıı !Jeyin Sıhh" l' k t 1· · , k'l ~ ırı b scyın vektlleti hesabına ' ' ıve •arma olop;lıır ıir ı~ırıı teş ·ı 

b atıd• eyki kb·a- Röntgenolujide edenler de biynr ki: 
u e ere er ·k 1- " - Biziııı de tli• l'r ccıni\_·ct iki memleket! ı ma ı ihtısaı 

al:kadar eden etmek üzere A,. ile bir ihtil:\fımız yıı tur. :\lak-
rupaya gondrril· ;:ıdımız Danılfıinun cez·•n ~ulıe-

• 

-~eyrisef ain ve ~ir~eli 
~aı r iye nıtı~irlerinin 

ınulalaası 
Evelki p;uı,hü ccmiı eti helcdiye

lçtimaımla azadan Emin 1\ll lley 
bir takrir vercıc1'. vc5aitl na1di}C şir

ketleri ıaııfcluiniıı te\hidini istemiş 
\"e rııkıir nıakanıı l!:ınanctc tt şcbbi.i

saııa tJulu"mak ı.zre havale edil
m ~tir. 
SADL'l.L.\I 1 ili'.\' NE Dl\ UR? 

Dün hu ıevhidin ne şekilde ol
ması lozım geldi~ı ve dcrecci ll!biki 
hakkında hir muharririınizc Seırise• 

fu:n umu n müdlirli Sadullah bey 
deıııiştir k; 

Bi b d~n beri tt.\ bit Sİ) ase
ıiııi takip <deriz. Tarifdcrimlz 
Anadolu -imeııdder hattı ıarifrlerilc 
uygun bir l:nldcdir. Hatta kendi ki
~elerimi:.-:u.._, }Olccl:ıra azami ~Uhulct 
olrua~ı için iCn hPt.:ti de ~aıarız. 

Biz L'S<l~ itibarile ütcdeu beri tc\ lıit 
taraftarı\ ız. 

:şlRıü:TI l L\ YRIYEDt: 
Şirkctılıa\Ti)e ıııüdürlı Yu•u[ Zi

ya Beı de bu hususta şu muıal~ıda 
hulun muştur: 

Tnrlfeleıin le\ hidi ne derece 
la b ki kabı! olabılereğir.i bilmemekle 
beraber bence şaı anı takdir bir 
Hııdir. 

:\ılcdeni bir şı.:hirdı! vaşayan in
sanların \ ıısaiti nakliye ~irkt.:tlı.:rınden 

bu suhul<tı i>tcmek ),aklarıdır, 

Tevhidıı, tatlııkinnc güçlük çc· 
kifsc bil eç t.lac ':ıır. 

l laıiç , apı.r rı ~ırke r:cc de 
te~hı"" mu ıp ;;oru.n1cktediı. 

Emanette tarifelerin ll•kldl 
İ{'İtı ko111lsy911 

F,, elk g ıııku Ccmıycti bole

d; ~ içtim"ıııJa ' 'aiti nakliF 
tar;ldeıın ı birbirine tcrabukunu 

temin iı·in Enrnııcttc bir koınis 
yon tqkil!ne karar Hrilmi~tir. 

Komisyon alak:ıılar ~irkctlcrin 

ınura]·,h, 1: n ıh' t edilecek ve 
matlur t leler tan1.im oıunacak

tır. 

Aliye hanınun evrakı 
i\Jm. \I nniğı t. ı nca ile ccr

heden \liı c h. kındaki tahkikat 
evrakı uzerindcki tetkikata devam 
cdilmcktccli . uat beyin yarın 

mutalaaname>ini yazmJsı muh
temeldir. 

---~·-
Mehle liler 
müsabakası 

9 uncu haftanın neticesi 
Mektepliler müsaba ı»ıııda 

9 uncu haltanıı blrır ciliginl 
Gatatasaraydan 960 Ragıp Beyirı 

~~-~" .. kazan ıgını yaz-
mış ve yazısını 
ctiln n~, retmiş· 
tık. Bu gün de 
kendisinin bir 
resmini derce .. 
ıiyoruz. 

Ragıp bey 
birincilik mll
k&fatı olan ıo 

!ırayı da dOn 
ldarehanemlz 

den almışlardır. 

10 uncu haf ta 

Bu siyasette devletler arasın
da en ziyade muvaffakiyet gös
teren Fransadır. Fransanın fik

ri otoritesi büyük bir mikyasta 

bu muvaffakiyetten ileri gel
mektedir. Fikir ve propaganda 

mübarezesinin ehemmiyeti tas
dik edilince bunda muvaffak ol
manın çarelerini de ciddiyetle 
derpiş etmek lüzumu kendiliğin 
den tezahur eder. 

°'unun me•ele· 
ıerl hakkında 
.,.ı; r Oşm oştnr • 

mcsine karar Ye• sinden mezun hutdn t:ll':acıları 
rilmiştir. JO uncu haftanın en mühim toplıyacak lıir tc~ckktil vücudc 

Bir iki gün, haberi nedir ? müsabakası 

. Kongre ve konferanslar, git
tıkçe beynelmilel hayatın teşrii 
organları mahiyetini alınakta
drrlar. Milli hayatın hususiyet 
ve menfaatlarını layıkı veçhile 
koruyabilmek ıçin buralarda 
söz ve nufuz sahibi olmağa ça
lrşmak ve bu maksa:Ja icap e
den tedbirleri almak devletin 
en mühim vazifelerinden biri 
<lir. 

ZEKJ MESUT 

. Kalenin An-
.araya azimet 
etmekte olan 
Türkiye sefirin
den hılrmetleri
nın Gazi Haz-

l!ı!Eeyiıı //agıp 8. retlerlııe arzını 

rica etmiştir. Soviyetlerin Anka
ra sefiri M. 'iuriç rınıakaıta ha
zır tıılunmuştur. 

J\\oskova, 3 .A 'fOrkJye 
sefiri Hüseyin Ragıp bey kellog 
misakının mevkii meriyete vaz'ı
nı mllbeyyin Moskova rrotoko
lııoun tasdikine mnteamk vesa
iki Sovyet hOkQmetine tevdi et
miştir. 

Moskova, 3 (A.A) - fülseyln 
Ragıp bey Ankaraya hareket 
etınlşür. 

kJdar hoıect cd• getirm ktir. \le,le~in mahiı etini 

1 tamamilc ifade ctınedi"i cihL·tle 141 temmuzdan itibaren ceko an mumailerh " 
ev,ela viıaııarn (eczacı) kelimesini atar:ık famıa- _ başla~ştır. 
gidecek, :ılıı aı '1ıı/ıterenı Bey koloi( ismini aldık. Gelecek lijlTemmuz Salı 
sonra . \ ınaıl\ay,1 ~c~eC<K<.r Avdc- .---------------: cevapları l!.!Jgünü akşamı-
tındc ıhııs" mdan tifadr euilınck BU GÜN 1 na kadar kabul edeceıtlz • 
üzre nk.lltı 1 "t"" erimle çalııa· ı O uncu haftanın en mühim 
c•kur. 2 inci sahifemizde: 

Gene ~ıhhiıc \c ıi 1ı haberi için alınacak netice 
na f n ı tcfrı ttnı J ep lcJ ııli AU 

muhtcıif ıı ıısa şuh 111 ıahsı 1., , , ı , !ıkı ı12 I Temmuz Perşemhe gü-
lerını ;1c,ı; ~er. ı~ı \\ l " ,. ' n ' ' nü ilan edilecektir. 
Ge le kınılerdc ı 1 .ıe' ; 3 Uncü sulılıeı ,jzd~: - M 
gun ş 1 Mizden 1 c 1 dır , lk , ,,, Cevaplarınızı llllyct mü-

sabaka memurlııtuııa gön
deriniz. 

-• • • - \Jah· mc ırıı l 1.ı ı 
Dolt111dırıcılık lahhihnft 4 uncli salıifcıriztle: 
Parı>, .l ( A. A.; \Juıdıus- llaL• <apuru 

1 

' Fı! .-.ı 
~ı,ların raporuna nazaran "a<ıetc ;~ !·'elek 

de Fran~ın açı~ı 49 milyon franga 4- ıı k.i)'< ro """· 

baliğ olmaktadır -------------1.ı 

Not• Mı:sııbakamıza haftanın 
• en mllhim haberinin ne 

olduğ;ıınıı bildirmek ve niçin o 
lıaberln tercih edildiğini izah 
etmekle iştirak edilmelidir. 

.ı 

edecek 
Antrepo. yok!· ~ıiJliJetin llÜ]İİ~ üBKgti 

Dolu mavnalar 
deniz üstünde 
bekleşiyor!.. ---..-·- -

Rıhtım şirketi pro-
testo edildi, . ~00 
nıavna bekliyor 
Limanımızda antrepo buhranı 

dnaııı wııcktcdir. llu ) üzdcn 

liç gliııdenherı limana ı;clcn u
purlarn maı na bulmak lıik ka

hil olaınaı111~tır. lstanlııılun bıitlın 

g;limrük, rıhtım anlıarları taınamile 

ticaret cşya>ilc dcılmu~tur. ı !-:~ya

ları koymak i•in yer ~>ulunama

dığından dıin limanda 284 mav
na eşya dıılu 

Bundan mada 

tüccar lıcs:ılıına 

lem ek tcdir. 

beklemekte idi. 

.ıoo ma' na da 
tŞ) R dolu bek 

600 mavna muattal 
Hu hesaba nazaran Jim:ında 

600 c yakın mıt\ na muattal bir 
halde durmaktadır. ,\Jneut mav

naların Yekunu :-so olduğu dan 
i.ş yapan 1.50 ma\ na bulunmak
tadır, Huhranın •dhalı\tın artma

sındıın, fazla mal p;elmesinclcn, 

kafi mık •. ·da antrepo buluna

mamasın l:ın ileri gdmi;tir. 

Gene rıhtım şirketi 

llLı kadar cmta:ının deniz üze-

rifüle g-ünkrce kalması hasebile 
Liman ~irkcti Rıhtım şirhtini 

prote:;to ctnıi~ıir. Protesto dün 

ak~am :;aat l 8ı.lc keşide edilmiş

tir. Prott',toda mevcut mavnaların 
boşaltılması, aksi takdirde gele

cek vapurların tahmil ve tahll

) e;t bbul olunıniyacağından bu 

ı ızden doğııc:ık her türlü zarar 

ve ziyan Rıhtım ~lrketine ait 
olarnğı lııldirilmi ;tir. 

Hamdi Beyin izahatı 

Limau ~irkcti umum müdürü 
llamtli he ı protesto hakkında 

muharri rirni:t.c demiştir ki: 
- " Bu protesto ile hadlse

dcn tanıa:nik Rıhtım şirkctlnln 

mes'ul oldup;unıı '"~!emek iste
miyonız. Onun da belki bugiln 
için bu İilC taksiri yoktur. Fa
kat bu i~in mc>"t:I ve mii:;cbbip
krini ta\in ve tıılıarri de vazi-

;\labadı 2 inci sahifadadır 

Atletizm müsabakası 
hk defadır ki bir klüp kira
ladığı bir sahaya ,~por me
raklılanııı bedava davet 

ediyor 
Galat:ı.<aray atletleri bugün Tak

sim Stadyomunda senelik müsaba· 
kalarını vapacak
lardır. 

l!er ><ne tek
rar cı Je.1 bu 
müsabakalar şim

diye kader Kadı

köyüııde kirasız 
'----'----ı 

bir sahada yapı- Boşlarken 
Jır ve seyircilerden de ücret 
alınmazdı, Bu sene Galatasaray
lılar, atletik müsabakalarını daha 
cazip olması için Taksime naklet
mişlerdir, bunun için de Stadyomu 
kiralamışlardır. 

Böyle olmasına rağmen. sarı kır
mı:t..ılar ,.;ırf memleket atletizmine 
r .. ı, hir •liıka uyandırmak için spor 

meraklılarını bu 
günkü müsaba
kalara geçen se
nelerde olduğu 

~ibi bedava dave· 
ti korarlaş~rmış

lar hu hL usun 
u...~~---..ı alenen !er ı içi~ 

Bif"rirken de g ,emızı 

• \Si. ;niş dır. ! J<aba 1arı 

a t on be,ıe b tıin G <ı• -a-

ray l c ılarını i raktle ı ~ılacok 

ı:eçiı rermıle lı ac lir, B g ·it 
resminin şımf.L.) c kndar ) pılan em
saline laık olaroj!;ı ıcmın edilhor, 

Cc\'İt Tl ~rninı zengin~ canJı vl' 

heyecanlı bir program takip ede
cektir. 

Gazinin en büyük 
eseri nedir? 

N. Sadık beııin 
ceva!Jı 

,.. 

' 

Necmeddln Sadık bey 
Gazinin en büyük eseri ••zAFER' 

dir. 
_Çünki ZaJer, her şeyin esası ol 

Türk Devletini kurmuştur. Her bı
ri, t~rihin şaheser diye uzun uzadı} 
tetkık edeceği siyasi ve içtin1ai inkı
lapiaı:ı r~pabilmek için evvela, dü, 
man ıstılasından kurtulmuş bir va· 
ta? toprağ_ı, e.sareti ayaklarile çiğne
mış efendı bır millet, bütün dünya 
devletlerile müsavi haklara mal"I: 
müstakil bir devlet lazımdı. Ga., 
Sakaryada başlayan ve İzmirde ta
mam olan zaferile, kurtardığı Ana
dolu toprağında, hür milletin hak 
miyetine müstenit ilk müstakil Türk 
devle;ini kurdu. Anadolu ya ayak 
bastıgı zaman, muhayyirül'ukul de
h~~mın _Tar_ih kadar geniş ufukları, 
Turk mılletıne bugünkü teceddüt ve 
Cu~u~iyet esaslarını çizerken, ga
yelerınm tahakkuku, ilk işi olan Za
fere bağlidi. 

Zafer, Gazinin, bir kül olan muaz
z~ eserin.in e.~as ?bidesidir. Diger
lerı, bu abıde uzerınde dahiyane bir 
sanatın, kudretli bir el ile işlediği 
nakışlardır, Bunlar olmasaydı, Eser 
natemam kalırdı. Fakat asıl eser ol
masaydı bun]arı yapacak yer vlicut 
bulmazdı. Eger Gazinin eserini kül 
halı?de~ a;:ırarak, nazari bir surette 
t~~Iı,le ımk~n olsa,-bunun İçin- en 
buyuk esen zaferdir demek dogru 
olur. 

Hürmetlerimin kabulünü rica e
derim efendim. 

NECMEDDİN SADIK 

* * * 
A. CEMİL BEYİN 

CEVABI 
Büy.ük .. Gazinin her eseri bir birin· 

den_ buyuk olmakla, ve bahusus Va
tanı kurtarmak en biiyük eseri bu
lunmakla berar 

uL§tin Harfleri inkılJbt• 
süpbesiz Türk Milleti için E B .. .. k b. n U· 
yu .~r .. eserdir. Zira; başı'miza ge-
len ~'!~un belaların hep cehaletten 
geldıgı malumdur. 
Ara~ h~rflerı: ise maarifin neşrine 

ve asrı hır şekılde vüsatine .. . 
değildir. musaıı 

_Diğer cihetten; Lıltin harf/erile 
hır'!:_fat ve ~ati/ itikadat da zail 0 j 
maga mahkumdur kiJ bu da ictima' 
en büyük bir halasd11. 

Ticaret Odası Raportörlerindeo 
ALAEDDtN CEMİL 

Akdağdaki sey
laptan sonra ... 

, Ankara, 4 (telefonla alın
mıştır) - Be~ giin evci husu
le gelen 'cyiaptan Yenihan ile 
Akda~ anısında 18 ktl•>ınct 0 
lizcrinde Şark il ıh cık "c nı 
lıntıerat temin eder tlo t 
hattın k;1 ııilcn denilc.:c 
derecede harap olrntht ·. 

r 

laptan son•.ı çık~ıı f . et 
ti~lcri yı:n;dvı tekrar e , lı t 

sbata ba)amı~lar "· \1, nı ih 
teehhur etmemesi kin mm nkkat 
;ahra kabloları cı;irilır.• , bu 
sabahtan itibaren muhabere t<>k-

rar temin edilmiştir. 
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1 PEHŞf,]\ıTP-;;;:::::;;Jıi~I!~-=============-==~~~=-:-:-:--=;:~~~ 4 TF~v- TEPEDELENLI , ,. HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER ]~I ~ S'o11.H.ab.erler ~4~ 
~ ALi PASA ... vAsıuKI l ':I Posla ve Telgraı ı Ay~ında pa • u -
Az evel de söylemiştim.. In.u•ıt.erede Japongada Fransn.dn. Umuın nıiidürii teftiş ıstasyonu 

111 h l ~i'Z A.,k ıı :ı, 4 Telefonla alı 
Pıevezebaştan ~;~fj,·~andı, kili oldu!. ır.ıU a lıı er Yeni kabine Borçlar! seyahatına çıkıyor mıştırı İktbaı \c'akCI 

Aııkarn, .ı, (Telefonla alın- rafından .\ydında pamuk 
MilliJOIİO \e!rikası: ~4 AYHAN Hükumete yardım Tokyo, 3CA.!ı..) - Baron Tana- Yunanistaıun honfıe- mıştır) - l>alıiliyc 1 ckületi, v. onları tesis cd'Jnıcsinc 

kanın riyaseti altındaki kabinenin is· 
Ben Fransızları aldatmıştım, anlıyacağmız gibi söyleyeyim: Vadediyor/ar tifısı üzerine yen~ kabine 2 temmuz ransa daveti şüpheli posta ve tclgrai' i~kriııin dlizcJ. verilıııi~tir. Bunun .i\in \ek 

onlar benim isyan edeceğimi sa Devletin milkini yine devletten Londra, s ( A.A) - Kralın tarihinde eski nazırlardan muhalefet tilmesi için posta umum mlidLi· bütçede ayrıca tahsisat 
myorlardı, hatta Ceneral Bona- satın almış oldum. nutkuna verilecek cevabi ariza mevkiinde bulunan liberal fırkası Paris, 

3 ( A. A. ) - Meb\ı- rü Fahri beyin ~ark vilü: ctlerin.c etmi~cir. :\lliııa,ip lıir ) erde ~r 
Part ta böyle biliyordu. "Sül" Rumlan üzerine yürü- 1 · M H . al sıın meclisi, hariciye encümeni k d [ hakkında yapılan müzakerat es- re sı · amaguch!nin riyaset! tın· a ar uzuyacak esaslı bir te ti~ aldıktan sonra in~aaLa ba~l·• 

"Korfo" da bulunan Fransız dürn, tam işi bitireceğim sıra- ela mezkur fırka erkıl.nından teşekkül mazbata muharriri borçlar hak-
Valisini davet ettim,<> bana Ce- da: - Gel. .. Ali 1 Dediler. nasında M Mac Donald, borç- stmiştir. kında ki itilafların tasdikına mü- seyahacına çıkmasına llizum caktır. \' ckalct pamuk mlitc~ 
neral 'Roz" atlı birini gönderdi. Edirne ve Filibe taraflarında !ar meselesinin halli konferansına Kabinenin başlıca Azası şu ze- teallik ibtirıızl kayitlerin muhtelif görmüştür. Fahri bey lstanbul- sısı Celal Bey Adana ya gitmi· 

Benim maksadım Fransızla- tekrar EQkiva u"zen·ne dave•·· telmih ederek kendisi için hali vattır : dan seyahata çıkacaktır. Kendi· Oradan Avdına wideccktir. 
Y ,, ..,. form ii!lerini şahsl mu talaalari!e , " 

rın bizim şahilde daha evvelce edildim. hazırda Young plılm hakkında MK. Adatci Dahiliye, Baron sine posta umum muhasebe .._.....,.~--' birlikte yarın tevdi edebileceğini A [ 
zaptettikleri "Dört Nahiyeyi' Btiyük oğlum Muhtarı yolla- beyanatta bulunmanın mümkün Sbidehıra Hariciye, Cene~al Ygakl muavini Tevfik Ye fen umum ll repo yo 

l k R h tt
. F H söylemiştir. Maliye ve hariciye 

a ma tr, ozu apse ım. ran· dım, Edirnede Arnavutların A- olmadı•-!nı söv!emiştlr. arbiye, Amiral Takarabe Bah!iye, muavini Nehit lıcvlcr iltihak 
· d" " ' in encümenleri mazbata muharrir- ' 

srzları kırdım geçır ım. lüfesini veremediler, Edirne Mumaileyh, İngiltere hükll.- M. ouye • sabık " Japon bankası edecektir. 
Az eve! de söylemiştim ya: halkı ile benı·m asken'm arasın- müdürü Maliye, M. Tawara Ticaret leri olan M. Pietri ile 1\1. Sterıı h • ld 1 metinin evelce akdedeilmiş ajan 1-Jey"etin lstahlıuldan par.artcsi a· 

Bunun üzerine vezır o um da çarpışma oldu. Koca şehrin Kabine, başvekil dahıl olmak iti!Afnameler metnine ithal edile-
cu"nku" Fransızlar ben yokken l!iç bir mukaveleden rücu etmi· ·· 13 d · R reket etmesi m:.ı'tarrcrdir. Bu 

b. k d b R l' uzre aza an mürekkeptir. esmen cek ihtiraz! kavitler hakkında 
S-u··ıuotlarla Preveze Rumlarına ır ısmı yan 1• en ume 1 va- yece"inı,· fakat istikbalde yapı- b'Jd' ·ıd ' zevat büı•ük merkezlerde idari 

, !isi oldum, Eşkiya perişan edil- " 1 
"' iğine göreı buhrem ı·ükelanın M Poincarc ile uzun uzadıya 

silahcephane vermişlerdi, ev· di. lacak itilAilarda lngilterenin mu· sebebi dahili meseleler olduğundan ve fenni tetldkatta bulunacak· 

1 1 d b 1 Ç. k görü~ın ü~lerdir. 
ve a on ar an aş amamın se· Tepedelenli tekrar kahve çu- hlk ınenfaatlarının feda edil- ıne ·arşı ıııkip edilec<f siyaset !ardır. 
bebini anladınız mı şimdi? b k 

1 
müstesna olmak üzre .faponı•anın Yu11a11i.~lıını da alacak-

u taze etti Mehmet Paşa kor miyece"inı,· unutmiyaca"'m beyan 
Oradan Prevezeye yürüdüm, ' - ı; "' haricl siyasetinde bir telıcddille in· far mı ? .. 

ku ve hayretler ı'çı'nde ı'htı'yar etmi•tir. M. Baldvı·n, ınuhafaza-
Preveze baştan aşa yandı kül ' tizar etmek doğru değildir. Paris, .ı ı 1\ . • \ . ) - Petit 

Oldu. Prezede bir Rum bırakma· adamın karşısında kımddana- kArların fırka gayreti le hiç bir Çin siı•asetine "cıı·nce, ı·eni bu"· p .. 
d 

h arı,ıcn gazet<siııc göre önümuz-
drm, yerlerine Müslümanları mıyor u. surette muhalefette bu!unıruya· kOmet fırkası, eski kabineden daha Al' p kr b 1 dı d_cki kon fcrans hakkında başve· 
yerle~tirdim. ı aşa te ar aş a : caklarını, hükumete muavenet liberal davranacap;ını öteden beri 

Devlet Rus ve İngilizlerle - Ben şu sakalları Ru~larla ve muzaherette bulunacaklannı, i!An etmekte idi. kil.Jetler arasında cereyan eden 
ittifak etti bunun sebebi Mısır oğraşa savaşa ağarttnn, hır za- miizakerat, Ro,nanya ye Yuna· 

• b •. 1 d 1 d yalnız her iki tarafın biraz ne-· Yunauistanın mail uaziyetr 
meselesidir, Fransızlar Korfo man aşımı gaı e en a ama ım. ni>tan p;ibi nıenraatlan mahdut 

fislerine hakim olmalarını isti· A ( ) 
\'e yedi adadan kovuldular. r*l Oğlum Muhtar Edimeden tina, 4 A,A - 1\lelı'usan olan deYlctlcrin konfenınsa işti· 

yeceklerini beyan etmiştir. ı· · ı .. k b J k .Eh .. . artık Süllann icabına dönmemişti. Tam bundan yirmi ınec ısı, )Utçcyl 'a u etti ten rak edip ccıııi.ıcceklcri hakkın-
Bahri devletlerle müzakere lı:ıl mak zamanı çatmıştı: Tam bir yıl evel: (1216) senesinde... sonra 1\1. Veni7-clos, Yunanista- dadır. 

yr ri bir sene eve! yani : 1215 Napolyonla tekrar boğuşmağa Londrıı, 3 C A.A.) - Avam nın mail vaziyetinin eyi oldu· 
· d 'd. H~ · d bu· lm kamarasında liberallerin lideri n sın e t ı, azıran aym a mec r o uştum. ğunıı söylemi~tir. 

) bin kişilik kuvvet topladım. Napolyon biriki yıl eve! Fran- 1\1. Lloyd George, tek bir bahri YUNAN KABİNESİNDE 
M,J,..'jibendi Şeyhi "Yusuf" efen sızlan bozup Parğa ve Preveze- devletle müzakerata girişilecek Atina, 4 (A.A.) - Hariciye nazırı, 
Ü ,i,1 eline Kuram verdim. Si- yi ellerinden almamı bir türlü yerde bahri devl~tlerin bir kon· müstafa dahiliye nazmna vekalet 
1 h ·· 1 1 ' 'k edecektir. 
a şor ~rım a yemın ettı : hezmedememiş olacaktı, ki: ferans halinde ıçtımaa davet 
·- .Sulları kahr etme_den el· Sül asilerine el altından yardı- edilmesini iltizam etmiştir. l\Iu· 

cl~ı sılahı bırakmıyacagmuza: ma başlamıştr. maileyh, demiştir ki: 
Vallahi! . .. Dedik. Parğa limanına Arap atlı bir 

-"Sosyalistlerin ihzari tahdidi 
"Sül" Dağını sardun, Allah Fransız geınisile silah cephane 

b l ·ı · tes!lhat komisyonu uzun bir ko-
e a arım versın: gönderdi, üçyüz "Sül" bunları 

Süiyotlar bu sefer benim has teslim aldı. mediden başka bir şey değildir. 
d .. ı A ı M t Zira tahdidi teslihat sahasında 
uşmaıum o an v onya u a- Hemen on bin kişilik bir kuv-

sarrıfı İbrahim ve Delvine Mu- 1 şimdiye kadar biç bir şey ya vet top adım. Ortanca oğlum 
tasarrıfı Mustafa Paşalarla an- Veliyi Ba§buğ tayin ettim. pılmış değildir. Hatta hlikfımet 
!aştılar. Bunlara Çamlıklı adr V ı· 1 .. . Avrupada cezri bir tahdidi tes-
M .. ı·· 1 la d e ı on arın uzenne yürüye-

us uman o an r a yanaştı· ce~· S"l tlar k lihat tatbik ettirm~"c muvaffak 
1 b b h h b 1 gı zaman: u yo m ço - " 

d
ar, en 

1 
unu .efı:ıken ktuma er a_- tan... Taarruza geçtiklerini olsa bile sulhun maruz bulun-

ım, ara arına nı a so , yı· i 'ttim 
ne Sül Rumlarının üstüne yürü- şıM h. t p duğu tehlike baki kalacaktır. " 
dürn, bu defa karşımda kimi e E~e t aş~; . 'b' lntihabatta ıslahat meselesine 
bulsam beğenirsiniz? b' --;:D l;r" su ~· 

1 
sız l?'.1 1 temas eden 1\1. Lloyd George, 

- Allah allahl ... Vallah ben ~r e vezınn eşkenne liberal müntahibin parlameutoda 

kulun Şu ı'şlere akıl erdı'reme- bırş_ey yapamadılar? . d h ·r d - a a azami surette istı a e et-
dim elb.et yine onları buldu- Diye sordu, ve: sustu. Ali Pa· mek niı•etinde bulundu"unu söy-
nuz ;_ şa tline tAne söyledi: ı; 

T !emiştir. 
- Ne gezer? Devleti buldum .. ":"'. '.1111 yüzseksen?eş yarar Müstakil amele fırkası reisi 

devleti. .. Ruslar Rumları aya- yı~ıtımın başını yediler: Şehit 
ettıler! olup amele fırkasının sol cena-

klandıramıyacaklanm anladılar "1 lill~h· . .1 h' hını temsil eden M. Me\tan, ge-
İ b ld 1 1 · - nna " ı ve ınna ı ey ı 
stan u a an aştı ar, benım radon! ..• " rek kralın ye gerek M. Thomas 

bunca kan dökerek Fransızlar- Bitmedi ın nutkundan dolayı inkisarı ha-
dan kurtardığım dört "Nahiye" 
yi r*l elimden almak istediler. I•vAerede yale uğramı~ oldul(unu ve inU· 
niça... Sallblahmer kongresi habatta yapılacak ıslahat hakkın-

Maksatlan buralarda Rum a· Cenevre. 3 (A.A.) Beynelml- daki tekliflerin bııkadar muıcdil 
haliyi kendi kendilerini idareye !ol Salibi ahmer komitesi tarafından olmiyacağını ümit etmekte bu-
alıştrrmaktr, zaten yedi adada tanzim edilmiş olan ve harp esirleri- Jundutl;unu beıan etmiştir. 
Cümhuriyet yapmışlardı, Rum- ne yapılacak muameleye müteallik İşsizlere .iş bulunacak 
lar böylelikle istiklal hevesine bulunan projeyi tetkike memur edil- Londra, 3 (A.A) - :M. Tho-
dlişürüleceklerdi, benim de ko- miş olan komisyon, harp esirine in· 
lum kanadım kırılacaktı anladı- mas Avam kamarasında hükll.· 
ruz mı ? sanı bir surette muamele yapmaktan metin işsizlik buhranını izale hu

lmtlna eden muhar!pl•r üzerinde 
- Beli sultanım. Can kulag-i- susundaki teklifleri hakkında uzun 

müeııslr bir tazyik olm•k üzre mu-
le dinliyoruz! kıbele bilmiJil yapılması su retinde uzadıya teşri hatta bulunmuştur. 

- Dinleyin dinleyin. . . Be- Tllık murabhuı ıırafından serdedilen Mumaileyh, hükumetin ithal edi-
nim "Kelleme" göz diken dev- tektlfi rcddctmlşıır. len emtia yerine memleket istih 
!etin hangi çıkmaza ıittiğini ee sa!Aunın kullanılması için b~ 
anlayın. Ca11u11 tutuldu _ >. .. Bud ( A ) vurulmuı lazım gelen en ı yı 

- Hemen kesenin af:ıou aç-- •peşta • 3 A - Ga- çareleri araştırmağa azmetmiş ol-
tnn, paraya dayandnn, fstanbu- zeteler, Çekoslovakya demir yol- duğunu beyan etmiştir. Demir
la rüşvet yağdırdun, ancak Voıı- ları ımelesiııden pechanın tevki- yollu kumpanyalarına muhtelif 
rotoyu kurtara bildim. Sisin fini icap ettiren c•suzluk badi- servislerin ekktrildeştirilmesi, yer· 

[•] Cez.lyiriacb'a: Korfo, Pabos, 
Ap Mavro, Piyakl, Kefalonya, Zan
ta, Çuka, adalan ... 

sesinde ı!Akadar olmak töhme· altı hatlarrnın tevsi ve teşmili 
tiyle Hld.ts Zemeti de bir Ma- gibi bir çok projeler tevdi edll-
c1r köylllsiinltn tevkif edilmiş miştir. M. Thomıs başlıca yollar 

Felemenk kabinesi 
Lallay, 3 (A.A) - Kabine 

istifa etmiştir. Kraliçe kabine
nin i;;tifasını kabul etmiştir. 

4rnauutlukta cinayet almadı 
Tiran, 3 (A.A) ~ M•thuat ida· 

resi, bazı ecnebi gazetelerine göre 
Arnavutluk hizmetinde bulunan bir 
ltalyan zabitini öldürmüş olduğu ri· 
vayet edilen Ali Mehmet jsinindeki 
şahsın Arnavut memurlannca mechul 
olduğunu ve arnavutlukta böyle bir 
katil hadisesinin vuku bulmadığını 

bildirmektedir. 

9 buçuk milyon tali yollar içın 
de 6 senelik bir p~o,gramda 28 
milyon ingiliz lirasının sarfı hu
susunun düşünülmekte olduğunu 

beyan etmiştir. 

Tenis müsabakası 
Londra, 3 (A.A.) - wimble

don tenis müsabakasının yarım 

finalleri Cochet ve Borotra na
mında iki Fransızın muvaffaki

yetlerilc neticelenmiştir. Bunlardan 
birincisi Amerikalı Tildcni 6/4,6/ l 
ve 7 6 olmak lizre kolaylıkla 

mağlup etmiş, ikincisi de ıngiliz 
Austini 6/ 1, 10/8, 5/7 ve 6/ ı le 
yenmiştir. 

Seliihiyet lstigecek 
Londra, 4 (A.A.) - M. Baldvin 

ve M. Loyd George un teklifi üze
rine başvekil M: Mac Donald, noele 
kadar bükilmctçe halli mültezim olan 
meselelerin Avam kamarası azasından 

muhtelif zevat tarafından ileri sürü
len meselelere tercih edilmesini nıtık 
olan tııkriri geri almıştır. 

Belçlka 

Casus müliizim 
Bru,clles, 3 (A.A) - Gasus· 

luk hadisesi do!ayısile mülılzim 

Joiric milli müdafaaya ıniiteallik 

vesaiki ecnebilere vermek ihane
tile ittiham altına alınmı~tlr. 

Şeker ko11/era11sı 

Bru\elles, 4 (A. A.) - Şeker 

müstahsili olan memleketler mü· 
messillerinden mlirekkep konfe· 

rans' istihsaliltın taksimi nispetin· 
de yeniden tespit ile meşgul 

olmaktadır. lstih,alAtın tahdidi] 
ve taksim nispetinin yeniden 

tayini mevzuu bahs olmakta 
oldügu istihbar edilmi~tir. 

Fakat aza arasında henliz bir 

itifilf hasıl olmamıştır. Zanno

lunıfoğuna göre Avrupa devlet
leri kendilerini bir milyar l,757 
milyon ton, yani 1928 senesine 
nazaran 250,000 ton fazla ayrıl

masuıı istcyecckcir. 

Altın frank yok 
Parls, 3 (A.A)- Parls birinci 

hukuk mahkemesi, lzmır-Kasaba 
Türk demiryolları hamillerinin 
eshamını Fransada mezkOr kum
panya tarafından ihraç edildi
ğini ileri sürerek tedlyatın altın 
frank üzerinden icrası hakkında 
vaki taleplerini reddetmiştir. 

A.lmauyn.d.11. 
Matbuat ue İngiltere 
Berlin, 3 (A. A.) - Alman ga· 

zetelerinln ekserisi lngiltere kıralmın 
nutku hakkında tafsilltta bulunmak
tan ictinap eylemektedir. Mamafih 
Berliner Tagıblaıı ve G•zzete de 
Voss inkisan hayallerini kaydetmek
tedirler. Bu gazeteler amele kal:>lne· 
sinin gerek bahri tahdicll ıcslihaı ve 
gerek Renin t•bllyesi meselelerinde 
daima müsbeı d•vranacağını tııhmin 

ediyorlar~ 

ilanat kongreai 
Önümüzdeki ağustosta Berlinde 

beynelmilel il~nat kongresi toplana
caktır. Aynı zamınd• da Münihte 
bir sergi içıl1Cık muhtelif Hnatklr· 
lınn yaptığı duvar lllnları teşhir 

Üzüm mahsulü bu seııe 
bereketlidir. 

Izmir, 4 (A.A) Ticaret odası-
nın muhtelif menatıktan aldığı 
ma!Omata nazaran iktisadi mın
taka dahillnde bu seneki üzüm 
mahsulü bereketli olmuştur. 

Mahsulün geç kemale ermesi, 
havaların bidayette soğuk git· 
mesinden neşet etmişse ele soğu
ğun mahsul üzerinda zararı gö· 
rillmemlştir. Mevzii bazı dolu 
hasarından başka e!ıemmiyetll 
bir hadise yoktur. Üzüm rekolta
sının bu sene 60 bin ton olacağı 
tahakkuk etmiştir. Geçen sene 
45, evelkl sene 48 hin tondu, fi. 
ata gelince Avusturalya üzüm 
rekoltası bu sene çok noksan 
zuhur ettiğinden lngilterede 
fiatlar yükselmiştir • Türkiye 
mallarına talip vardır. Bu itibar
la üzüm bu gilnlercle münasip 
flatlarla muamele görmcğe baş· 
lamıştır. 

Bir Alma11 doktoru 
Ankara,4(Mllllyet)- Türkiye 

vatandaşlığına alınmasını iste
yen ve yapılan tahkikatta kil· 
tüğe geçirilmesinin münasip bu
lunduğu anlaşılan Alman teha· 
sından sabık Cııthane hastaha· 
nel'i sertabip ve IAboratuvar 
Mllclürü Doktor(Franz Burchard 
Georke) in tabiiyet kanununun 
alhncı maddesi mucibince Tilrk 
vatandaşlığına kabulü lcra Ve
killeri Heyetince tasvip olun
muştur. 

Tsbilgetlnıiden ishal 
Ankara,4(Milliyet) -Eermenl 

taşnak komitesi rüesasından 
olup lstanbulun istihlAsı üzerine 
firar ile elyevm Pariste ikamet 
ve memleketimiz aleyhindeki 
cereyanlara da iştirak etmekte 
bulunduğu anlaşılan "Çagada· 
mart,, gazetesi başmuharriri 
Agyazar şuvariş efendinin Türk 
vatandaşlığından Iskatı, icra 
Vekilleri Heyetince karar altına 
alınmıştır. 

Rusyaya ihracat 
Ankara, 4 (M.llllyet) - lkti· 

"ııt Vekili Şakir bey buradaki 
Rus ticaret müme<ıslllnl kabul 
ederek kenclislle uzun uzadlye 
görü11müştür. 

Mülakatta Rusyaya eevkedi
ıecek eşya meselesi mevzubahs 
olmuştur. -------Profesör Yansen 

- Birlnsl sahlfadan mabat 

femiz değildir. Hunun için 
kendimize Rıhtım ~irkctiııi rıı 
lıatap addettik." 
Eşyanın kıymeti nekadar 

Limanda maı nalar içinde ". 
ran malların kıınıeti altı \ 
milyon lirayı tcc:ıniz ı:tıııckce 
Dnıu· mavna!ard:rn bir kı 
bu gun Saraylıurııuııda gun 
anbarlarının yanımhki b ara i 
bo,altılacaktır. Bug-ıin ~u-.ıu 
na bu ar;,iyı:yc lııı\altıla~·tkıı 

l~şyanın rutubetten ımıhaf: 

sı için altlarına talıtad'.ıı iska 
!ar konacak ve uzcrlerinc de 
şamlıalar örttilcccktir. lk' 
ve muha[a;,a memurları ıın!ı 

tutulacaktır. 

Rıhtım şil'lıeti ııe 
yaptı .. ? 

Bundan mada Rıhtım şirk 

dün eski Fenerdeki depo m:ı 

lini mustacclen antrepo, hal 
koymu~tur. Dünden itibaren ' 
kabulüne başlanmıştır. Rıhtııtı 

keti bir gün içinde Galatada ~ 
!afat yerinde ve Hasköl'de 
depo kiralayacakttr. 

Bunlar klifl değil ... 
Yapttğııruz tahkikata göre tıı 

tün bu tedbirlere rağmen buh 
ancak yüzde 25- 30 mikdarıP 
tenezzül edecektir. Buhran de• 
ettiği takdirde Liman Şirketi l 
yük şilepler kiralıyacak ve b~ 
lan antrepo haline ko acak 
Bunlarda kAfl gelmeyecek o 
3000 tonluk bir gemi kiral3 
cak Ve Sarayburnuna yanıt! 
]arak antrepo haline konacak 
Bu vapura IOO mavna!ık el 

konacaktır. 

Tüccar şlkAyetçl değil 
Bu huhrandan t[iccar ~ik~ 

etmemektedir. Çünku < 
limanda ve ma rnalard:t 
kadar kalır.;a kalsın ttı• 
şirkete aynı i~tan an nrı~ 
tedir. Buhran dola\'ı ile !irıı' 
şirketinin günde i·aptı~t r 
nıaşraf iki bin lirayı geçmek! 

....._ - ' 
Edipler birliği 
C. J 1 Fırka,ı Glızcl s:ın'a 

birlijtinin inki~afı ile daha yı 

dan alakadar olmaktadır. konh..P 
istifa edecek olan Birlik i~ 
heyetinden Sadi, Peyami S 
Vedat Nediin Beyler diin fı 
merkezine ğiderck lstanbul ı 

yet idare heyeti reisi Emin 
· Beyle görü~müşlcr, birliğin re. 
!atı, müspet ne gibi mesaide 

!unduğu ve azası adedi hakkı" 
izahat vermişlerdir. 

Temmuzun 8 inde top!An1' 
sına evvelce idare Heyetince 
rar verllmiş olan Birlik koııf 
tehir edilmiştir. Kongre g'iinci 

[•] Votrono, Parıta, Prcvezc, Vö- olduğunu bidirmektcclir. için 5 smelik bir programda 

M. Mac Donald, hükumetin par· 
lamentoya yalnız n•zaretlere müte•l
lik bir veya iki kanun llyıhuı ve 
ken parlamentonun temmuz niba· 
yetinde tatilinden evel işsizlik mese
lesini halletmek hususunda hükfımete 

snlföiyeti k~mile veren diğer bir iki 
JAyıha ela tevdi etmek niyetinde bu-

•dUecekti r. 

Avrupadan avdet eden profe

sör Yansen bugün Ankaraya gi
decektir. Aldığımız malılmata gö· 
re M. Yanscn 1917 senesinde 
de lstanbula gelmiş ve o zaman 
Istanbulun planı hakkında hiikll.

met erkAnile temas etmiştir. rıca ilan olunacaktır. lundu~umı söylemi0tir. ,,,,1 

l:~l:lt~1ı:llIJ~ÜF~T~j!LII tjı !~ !M!j IL :[:lf-: .. :J.. 
tiyor. Franııa'dan başka diğer devlet "!!!!!!'!'İti~laf d-evlet.._lerin~in k!'!"!"!'endi!!!"'!"aral!'!"!"!'arm· haberlere göre, Amerika tecili kabul olan sözlerini kullanmakla amele kili de Fransız düşmanıdrr ~ 

Cihan siyaseti bir çıkmazdan di
ğer bir çıkmaza giriyor. Dün Tami
rat meselesi devletlerin mütekabil 
anlaşmalarına bir engel telakki edi
lirdi. Bugün o engel, Pariste imza 
edilen rapor ile bertaraf edilmek üz
redir. Fakat r.ııporun aJakadar hükü
ınetlcr tarafından tasdiki ve enge
lin ortadan kalkmasile dünya siyase
ti yeni ve daha müıkül meseleler 
karııısında kalacaktır. İ~te ~mdi 
Avrupa devletleri ve Amerika bu 
meseleler ile mcşguldurlar. 

Bir defa Ren'in tahliyesi bu tami
rat işinin halline talik edilmişti. Son 
ra tamirat meselesi halledildikten 
sonra Saar havzasının Almanya'ya 
iadesi icap edecek. Fransa, Amerika 
ya olan "stock borçunu ··, yani harbin 
sonunda Fransada bırakılan Ameri
ka'ya ait eşyanın bede1ini bu tamirat 
meselesinin hallinden sonra tediye 

- -

!er buna razı dırlar. Fransa'ya gelin- daki borç ihtilafı da Fransa ile Ame etmemiştir. hükilmetinin iktidar mevkiine geç- dost görünür ve düşmanlığını ,. 
ce tahliyeden evci Ren n;ımtakasm- rika arasına inhisar etmektedir. Bu İşte Fransızların Amerika aleyhi- mesile hasıl olan yeni vaziyeti te- den gizliye yapar . 
da ikame cdil•cek bir daimi mura- borçlar iki nevidir: ne ateş püskunnelerine sebep bu· barüz ettirmektedir. İngiltere'nin bu Bir ay eve iki İngiliz-Fransıl 
kabe komisyonunun şeklini tesbit ı _ Stock (!stok) borcu. dur. İkinci nevi borca, yani harp konferanslarda ne derece naınusk.ir nasebatının şekline göre. garil' 

Görünüyor ki bir müşkül tamirat etmek istiyor. Herr Strezeman hafta 2 - Harp borçu. borçlarına gelince, İngiltere, İtalya bir tellallık yapacağı malflm değil- tezat manzarası değil mi? 
meselesinin hallile. belki dört, belki arası Rayhştag,da irat ettiği nutuk- Stock borçu Amerikalıların Avru- ve diğer itilaf devletleri Amerika' dir. Fakat şu muhakkaktır ki Bal- * * * I 
de daha fazla, müşkül mesele karşı· ta Almanya'nın böyle bir muraka' paya getirip te harp sorumda Fran- ya olan borçlarının tesviyesi için dwin hükümeti iktidarı mevkiinde Macdonald hükümeti kıra1!1'..ı 
••.nda kalınıyor. Bu müşkiilatm, İn- beyi kabul edemiyeceğini söylemiş· sa'ya sattıkları eşya ve levazım be- ~uh;elif ~aıı:;'nlarda birer mukavele iki" böyle bir sö~ •Ör eİe~ezdi. ile Avam kamarasında proğcaıı>'ı' 
gıltere ve Amerika'da hükümet te- tir. delidir. Bu eşya Amerikalıların har- ımza af~ı~ ar ır. Fransa'da Waşing- şin iç yiızd. dü.,ş.u dur ı ngıltbe~e hü kudu. Nutkun metni hcniiz gtJ 
bedd S • Alman • · d · ı· be 1·şıır· aklerı' mu"ddetı" zarfında Avru ton se m vasıtasile böyle bir muka- kümet tebe u un en sonra ıtaraf ,. ül ettiği, ve cihan siyasetinin aar ın ya ya ıa esme ge ın ı · ı · d b ·ı · k d d Al • istir Fakat telgrafla erilell 

ce; Versay muahedesine göre, bu paya yaptıklarr sevkiyat-ın mecmuu ve e ımza amış ıse e unu şimdiye denı emıyece erece c manya ya m -· . v tİ 
yeni bir ceroyan almak, yeni bir İS· mıntakada 1935 senesinde bir plebi- demektir. Harp sonunda bunlar ge- kadar tasdik etmemistir Amerika ve Amerika'ya doğru meyletmiştir. salara göre üç harici m•sc!ey• 
tikamet takip etmek istidadını gös- si tyapılacak ve halka Fransa'yı mı, ri göturmek imkansızhğı karşında btamirakt melselesi halle"dildiği ciheti~ İngiliz hükümet ricali bu hakikatı edilmektedir. ·~ 
!erdiği bir zamana tesadüf etmesi k Al , 'h gayet ucuz bir fiyatla Fransızlara u mu ave enın tasdikini istemekte- daha açık bir ifade ile söylemiyorlar Evel.ô. tamirat işi halledilir ed~ yo ııa manya yı mı tercı ettikle- d" ra "' ideri büsbütün ig"Hik etmektedı"r. . h satılmı•tı. Gayet ucuz bir fiyatla ır. sa, İngiliz gazeteleri bunu daha va- Ren tahliye edilecektir. Son ,,,. 
• rı, ve ya ut beynelmilel bir idare al- • İ t t · t J · · h · '" Bu mü•ku" la·t ı ı'kı' kısma ayıra bı'- satılmı• olmasına ragm- en. fiyatın ş e amıra mese esının allile zih hır lisanla anlatmiyorlarsa, bu, teslihatm tahdidi için Aın•.<. , 

< tında yaşamak mı istedikleri sorula- ' · · t fk d b ı· İ '(j " liriz: bir buruk milyar İngiliz lirası •--- sıyase u un a e ıren müşkillit ngiliz harici siyaoctinde nisbi istik- müzakerata ba•lanmıştır. çu ·~ 
caktı. Fakat Versay muahedesinin ' "" b ı d y · d"" b ' _, 

1 - İtilaf devletlerinin Almanya' bir çok maddeleri tatbik edilmedig- ; dar bir meblağa baliğ olduğu nazarı 'ku_n ark"; an_ı. unyad ir çkı~ınazdan rar olduğu ve bu siyasetin keskin sonuncu olarak ta Rusya il• "'iti 
itibara alınacak olursa, Fransa'ya 1 1 çı maza gırıyor eme tır. zaviyelerle değil, yumuşak daireler ba • d · · ....,.Jıl"', ya karşı taahhütleri. gibi bu noktada da musır olmakta • d - .. . . . h münaıe tın ıa esı içın t • .- il 

İ devredilen eşyanın miktarı hakkın- ~ * * halinde dön ügu hıssını asıl etmek · · ·ı k · B h do"' 
2 - til.if devletlerinin kendi ara- bir fayda görmediklerini Fransızlar ı k gırııı ece tır. u ususta . 

ıarındakl. meseleler. da bir fikir elde edilebilir. İngı'lterenin bu vaziyette roıu·· ne- içindir. Fransız ar endilcrini böyle • tı<· söylemişlerdi. Şimdi pazarlığa zemin İ !arın fikri istimzaç ediJmı~ .JI '.·. * * ki sene eve! hususi bir anlasma dir? Bismarck Berlin kongresı'nde kayıtlarla mukayyet addetmediklorin · t•J" ~ olmak için bu noktada ısrar etmek 1 - Yani Macdonald hükümetı ~ ile bu miktar 800,000,000 ngiliz lira bitaraflıg- mı ima irin bu kongrede den. gazetelerinin yazılarında daha ıv 
T · t 1 · hail d"I istedikleri anlaşılmaktadır. . d' ·ı · · '.'!: • d - · h · " · · d""rt .J amıra mese csı e ı mezden sına ın ırı mıştı. Ayni itilafa göre rolünün "namuskar bir tellallık" tan samimidirler. Son posta ile gelen ecegı arıcı sıyasetın ° . •P' 

1 d 1 ti "dd · Al Bu izahattan anla~dıyor ki iti11f İ 'b ld - b k t r r eve ev e er mu eı, manya müd bu sekiz yüz milyon ngiliz lirasının ı are~ o u~t~nu söylemişti. Dün ge- Echo de Paris gazetesi Macdonald taşrnr u nutu ta saymış ı · 
deaaleyh vaT.iyetinde idiler. Şimdi devletkri ile Almanya arasında ol- gelecek ayın ilk günü, yani ı Ağus- len bır İngılız gazetesinde İngiltere ile Snowdon arasında bir fark oldu- ka. Rusya, Almanya, Frans•· · 
r_o ll~ r ~c ğ.i~ is..~i~ ·. Al~an ya m.;;ü=d=d.._e '=-" 1-m~a_k_iız_' _r_e_~lı~i_r_in~c_i -~s~_m_ı_f_a_i~t h~a_ı_e_t:_:t~iğ'-Ci_- Lt:.:oc:•.::ta:__::te::.d::.:i.,_y_:_e:::si:__::_la:.:z_:_ım=d-=ır_:_ . .:F:_:r:.:a_:_n..,•:ca,~A:.';1-.;.ı_,"~i-n_b_u_g::,,i:_;i ı.,1k.,• .. i ~s.,i Yc.;a;;;s;.,i ...:;m:;:iı~'z~a:,::k;:.eı.ıreoıl~d'.'e:...ı,~u.ı...11"1.'.' ı-ıluıü!rılı.r.,_ı.;F,ı.rıı.ınwı.ı.li..~clS~!lliU--Bmıaı.ı.ı;ıiu.;r w~us;;.ıaı;ıh;ı;as~ı;.!n:;:d::.• -".;;.-~~ 
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(Evciden burada Torbalı cıeı.ilen yer vardı) ... bu sözll, lzmir Vilayette ~~-~~ Emanette iki tarafta birbirine fuhş 
alı' zelzele facıasının üstünden b;r 'ene geçtiği halde ıınutmuyoruz. At l{OSUları, Su meselesı· ı·snat etmı·şı· er·' 
ccı Zelıele niçin, nasıl oldu, hir d:ıhl' olacak mı? , _ ·--........,.... -· 

!> Rtı ehemmiyetli mes'elelerl, faciayı tnkip eden haftalarda, Is- 26 Temın~;i"in hazır- Bı·r ce· .... ·et ·' T k- - - - Evet elendim, erzettlğim gibi, bize fUhf ianat ettiler. Hat tnnbııl darUJfUnıınu namına vak'a yerire giden iki genç lllim, tla- T tJt er OSUn planları Ceza mahkemesinde bir de dnva ikame ettiler. Neticede bera 
nıit ve Hıtkkı beyler, tetkik etrııiş!er, ve tetkiklerinin neticesini !ıklar başlamıştır Nafiaya gönderildi ettik. Fakat. .. 
Torbatı-lzmir zelzelesi) atfı, nevinde m!lstcsna kltaplarile umu- • Hacı Osman bayı- ~ - Şimdi ne istiyorsunuz? 
ınun istifadesine koymuşlardır. '.!6 Temmuz Cuma µ;ününden rt d b [ d Son u·ünlerdc terko.s ,.· uları M H k 1 · ·t I \. l ll 8 U Un U " · anımın ve il burada cUppeslnl toplayarak belAgatını ar•ır 

Tetkikten anlasılıyorkl, lzmir ılzeles!, znnne<!i!di""I "ihi bir ya- ıcı 1arm altı Cuma '1rHSJ i e e i k ık k 8 · ' T ., ,, sı s esilmd.te ve hu )"Üzden - u ~eraıt dairesinde hayatı mllsterekel et ti ı dağ hadise j değil f k j rf efendi Çayırında at k0jll}8r! ya· n· b h b T \ zeV ye d&mey ~!. r.ar s , a a , uzun zamandan be gelen Adalar un sa a 1 lacı Usm:ın ayı· bir çok ~ik.Ayetler olmaktadır. lmklln olmıyacağı mahkeme! devletlerlnce de takdir buyrulu 
Denizi havzası çökUnttlsUnUn devamıdır. pıbcaktır. Ku,ular için mühim rıııda fundalıklar arasında kn· s· · tch Emanet şirket nezdinde yeniden ızım baska bir arzumuz yok. Aramızdaki rabıtanın kat'ını lsf 

.. 
" 

Ve yine anlafılıyor ki, zelzele hattı, zannedildiği gibi kUçlik bir oekilde bl!hzarat yapılıyor. zancı mu,rnfn pdılİI ::nın cc;cdi 1 yoruz. ~sasen bu rnbıta fl'len mevcut değildir. Kaldı kf .• 
'lıi: l\\endlrese muvazi uzal!mamı•, bu hizaya amut istikamette te•ir Yarı' ,·eri ile terenin duraca.;tı teşe ıbüstc bulunarak bu halin Hakım zevç vekiline s"z verdi·. 

T ' " bulunmu~tur. v etmiştir. mahal ara'lndaJ..i ) nl da tamir önüne geçilıne>ini bildirmiştir. Siz ne diyeceksiniz? 
PehliYan ~lustafanııı bir ka:ı;a .-

1 
Ttlrk ilim adamları tarafınclan ilk defa çizilen zelzele harita- cdilındtcdir. Ko~uy;ı her kesin btanhu!daki hütiin şebeke iizc- - Arzedeylm efendim, muhterem arkaılaşımıı, bir fuh' lsna 

O larlle )"Uksek bir ilmi ehemmiyet alan eser, hiç şllphe yoktur ki, htir:ık edebilmesi için duhuliye ya mı yoba bir cinayete mi kur· rinde tadii<\t yapmak tas:ınu- dından bahsettiler. Bu fuhş muayyen bir fahs ile mllvekkllele 
darullilnunumuzu cihan dnrulfUnunlarının yanına yakla~tıran şerefli hlderi ucuzdur. ban gitti~i huıliz lı~llı degildir. rundadır. Hu hususta),[ projeler hanım arasında cereyan etmiştir, Davada tarahmızdan açılmıstı 
bi: neşir olacaktır. l\os,·u "ünli ,. eli ekııdivc eren Fahat l\lusrafrınııı öteden beri kalp Vakıa muhakeme neticesinde baaım beraet eımı~ıerse de bi~i 

h ' yapılmış ı·e Nafia \•ek;\ktine b k:J d k T 

Vatanımızı lllmlerln her birine göre, kılı kırk yorar gibi tetkike den başka tramYa\' şirketinin ha,;ralıgına miiptch\ olduğu ma· a arın a i şOphemi:ı el'an bllddir. Ancak garibi şurısıdır 

i

n ~ mu. iıtacız. Topraklarımızın kimya ile tahliliı;den ve tabakl malıi- n h . Jll ı ı günderilmi,tir · Vek;\lttçe wtkik m.ua_yyen bir şahısla fuhf isnadı sade tarafımızdan vııpılmıq d 
,.. otolııisleri de i~liyecektir. na " m o< ıığu cihetle •ekteclcn öl· ı 1 1 1 ' Y yetınden tutunuz da, cografi ve madeni bGnyeslne kadar, çe~iı c:e<it 0 ıınma rnıc ır · , irket hu tadilat ğı dır. Hanım da bize muayyen bir hanımla zina isnat etmişti 

T ' T mı • ,ttreklcrin muntazam olma'ı ınliş olması muhtenwldir. ı ı ı . ş b Jd r tnharrllerle ayan beyan belli olmayan bir vatan üstünde, ne ilmi ypı' ıt<tan sonr:ı stı tevziatında ıı a e iki tarafın da yekdiğerlne emniyeti kalmamış demekti 
a ı 

11 
t it f temin olunıt«:tktır. Yan,<larda ka- · · a· a aıe h i d b a ı · esas ara m s en en terakkiyatı ve nede hesaplı bir iktisat hayatı Bir ilıtiyar makası karmna ıntızamın temin cdilecci(ini iJdiıı ın en Y s z e oş oma stıyorsunuz. 

\'' kurulamayacağına kani bulunmalıyız. zanan hayuın sahiplerine 'eri· etmektedir. - Evet! Bu hayat, hayat değlldlr. Sonra bir cihet dahıı ve 
Biz bu kanaat111dır ki, ııeçen bir "azımızda vatan toprakları- lccek ikramiye de tezyit edil· sapladı Hanın diyarı aharda bulunuyor. 

tc• nın kimya ile tahliline başlandığınd~n memnuniyetle bahsettik. mi-;ıir. Bc~ikta~ta Sel sokaı:;ında oturan Yar~ıı terciimanların şifahi Tebllgat yaptınız, fakat gelmedi, değil mi? 
J..ı' B 11 d . SO 1 l G , r 11~ n e, memleketin tabakat hadiselerinin taharrisine başlandı- bllôn işleri ğ ' yaşlarında Ru;cn c . ho· mtl/ıam yapılacak - elmedi ve gelmiyeceğlnl blldirdL 

. ğın an aynı memnuniyetle bahs ediyoruz. Tdfiz komisı onu dtin toplan- azma yaptırdığı amdiycnin ha,;- Ccçcn ,t?;Ün tahriri imtihanları Hanımın vekili de bu ifadeyi teyit etti: 
'' 1 Dr. Nlzamettin talı.;ı-1111 gcı· ı·rmcınl'>J·ıı,llı1 ın ıı· t.,· 1 1 d - Gelemez, meşguldur. Allevt bazı işleri var, dedi. 
nı mıştır. :.ıaliı e mukttişi de komi· ~ T ' yapı an lcrcuman arın )arın a N ti d cı * * * syona iştirak ctmi~tir. essir olarak maka" k;ınıına ~ifalıi imtihanları yapılacaktır. llğln efe~:ı:e ~:~!:~:rtr.• tarafın arzusu veçhlle aralnm:dakl evi 

·ı[. GÜNÜN J KTJSADİ HABERL.ERI Jlfııhittin Beyin hastalığı batırarak intihara kalkışmı~tır. lstnnbulda mukayyet 136 tereli· 

ka raıı· \'ekı"lı" l\1tıhı"ttı"ı1 Be\• hı"r Ruşen ef. hastaneye kaldırılmı,ıır. man mC\Tllt nlup bunun 64 Ü 
* * * GÜNÜN ADLİYE HABERLEl{İ 

ıf lfllls şayıalarının netice- * Menemen kozasının istlh ' 
lerl - Ticaret odasına bir kı>ım salllb - i\Jenemen ka.zasının 929 az rahatsız olduğundan dün \'i- 4 otomobil kazası imtihana µ;irıni~tir. İmtihana gi-
raclrlerimiz müracaat ederek son ıa· senc; i tahmini istihsalnıı hakkında ]ayete ve Şt!ırenıanetine de gel- S renlcrin l+ ii kadın 50 si erhk· ölünün hüviyeti hala anlaşılanıadı 

' ı manlarda gazetelerde ba~ı tacı" rJ .. rı·n şeh . . 'l" •ı· d 1 on 24 saat zarlında şehrimiz· . ı· ·ı . 1 b , rımız ıcaret "ti ür üğüne gelen memiştir. de vuku bulan otomobil tır. mcı ıan:ı gırmcl'cn erin ir 
isimlerinin baş harflerini yazarak malumatı aşa~11.·a yazıı·oruz,· ___ ,...,,____ hı nıı !·• h t ı ı " J 

Cemiyeti \hamın Beyoğlun· 
claki lıeynelm e ;\le,;ai Biirosun

da bulunan ü iuniin huYiyeti elıln 

meçhuldür. cesedin vefatı 'ebehi· 

ni tayin edecek olan :.ıorg ra
poru da henüz alınmamı~tır. 

tesbic t>dilmiş olclu~unu söyl 

o kazalarını sırasile vazı)·orıız: ' <" asa ol ıı,;uııt an )!;Jr· 
illds etmek lizere olduklarını bildir· Buğday 800,000 kilo, arpa Müskirat ve tütii11 inhisar ı memHerdir. 

miştlr. 

i\1 u ha kemenin önüır.iizdc 

perşembe günü akdolunacak cc 
sesinde Kofakos hakkındaki kara 
te!lılm edilecektir. 

diklerinden bu yüzden bankaların 3,~50,000, ak dan 6,000, bakla farında ikramiye 1 - Kadıköyündc otuı an ına· 
bıı harfle isimleri baılayan bütün 13(1,000, böğrülce 8,000, kapalı ~lüskirat inhisar idaresi me- kinlst lliisaıııettin elendi Kara-
tüccarlardan krediyi kestiklerinden pamuk 215,000 patates 6,000, tütün 1 1 b k kö)·dc 1588 1 tomobı· mur arınıı ıirer uçu maaş numara ı o · 
~i~ayet ctmi~lerdir. Ticaret odası bu 135,000, çavd~r 20.000, sıısam · · d ·k · !in ·ıltı ·d ı l h d nı;;petın c ı -ramıye vermıştır. ' n a <a mış, aşın an ya· 
hu;usta bir karar ittihaz edecektir. 20,000, soğan 700,000. bezelye 1 

,. Borsada dUnkil vaziyet- 60000 1 Tütün inhisarı da gayretleri ra anmıştır. 
... ' ' mım ,5~0,000, nohut 

lngiliz lirası dün Borsada 1011;25 dt 75,000, çekirdeksiz üzüm 2,200,000 görülen memurlara ikramiye tcv- 2- Şehremininde oturan as· 
•çılmış ve 1012 kuruşta kapanmıştır. siyah üzüm 225,000, Jncir 20000 zi etmiştir. kerl Usc talebesinden Hüseyin 
istikrazı dahili 94,87 de açılmış ve barlem 40,000, palam11t 200'.ooO, Cesim bt-r-su""" .. ~tu_ll_ bulundu efendiye Fatihte Fevzi paşa cad-
95 de kapanmıştır. Dilyunu miil'ahhi· ytin Ye yapoğı 60,000, yulaf 30,000, desinde h l bl to ob"I Yeni cami civarında kanali7 meç u r o m ı 
de 186,50 de açilmış 185.50 de burçak 300,000, ayçiçeği tohuruu · h f" k oo zasyon yapılırken camiin hala· 3 ııçe çarpmı~tır. 'oför knç-
·np~nmışur, Liret 9,1 !) da açılmış 1 ,000, soğan ıohumı; 20,000, 
9, 18 de kepanmı;tır. Altın 87i de afyon on beş kilodur. lan önünde tahminen sekiz metre mı~tır. 

e IJI açılmış 875 de papanmııtıı. Geçeo seneıe nazaran bu seneki uzunluğunda ve sekiz santim 3- Kuruçe~meden geçen kii· 
b Jf. Teşviki sanayiden istifade· mah;ulden akdarı yüzde 40, lıöğrülce kutrunda bir >Ü tun bulunmuştur· mür amele>inden Siılcymana şo-
rıo edenler Teş,-ikl sanayi kanunun· yüzde 20, pamuk yüzde 30, susam Sütun bulunduğu yerden giiç- för Reşidin idare~indeki 2102 
le' ,lan istifade eden miic.•sesat mali ·· d 5 lu··kıe 1 ·ı k 1 yuz e , soğan yüzde 35, bezelye ve v nç vasıtası c çı · arı a-
ti ~ ~enenin Hk ik! . ayından senelik iş .. d 

8 
bilmistir. numaralı otoınobil carpmı;, Sü-

'"' cerrellenn.ı mılkı mak. amatıan oeçire- yuz c • ceviz yüzde 60, nohut , w k n yüzde 20 fazlıdır. Siitun müzeler idaresince tet- leyman ba~rndan yaralanmıştır. 
re saııayı ve mesaı müdürlüğüne 

" tevdi ctmtlğe mecburdurlar. Arpa yüzde 8, buğday yiizde 4, kik edilecektir. 4 - Kll'}.L"-eşmc rnddesimkn 
o Bütün mücssesat temmuz ğayesine bakla yüzde 30, afyon yüzde 90 ksaray-d;•m; mektep geçen Canik Yapcını ikinci kap-
la kadJr bu cet\ellerl doldurmağa mec· tütün yüzde 60, yün yapeğı yüzd~ tanı hacı Nuri dendiye ~oför 

burdur. ıo noksandır. Aksarayda Pertevııiı al vakfı .• · 

* * • 
Kambio Borsası 4171929 

1S11KRAZL.lıR 

l>llkruı dıhUI 1 ç.;; 
il llUyuna mavahbtde ıs.ı 

A lkromiyıll demir yola 6 
SENl!:TLER 

t: b bıntası 
Anadolu demtr yol• 

'ıt.: l 'frnnvay. Ş. 
rtl L l'. S. Sirken 
· 1 5u Şirketi 

12 
22 
;9 

40 

00,00 
50 

10 
;5 
30 

!l!,00 
00 

T.lıHVfL.lıT 

.lınadolu} 1· T. 
D. Y. ~ :ı:: 

TUne\ ıtrkea 
Elektlrlt fhkett 
Rıhom Şlrteıı. 
H. Pqı Jtmu flrtetl 

Çıı:ıtL!R 

42,
-41,-
49,-

4,:17,50 
f.37,50 

16 75 

irı" T. Tlııun A. s. 
r l De~I fi O CD ,. 

~- DefjrmeD S. 
A. Çimento Ş. 
1. Telefon '-

10 60 Londu 10 00,0009 Newyort 
Atlnı 

Roma 

0,48 12,50 
37 f2,Q) 

O IR,OJ 
1 ID,50 

66 3:,50 
2 01,50 Ş. 1\l. Ecu $. 

~- ll.ııyrlye 

32.75 Paıı. it 28,IJO 
6 95 Cent,..rı? t 4Q

1
50 

31 50 Bııtreı 24 b2,50 

• 
18 

ıs Brüksel a 41,50 
75 Prıg 16 17,511 
50 Vlyonı a 41,50 

* * * 

Amit erdim 
S-Olya 

Bedia 

ticaret ve ZahireBorsası 4171929 
Buğday 

Yvmuş.ık. 

Kııılca 

~crıter 

~c:rt 

Ron.anyı 

AZAMI ESGAR 
K. P. K. P. 
-.-
-.-

-.-
-.oo 
00,00 

-.-
00,00 
14,10 -.-
oo.oo 
oe;oo 

Birinci ıen 
ikinci 
Oçuncü 
Rum ol 
Kep et 
P•spıl 

1280,00 
1000,00 
9110,00 

Zahire 

1250,00 

ı Rulııarictu 

1 Çı,dar 
Arpa 
M11tr 
Ynıaı 

14,00 
(J<l,20 
lf,25 
l>0,00 

oo.oo 

12,20 
O<l,20 
14,10 
oo,oo 
Ot"(){) Hububat 

0~ ~lısıııu -,00 -,00 Ktı$}'tml 

.J Un 

-.oo -.oo 

f\lsLrı Ekstra, 
fJ' 1-J·.~tra 

tılıind yumu~ai 
Ü 

1340,00 1130,00 
!2"20,00 1270,00 
ı :145,00 1 1 '.'0,00 

* 

Kettn ıohom• 
Fasulye 
Merci met 
Nohut 
Börülce 
Bakla 

* * 

.00 
-,00 

25,00 
00,00 
00,00 

-,00 

-.oo 
25,00 
00,00 
00,00 

Istanbul Hayvan Borsası 3171929 
I Diri aatışlar Et 

Cinsi 
Aatışlan 

Kilo 
A~J,!arl 

K. 

fi atı 
.Azami 

K. Cinsi Ad t Kilo tiyı e •sıart uaml 
Karamın 

Dağlıç 

[n ırcık 

- Kuzu 
Karayatı 

Keçi 
~ Sıfır 
ıJ Danı 

Manda 

1 
43; 3Q 48 

JOM MI 48 
791 26 43 
494 35 43 

38 
59 
3 
o 

20 
ıo 

ıa 

11 

24 
19 
211 
17 

fıırka şubeleri11in teftişi 

C. R Fırkası MLifcnişl Hakkı 

.,ina>l paşa Istanbul vilAyeti 

Fırka telti~atını tefti~e başlamıştır. 

Bir rum mektebinin tatili 

Maarif emaneti mualliınkri 

ruhani kisve ile 'nıı[lara giren 
bi nım mcktehini 20 gun miid
detlc 'kan:ıtıııı-tır 

~ .. 

Karaman 
Dalıç 

Kıvıtcık 

Kuzu 
Karıyuı 

Keçi 
Sığır 

D::ına 

Mand3 

1 

6.l 
55 
55 

48 

;o 
83 
78 
78 

SQ 

ltililfnamenln te.~cili 
Şelıremaneti ile Türkiye milli 

bankası arasında aktedilen ve 
heyeti vekilece ta,;tik olunan 
istikraz itilalnamesi dün Muhtelit 
hakem mahkemesinde tescil edil
mi,tit 

Şarap mütehassıslkrı 
'-' ltiskirat inbioor idaresinin 

Avrupadan ~clbettiği şarap mli
tah<.,sısı iki Fransız gelecek hafca 
şclırim~ıe gtlcçeklerdir. · · 

tarafından dün Ak,arayda ilk Sahrinin 344''numaralı otomobil 
mektep binasının vaz'ı esası ya- çarpmış, Hacı Nuri efendi ehem 
pılmışor. İlk temel Halk Fırkası mi)'etli surette yarnlanmış, ~o[ür 
müfettişi Hakkı Şinasi Paşa mm- yakalanmı~tır. 
fından atılmıştır . 

BİR ŞAKİNİN DERDESTİ 
Osmaniyeli Mustafa ağanın ye 

ğeni Mehmedin evine geceleyin 
müsellfilıan girmekten maznun 
ve müteaddit sirkat filinden 
yedi buçuk seneye mahkum ha
li firarda bulunan Mehmedi 1s
lahi ye Jandarmalanndan kara 
Mehmet efendi meyyiten tenki1 
etmiştir. 

Moshovada hekim kursları 
Ünilmilzdeki ey!Olün on beşinde 

Moskovada ecnebi hekimleri ikmal 
hırsları açılacağı hldirilmıştir. 

Bu kurslar 5ıhhıye komiserlil(i 
tarafından t•rtip edilmiş olup müra. 
caat takdirinde !azla ma!Omat vrrile-
ceği ildve edilmektedir. · --

Takdirııame ile tnltlf 
Gezik Duran namnıdaki har<lu

dun \'Ücudunu iıaJedc yararlığı. gö
rüldüğünden . .\dana iandarma ktı
nıand.ı:ıı 1 fü,c}il\ heye \'ekaletçe 
biı; takdirnanı..c ı:_öndc·rilmiştir. 

J(ocaslm zelıirlemiş 
Tarsusıa .ııır ı,ovdc imam ıiaJız 

Ahnıcc erendı zthirl cru:rt l~ ülmü~tü. 

l\l;;,/nunlar im:ı.nnn ~ l \ rc.:"1 Sani~~ \C 

kaynanası .:\y.-.c n1uh<i.k1.:me cdilmi..
ltrdir. Ncticr·Jc ~.\ ~ "'t: kurtulınu~" 
S .. z.niyc Dİn C l ı 01Ü ~ .. lıit ')]mı,ı\'fU;. 
fa.kat bu kadının yu.şı on besten 
yukarı olmadı~ı için kendisi ala ~'ene 
ai':rr hapse mahkılm olmuştur. --Esma ile SBlahaddln 

>\danada SaldhatıL-1 isminde biri 
ber:ıh<r yaşad;ğı Esnu namındaki bir 
kadını döğıııüşıili, Kadının karn.doki 
iltiz çocukl•r düşmüştür. 

lzmir Polis miidiirüne 
ikramiye 

. l.zınir ~olis :\'lüdürü Ömer Beye 
Danıliye \ ekaleıi tarafından bir 8 , 

. ·1 ' meıunıyet vı.:n miştir .. .-\.yni zamanda 
800 lir& da ikrami~e Yerilmesi kabul 
edilmiştir. 

Ömer Bey, bugün Gülcemal , 1 • 

puriyle lstanbula gelecek, mezuniye
tini burada geçiıecekıir. 

İzmirde zelzele 
Pcrşea,he '3bahı saat 5,25 Le 

11,mirdc oldukça şiddetli hir zelzele 
olmusıur. 

Koyunları çalanlar 
Qkmeydanından Hacı Ahmet 

oğlu Mehmedin ahırından 

20 koyun çalan arnanıt ,l,kif ile 
Hü~n(i Baruthane kul~sinde ya· 
kaiı ele vermişlerdir. 

Eceli kaza biJyle olur? 
Memleketi Kayseriden yeni 
l gelen Ali oğlu Ali isminde 

bir adam dört gün evel Fener

den geçerken aya~ına bir taş 
düşmüştür. 

\'aralanan Ali tedavisi için 
hastahaneye kaldmlmı:jSa da tfün 

şiddetli titremelerle vefat etmiş· 
tir. Yapılan muayenesinde Alinin 

ay<1~ına düşe11 t~ın üstünde 
müthiş bir tesadüf eseri olarak 

tetanoz mikrobu olda!(u anla~ıt
mıştır. Bu mikrÖplar ' taşın açtığı 

~'"araya p5·1 mj~ YC l1i\':lrC ada~ın 
4 g:iin içinclç ijJ.me~inc sebebiyet 
'crmi~tir. , 

Jh~ka ıııikrnpların bulunması 
ihtimaline ımlın1 Alinin aya~ına 

taı dıi~t[i~[i ı~rdc tedııbir alın· 
nıı~ur. · 

Dün bu hususta bir muharri
rimize Sıhhiye mlidiirü Ali Rıza 

hey ekmiştir ki: 
- Tetanos sari bir hastalık 

değildir. Topraktaki mikroplar 
vücuda yara ve çatlaklar vasıta· 

sile girer$e tetanos olur. l lalk 
arasında Kazıklıbumma diye ma
nıftur. 

inekler aşısı 
Yarından itibaren Bııytar ınii

dürii Rasim beyin riyasetindeki 
33 baytar n d.ört muallimden 
mürekkep hey'et Emanet hudut

ları dahilinde ineklere tuberkü
lin tatbikine başlayacaktır. 

lley"et tubcrkülin neticesinde 
vere.mli olduğu sabit olan inek
ler\ ocı;li kıırt:ırmak için ınezba· . 
hada imha etdtecektir. 

belediye nakli cezaları 
\'eni a[ kanunu üzerine kaba

hat nevinden olan Belediye ccza

fon da affedilmiştir. Bu suretle 
affedilen ve kanunun tatbikinden 

eve! tahakkuk ve tahsil edilme· 

yen cezaların mikdarı l 00 bin 
liraya ballğ oluyor. 

Bu suretle Emanet kendi biit 

çc>inden l 00 hin lira kadar lıir

tahsi>at ka! hctmi~ıir. 

Bu Para 4,5 ay zarfındaki nak
di ceza yck~nudur. 

Bir deliııin feci bir tarzda 
intiharı 

Karataş nahiyesinin lsahacılı 
kmı c,;indc ikamet etmekte olan 
:.Jclımct O!!lu lhrahiın bir kaç 
aydanheri ı;ok müthiş bir buh
ran geçirmCJ,tcdir. Tarlıwııda 

zeycesile çalişnıakta iken (Aman 
ben hu hay.~ttan tı5ııııdıml ) di

yerek elindeki kazm;ı,;ını ve ka
rısını tarlada bırakar;ı k doğruca 

köyündeki hmıesiııc gclmi~ ve 
evclcc tedarik ettiği kır1.1mla 

( koyunları kırpmaya mahsus 
makas ) c\· veıa aleti tenasüliye
sini nihayetınaen kc>miş ve anı 

mütcakıp te makası karnının 

miıhtelif mahallerine >aplıyarak 

terki hayat etmiştir. 

Büyük liman. C1apuru 
Trahzonda kara)' a oturan Bü

yük liman vapurunun rahnesi 
kapaulrru~tır. L'apunın dün yliz
dürülmesi bekleniyordu. 

Kasımpaşa kayıkrılarımn 

şikayeti meselesi 
Kasımpa~a kayıkçı!arından bir 

kısmı oranın cemiyet idare me
murundan ~ikayet etmişler ve 
idare memurunun kayıkçı csııa

fırıdan para toplayiırak şuraya 

buraya sarfcttigini söylemişlerdir. 

Diiıı hu hususta cemiyet kA· 
tibi umumisi şu izahatı verıniıtir: 

İstintak Hak.imi ölünün bulun
düğu mahalde bir keşi! yapılma

sına lüzum görmiiştür· 
Bu hadisede maznun olarak 

haklarında takibat yapılan Dan

yelle Vladimir serbest bırakılmış

tır. 

Diğer taraftan Zabıtada tahki

katta bulunmaktadır. 

* Londra oteli cinayeti 
muhakemesi bitti - Uzun bir 

* Emin Ali bey ile 
Muhtar paşa uzlaşh - Se 

risefain dolayisılc mahkemeye v 
rilen bir dava arziihalı yiizii 
den Emin Ali bevlc i\lalım ' . 
Muhtar pa~a arasında açılan h 
karcı davaı-ı, iki tar:'.f anmnd 

yapılan muhaberar ııe1iccsind 

sulhen halledilmi~ 'e rarafcı 

yckdiğerini renddc nkeek ' 
rette kullandıkları ıı:-'eri .c 

miiddettenbcri muhakemesi Ağır aldıklarını birbirleri n_ hilık.rc 

ce7.ada deYam eden Londra oteli itizar etmişlerdir. Bu ,urcılc arJlİ 
cinayeti dayası dünkiı ceh:e ile itilaf hasıl olmu~ttır. 
bitnm bulmu~tur. ıt Bir dolan<lırıcılık d: 

Dün maznunun müdafaası vası - Çar~ı esnafım dol:ı 
dinlen.ilmiştir. dırmakl::ı maznun ::lbliw ra'ı . 

'\lüdafaa avukatı f.ondra oteli memuru Kemal ef. nin mııha., 

ınListecirlerinden birini, öldiircn mesine dün devam ııhmımı:r · 

diğerini yaralayan Kofakosun Ağırceza mahkem~si dalandı: ı' 
nıhl va1Jyetini tahlil etmiş, otele dığı iddia edilen por:ılara : 
ciiriim işlemek mak>adilc deg-il hesabann tetkikine ]uzum 1 ... 

katibeyi görmek için gittiğini, müş ve mulıakemcı i 2:2 T.ı 1 

bunun muhakeme safhalarında da muza bırakmı,tır. 
-~~~~~~~~_.;;--'-'~ 

Sinema hadisesi 
Hale sineması sahibi 

Necati B. mahkfım 
oldu .. 

İsmirde karşıyaka Hale sine
masında müddei umumi baş 
muavini Haydar Naki, muavin
lerden Ali Rıza ve Ekrem Cena
ni beyler sinema dahilinde : fa
yı vazife halinde bulunurlarken 
haysiyet şikenane vaziyette bu
lunmakla maznun mezkur sine
ma sahibi Necati beyle sinema 
memurlarından Necati efendi 
haklarında asliye ceza mahke
mesinde devam eden muhakeme 
bitmiştir. Sinema sahibi Neca
ti bey üç ay hapse ve yüz lira 
cezayi nakdiye mahkUı:n olmuş
tur. Memur Necati efendi be
raat etmiştir. 

Hususi surette haber aldığı
mıza göre bu karar her iki ta
rafça temyiz edilecektir. 

Adana-Mersin --·----
Hattının t~se!Jüm 
muamelesi devaın 

ediyor 
... \dana - )ı!rr.,in şinıeırdü(c.- i lı: 1 

tnıı hükOmetiıniı nan11ııu reslinı :ı', 

ca.k olan Cemal 1 liılo n't I'., ı ı 

riyasetindeki Devlet <lı 1nir 'ııi. .• rı 
hnrckct müdiir muavini Sait, ı... :em 
amiri ( .. em:ll, teftişi hJ·«lat ın: ı · r 
mu!\ ini Cc:.m::ı;l. mür 1,:p i\:. t 1.. t 

Ali, hareket miidürü Zdl hq lule 
arkadaşları dün al,•mı · ; 1 ı; lwl 
temile Kony:ı.ti.ı.n Ad:..,.~·,. p; ııı;. 
ler.Qir, _ 

1 leyet ~z:ı~t va~o ı r\ 'c '.!(' 
ik~met etmektedirler. 

1 'rnnsa l~ü~ı.'ımc:ti rı;trıııııa ,ı., 

Adana - .l\lcr~in hanını i•ul 1ı1~ıt ·~n t• 

teslim edecek ol•n Y, ı ; c . . , 1 -

bin hattı miinıe"si11eri dt hu 1 ... 1 

trenle sabnhle~ in Adanara ~,·Jı~ı·. ·er 
dlindt:n hilı::ı:ren dt\rİ tı.,t·l •.ın 

muamtlesine başlannıışur. 
Şikaı·ctçilerin başındaki 

adam bir hırsızlık rnkasırnlaıı 

üç ;;eneye mahkum oldğunda n 
KATİL YAKALANDI 

cemiyetten ihraç edilmiş ve bıı KIZ KAÇIRAN İKİ KİŞİ 
yüzden etrafına bir kaç kişi YARALANDI Bir buçuk ay eve! bir ka;; ar 
toplayarak bu işi çıkarmıştır. Dün Burnava nahiyesinin Eğri kadaşıyle İslahiyedc tüccar G~ı 

Cemiyetin hesapları açıktır dere köyünde bir hadise olmuş zel ağanın evini basaı·:ık j:mc'.:ır 
her zaman kontrol edilebilir. ve bir kız kaçırma mes'elesinden ma kumandanrAli Rıza b.inkati 

!11"!""""""!''!11"!""""--~""""""""--~'!! iki kişi ağır surette yaralanmış- ve firar eden Muşlu tleğinneac 
Yangı · başla11gıcı tır. kürt Kasım ahiren silahıyJ. 

S 1 Sil . ., l Hadise hakkında yaptığımız birlikte derdest edı"Iını·şıı·r. I{a 
an:atyat a ıvrı.;;ıpıc a yıkıcı tahkikata nazaran mezkur köy-

Omer ağanın evinden dliıı den 17 yaşlarında Emine ismin- snnı derdeste muvaffat{ oiaı 
yangin çıkını~, bir kısım eşya de bir kız Kıbrıslı oğlu Hasan, zat, Dede oğlu Diğdi İsnıa; 
yandıktan sonra söndürülmüştür. akrabasından Yusuf ve Musa efendidir. İsmail c endi kat' 

isminde üç kişi tarafından ce- Kasnna hudut ci\ annda ras 
Uma11da hırsızlık var mı?. bren kaçırılmıştır. Vak'adan ha- gelmiş ve aralarında vukııLul 

L imanda bazı hırsızlıklar olclu,.,• berdar olan kızın nı"sanlısı İb ·· d aı ı;u • ra- musa emeden sonra m k 
ıJ " S . 1 d h' "ki k d 1 ' er .um yaz m1:;.,. on gıın er e de ım ı ar a aşıy a beraber der- silahı ile birlikte derdes 

3 · 4 bin lira kıymetindeki men- hal kızı kaçıranların arkalarına f{ 1 im te mu 
d

.. .. 1 k d"l . . va a.t o u tur 
sucat sandıklarının çalındıgı hak- uşmuş er ve en ı ennı yaka- · 

k d bı h 
lamak üzre iken mu··sademeye Kasım clinnünü ;t;ra et 11• 

ın a r şiip e uyanmıştır. 
B 

tutuşmus_lardır. Müsademe ne- ifadesinde Janclar-n ı:uın' u. 
unun iizerinc tetkikata baslan- ·• ' ticesinde Hasan ile Musa :ıg" ıı: nı Ali Ri7a bı.;yi ,,. ,,,'·• _ 

mıştır. Pnli< ıc \I iti ki umumi- '· 
l ·ı. 

1 11 
ssurete yaralanmı~lar. Tahki- esn::ıda mah<il dw 

ıı< < e tn ı .ıkat yaıımaktadır. k d I ata evanı.o ;ınuyor. öicE!rdüô'ünü r· 

nı 
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r ~~n ~~~l~a?ı 2~!~!d .. ! llcl!;iın rüzg:lr P•l\raz e;ecektir. l la 
1 \·a ı.ı...mcn bulutlu ekseri~· etle açıktır. -}i.,ll(RA 

i.k.aye 

. 

Kütü~ Hi~~YE 
Deli! 

Her sabah, gözlerini açar aç 1 dığıru anlamaktı. . 
maz, ilk işi aklını muayene et· - Delilerle konuşmasını hı<; 
mek olurdu. Zihnini yoklar, dü- sevmem, derdi, insan boş yere 
şünür, sonra şükrederdi: nefes tüketir, fakat derdini ar_ı-

- Oh!. . Bu gece de çıldır· !atamaz. Geçen gün böyle hır 
Yuzüstü kalan işler mamısıml deliye rasgeldim, asfaltın yu· 
Bu devre bir i im bulmak isteyen~ · • * * muşamaması için, yaz günleri 

lor ona ~kii~·ük c,:oısm devci• demek köprünün üstüne tente kurulma 
d L . ·k 'k Merdiven inip binmez, apar· tc mu<ıar kalacaklar xr. ırı • epı sı lazım geldig-ini kabul ettire-

. h ı gu"r kaynag·ı tnnanın zemin katma otururdu. ve insanı eyecan arın ' medim. Bana "deli!" dedi. Deli 
XIX cu asrın arka•ına takılan bu Merdivenlerin çökmek ihtimali-
dcvrcyc, hiç şüphe etmiyorum ki, ni dü~ünürdü. Sokakta, duvar !er böyledir, karşılarındaki akıl 

MiLLiYETiN 

Bu günkil yeni 
b!l:ııecenılz 

Soldan saga: 

!\adın ismi <o) Uza. nida>ı (lı 

2 Su ·~r, \'ogun al....;,i ..! 

3- Yuvarlık .'i) !~al yapw (4) 

Dünkü bllmecemlzln 
halledllmlş şekil 

Yukardan aşağı : 

Top>rlak I! 1 

2- i'ırn11zı 

3 J )~"'·aınlı .ı· Sırtl ttim ~~k h.ı\'-

4 - llir ıemij ' -J. \ ,,elecekte ki müverrihler derin bir d 1 lılara deli derler. .. Bak ben O· 
~ dibin e yürümez, duvarın yıkı 
tiksinti ile bakacaklardır. na, deli oldug"una hükmettiii;im ~- Faki:m ok-ı lıı 4 <: .. <ecrınck (I" Ciw·I koku.~ 

1 .. · · · t mak ihtimalini nazarı dikkate Umumi harp ıutiın ınsanıye ve halde "delı' I." dedı'm mı". 1 ' 

'"n (4 

ba k 1 d H 1 k k k d . O ~urh:ım '2 :i Ho\·un a,\ ,ı ~ ıı/alet presiplerinin iflasından Ş a a iT ı. e e Si Si opuyor 1· 

bir şey değildir. En güzel duygu!~- ye tramvay tellerinin altından Komşusunun kızına a~<k oldu. 7 ı,cdcr U lta1 ııt cJ.:ı 2) h /'..ınırn 'l 1 li,i iıkuz 4) 

rı, en yüksek fikirleri bu kıyame~ın hiç keçmezdi: Evlenmeğe karar verdi. 8 Hl\ave< <dcıı ~' ı:ı ;-;a~l.ııııl•'"""'' (tı) 
icinde bir avuç küle inkilap eden ın· Fakat evvela ailesi hakkında 

. 1 . "d Istanbul yollarında yürüyeme 9 \ ıııra•ı ,.,,k lıir \'iJJ:ı x .ı ,, llU\ lık UI) .ı Tohmın (.l) ••n'ar. simdi elleri. cep erı ve mı e- tahkikat yapması lazım<lt. Bel- ~ " 

leri kadar kalp ve kafaları da boş. eliğini görünce Kadıköyüne ta· ki irsi bir hastalıkları vardı, bel I" DEFTERIS'Dl'\'\A'fll"RI. L\'llLK\n:T!İLANATI 1 uorn bo~. yıkılmış bir medeniyetin şmdı. 
-.. <azı üstüne hayvani bir tavurla * * * ki ailede bir mecnun çıkmıştı . 
çömdmi~ oturuyor veya bir maymun belki kız deliydi. 
sllrüsü halinde kah o daldan bu dala Ölüm tehlikesini yemeklerde Ailenin doktoıuna g;tti; dü- • -ı••~•••••••mr:mnı:ı::ıı:ı;p:mı:11••mn 
atlıyor, k.lh bulunduğu yerde bir ta- gönneğe b~ladı. Kum yapar di şüncelerini söyledi. Horozun ka l.ira :'ilah ıllc;:i . ·Jkap;ı 11 ('in-i l'ıık;inı:ıtı 
kım acayi;> sesler çıkararak zıplı· ye zarzavat yemiyor, arterio- kl ı 731.e Bu·yt.ık .·ı·lıı •ı d" f - h ~ f ı'ııcı· kat -J. ocla 1 nıru, tavu arııı yumurta arını ,, , " ,ın ıyc ~ a ~·ıpıı:ınc 
yu;;:ilhakika. medeni insanın iptidai rozklo,oz korkusundan ağzına nasıl tahlil ettirdiğini anlattı, mermer taşlık 1 
örne~e. mağara ve orman adamına et koymuyor, zehirlidir endişe- nihayet dedi ki: ı.ikr ı nıutlı:ık f 
bu k•dar yakın olduğu bir devre da· sile yağa hasret kalryordu. _ Bu aile efradının arasında 
l'• btırlamak mümkün değildir. Ki- Bir kaç tavuk aldı. Evvela ho h:ıl~ 2 im:i kat h deli bulunup bulunmadığını an 
. .,ın;r gö,ıerinde, şikarı elinden a· rozun kanını, sonra da tavukla- 1 . oda 1 koridoı ı 
lııımıs bir kurdun bakısındaki parıl- amak istıyorum. 
. yı. kiminin agzında dişisi kaybol· rın yumurtasını tahlil ettirdi, Doktor hayretle sordu: h:ıla hahçcdc ayr:· 
muş b!• kaplanın hemurtularını, ki- ondan sonra yemeğe başladı... _ Neden, size ne? c·ı k~~ir '1 oda ı 
mini ı ddelclcri'ld! şim~ek çakarken * * * - Kızlarıyle evlenmek isti muthıık ''"i bahçt: 
'c ;a r,c:ce basarken mağarasının Ö· Balıkların dili, tavukların di-

b 1 'Jk d yorum. '1 sarnit': 11 el• tiıremeğ" aş ayan 1 a amrn ş: yok diye kızıyor, bu mahluk- 'k · · · • 
'· · 1 · · .. h d d' - Fı rınızı açtınız mı? th I d f r h • 'h' d l ı -<or;<u ra~e erın• muşa a e e ıyoruz. l alc ıt: diı·ın nı!ı]ı pı:~incn \ c nıg ı difteri i aıc carı ııı en l r Umumi harbi müteakıp Avrupada ala acıyor, çaresine bakmıyor- - Evet. Kız razı oldu. 
kah beynelmilel. kah milli mahiyet· lar diye himayeyi hilo/vanat ce- Doktor bir müddet düşündü. ;ene '"ııra naktcıı isufa edilmek ~artilc halada muharrer hanenin 
tc te'essüs eden sulh, hayır, ahi.iki mi yeti azalarının aleyhinde bu· sonra başını sallayarak: mülkiyeti, t)-7-tı2<l tarihinden iti haren 20 µ;tın nıuddctle ı c kapalı 
ve içtimai inzıbat müesseseleri hep lunuyordu. B .. k d h · k ı zarf tı>ıılile nııızaycdc'c rnzedilıııis oldu." ·undan raliıı olanl:ırın tek· Lu hayvaniyete düşen insanlığı kur· * * * - ugune a ar epsı a ı · , , ~ 
t.ırmak için yapılan hareketlerdir. lıydı, fakat bu gün artık kızın liflerinı 28-7·929 Pıızar g·üııu sa:tt 14 tc .ldalRr mal nıuduri~ccindc 
nu hareketlerin beynelmilel sahasinı En büyük merakı da, karşr- aklından şüphe edebilirim. içtima edecek komis~·oııa tevdi ctnıclcrl '"'' mczkL\r ,aartcn sonra 
iyi kôHü «Akvam Cem'iyeti> temsil sıpıJaki adamın. deli olup olma- SELAMI İZZET 
c:medc ve milli sahadaki re;enere- ~-~--=-~iiiiii!iiıiıılliiiiiiii~~iiiiii~-------...;.i.,;,;..;;,;;..;...;..,_ j vuku bulacak tekliflerin kabul cdilmiycccj:ti ilAn olunur. 
·"-"" tesebbüslcrine de en ziyade İta· !erin cahili olduğum için hu şek 1 ylece ne terkos meselesi ne toz 
lyada ve şimali Amerikada tesadüf li ifadeye ağzımı açacak deği- toprak kalır .... " 
edilmektedir. 

Bu iki memlekette vuku bulan ah· lim. Yalnız terli terli buzlu şer- Bu sözleri bir arkadaş sbyle-
1;ıki ve milli inzibat faaliyetlerinden bet içmek eskiden karın ağrıs: di, ben de yazdım. 
~n çok istifadeye mühtaç bir millet ve suhillet verirdi, simdi "vata
varsa o da biziz. İçtimai tehlikelerin ni,, ilhamlar veriyor. lşin daha 
n büyüğünü te5kil eden küçük e- garibi, üstat bu demir hindi ka· 

t::ois.. m ve •Adam sen de ı .. cilik ce
reyanı met halinde bir bataklık gibi sıdesini terennümden sonra Av
.ıttıkçc yükseliyor, boğazımıza doc· rupaya seyahate çıkmiş. Eğer 

<L çıkıyor, nerede i.e basımızdan a· beraberine iki damacana demir 
"P lı!zi boğacak. hindi şerbeti almayı unuttuysa 

:llemlekctte iktisadi buhranı tet
kık eden komisyon kadar, ahLikt kim bilir bu seyahatta ne kadar 
. e manevi buhranı de tetkik ve tes· bedbaht olacaktır. Bunu gele
pıt edecek ve bunun tedavisi çarele· cek seyahat notlarından anhı;-a· 
rini araştıracak bir hey'ete lüzum cağız. 
ı:~rdır. Bu yüksek ve mühim vazife· F armakoloğ 
nin ifası evela Maarif Vekaletine 
sonra da Milli siyaset ve kültür mü· Bu, şu günlerde isimlerini de 
esseselerine düşer. Daha doğrusu ğiştirmek ihtiyacını hisseden ec 
Maarif Vekaleti bu gibi müesseııele· zacdarın kendilerine taktıkları 
ri bir <ahlaki, fikri ve vicdant yük- yeni isimdır. 
selis> cihadı için tahrik etmenin ça· Herifin biri kuru fasulyeden 
resini bulmalıdır. Zira, bunlar ken· . .. . .. ... 
lı hallerine bırakıldıkça güya mem· bıkmış. Bır gun hır aşçı dukka
lekette artık yapacak hiç bir it kal-· nma gitmiş, yemek sormuş. 
m•m_ış gi~i. s~ned~ bir Beyoğl~ Le- - Börülce var! demişler, bir 
vııntınlerıle bır~eşıp balo tertıp ~t- tabak istemiş getirmisler. Bir 
mekten baska bır sey yapmasını bıl· d b km' ki b' · f • 1 ı 
me7.ler. · e a lŞ ır nevı asu ye. 

Y AKUP KADRİ - Hay köftehor hay! Adını 

FELEK deiiştirip yine önüme çıktın ha! 
demiş. Bu hikayeyi o dil dön
mez yeni isme tatbik edebilirsi-

Vatan ve Demir hindi niz! 
Hassas üstat Ahmet Haşim Susuzluğa çare! 

iki gün evvelki bir yazısında - Artık İstanbulda stı sıkın-

FELEK 

Mellepliler müsabakası 
Bugday mahsulu 

Geçen haftanın mıısabaka 
neticesinde ikinciliği Galatasa
raydan 929 Blllent bey kazan
mıttır. Bülent deyin yazısı şu
dur: 

11 haftanın fikrimı:,ı: en mülıim 
haberi roubterem ~azctenizin bu ~ene 
Anadull'da huğda\ mahsul:\ttnın meın 
leketimizin ihtl\'acatına k:lfi derecede 
mebzul olduıtu~u hildiren mujde;idir. 
Anadıılu l,'ibi feyizli bir toprağa ma· 
tik bir milletin ıimdivc kadar ekmek 
ihtiyacını temin ·etmek için hariçten 
buğd~ ı· gedrmesi ye bu <uretle milH 
servetinin mühim hir kısmının mem· 
le~etten dışsrıya çıkma<ı ci<lden pek 
elim bır iktisadı facia idi. 

ihayet ( il ııhuriyet 1<larcsinin 
nurlu eli bu H..ti,:u.H h:t.,ralığı da 
tedayi etti, 

Ben çok eminim ki \nadoluda 
buğd!\ nıahsul:iıı fenni ziraat usul· 
!erile çoğalmokrn de\'am eder, ıne· 
mleketimizin ihtiı;acatını ccnıin etti 
ktcn ha;ka harice <le sevi- edebilirse 
ikti.·adi hay•tımızda pek ulıı·f:k l>ir 
refah 'e inki;af husule gelecektir: 

Hu surede "~' g-ili n1emll·ketimiz 
mamur 'e halkırnı7. ınc!ı'ut ol~caktır._ "Vatan" mefhumunu izah edı- tısı çekmeyi de anlamam! Su 

yordu. Üstada bu mühim yazıyı Aydın• taraflarında tahta maki- .f:l'Jdarma imalath•nc ıniiduriycti: 

Son glınlertle pı •·•nıızda me;hur ."Ll'l.LI\~ 

markalı tıra~ lııçaklarıııın taklulerı şuratl1 burada 
görülmüştür. Hunları ~:1tanlar :tll'\ hinde: r:ı~ihatı la.· 

nuniycde bulunul:.caktır. \ncak muhtcren1 mı:ı~r~rilerimi 
zin hu ~ihi t:ık1it\crJ1.•r1 :-iakınınal.ı rı için tıl..lit lııçal.. 

!arının zarllarır.ın d:ırh~ın1 ve her paketin smlmı, 

oldııgu jel:\tiııin koyu 'i;ne çürii~ü renginde oldu~u 
na dikkat etlip banl!fı"~malrn rica ı>luııur. Yalnız 
itimat edilen tltikk.hl>ttlan satın alınacak SL ·ı•t.ı·:KS 
m&rkalı hakiki tıraş bıçaklarının 10 adetli beher pa 
keti . O kuruıtur. 

SL'PU:KS acantaltğı, C:alata c>l..i Ciinırük 

\Jader han No f ,l 

Kay.;cri Poz bölü~ünun 
Tcnınıuı 19~4 I'crşcmlıı: 

dair~siııde icr:ı c<lilccektlr. 

altı aı•lık et 'c ekme~ munakasast 2~ 
!(Liııü 'aat fO da .\n kara da malzeme 

,\luııa ka.>:ı :;ı i7tir;ıl.; ccleccklcriıı teklif mektuplarını ve muvaı.. . 

kat wnıinatl:trını aynı .l(i!ndc >aat 9,30 a kadar umum! nıüdürluk 
kalemine ,·mııclcrl la11nıdır. 

Taliplerin miinaka'a şartnamelerini 2 lira nıukııbiliııck Ank:ı

rada ııı:ıl;.cnıc dairesinden, lstanbuld:ı llavdıırpa~a ıııa~aza-uıdan \ e 
Kayse ri de Kayseri · .'iı :ı> inşaat mliferti~lip;intlcn tedarik cdelıilirlcr. 

Darüttalimi M usikixxxx 

.\ Ll·:'1l ı.\I i Z.\l H :ı .I :ı i 
Y.\l'I 111..\111 

Sen. lııks k:ıradcniz p• ısta:;ı 

Mı· ııet v•~rı·" ıı ' 
1 enımuz 

Pazar gııııii .ıl•~aını :-:aaı 18 dı~ 

Sirkn:i rıhtımınJnn l111rekctlc 
[ Zon~uldak. lnchıılıı, :\incıp, 
Sanı,uıı, l.'nyc, Ordu. C.ırcsrın. 
Tralıiznn, Rize ] ye azimet ve 
( 'urınenc, \ :ıkfıkd~ir, ( ;örclc ı 
i;:kclelcrinc Jc ·~rayarık avdet 
ctk<:e k tir. 

.\lııraı·aaf nı:ılıali: lst:uıh: 
.\lcymcnet hanı cltımlaki yazı 

ı mhanc. T,•ıı•liııı İsfaıılı11I 1154 I 

YELKENCi 
YAPl'l\LAHI 

lınıir sür' al pus lası 
I~~~: \e İsn1etpaşa vapuru 

~ Pa r ~unu sa• 
l'mıııu:~ za tanı ı ~ cc 

G 1 t r·humın J • a a a ,İan t1o~nı znure 
hareket cdc.:ektir. 
laf,il~t için Sirkecide yelken 

ci hanında kAlıı acent"'ma mu. 
racaat. Td l<tıınlıul ı ~ 1.5 
ve C:ttlatad, :\lcrker. rıhtım 

hanındtt Cclipidi ve St;;filopatl 
acantıılııtına ınlırncast telefon 
Beyop:Ju 8~-J. 

~eyrı SRfHiU 
:\l!!rkez .,\ centıt~ı; (;aI:ıtı kôprü 

qışıntla . lleyu~lu 2.llı! Şube 

acente;ı: ~lahım:dive 1 lanı •ltıtJı 

l<ıınbul ~~.ıo 

Anlalya postası 
( ;\nal'arta) vapuru 7 Tcmmu1. 

Pazar 1 O da (;ataca rıhtımmdan 
hareketle lzmtr Küllük flo<lrum 

Rado. Fethiye Finike \nrnlyarn 
gidecek ve <lönü~te met.kur 
iskelekrlc. bir ilkte 1 ıeı ran, :\tar· 
mari-. Sakız, Çanakkale, Geli · 
bolum u~ranmık ~clcc·ckttr 

TR!BZON urnlNCI l'llSUSI 
( Rc~icp•,a ) vapuru H 

Teınmu1. Par.arıesl 12 ele (;alata 

rıhtımından hareketle lnebolu, 
Sam,•ın, Gire-on, Trah1.tııı, Riıe 
J lopa ya gidecek ve Jönü~te, 

Pazar iskelesiyle Rize, Surnıene 
Trab1.on , Tirebolu, Cireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
ZonguldaP;a uğroyarak gelecek-

• 

tir. Hareket gllnü yilk kabul 
olunmaz. 

FARELER 

• 

, ~eh r ·.!rnarıcıi ilanatı 

1 

Şchrcmanetiııden: 68 93 Bo 
yunda 1 + kiloiuk ikinci !ı:ı.ı1r 

ı 800 top kağıt kapalı zartla :ıı~ 

l nakasaya konıııu~tur. Talip O" 

l lanlar teklif mektuplarını ihale 
günü olan 25 Temmu7 Per~eıı•· 
be giinli saat on bese kadar le· 
vazım müdürlüg üne vermeler:. 

ı. * 
Edirnekapıda Lüleci Yekta 

sokağında 20 numaralı HaneruP 
tesviyei türabiye dola~ ısile tL~ 
mellerinin takviyesi ve ~aire•f · 

, inşası tekarrür etmekle temnı~· 
zun 25 inci Persembe :>üni: S4 

1 at 15 te kapalı z~rf usul' le ih::c 
·si icra edilecektir. Talırılerin 
yapacakları isle seraiti aı·.':anV~ 
üzre Fatih da.ire~i hey'cti f-:ııa· 
yesine ve vakti muayyeııde C'r. 
cümene müracaatları ilan old' 
nur. 

ı Beyazıt d:iı::,i~den: Enıİ 
Bey mahallesinde numarası! 
Hane ile Emin Nurettin mahal· 
lesinde 116-92 No. dükkan aıı 
kazr hcdim 've nakil masarifi ~ 
lıcrya ait olmak üzre pazarlı~ 
suretile satılacağındJn almak 

· teycııleriıı şartnamesi!1İ görm 
1 üzre fen kalemine müracaat c 
lemeleri ve ihale gLinli , •lan J 
Tcmmt:z Çarf,aııba günii sa;,t 1 
te Daire encümeninde l·:.ı~ır htt 

ı ıunınal;;ırı il.3.n olunur. 

Tenezzüh ve 
eğ-len ti lcriıı izde 

Her halde 

(BURNVİJ) de 
imal • 

KADBUR 
Çikolatasını 

da alınız 
lezzeti neifs rayıhası 

enlestlr. 

ARSENOFERATOS 
Zafiyeti umumiyede 

ve hıtli nekalıctte en nıües 
sir ila~ (Arsenotora· 
tos) şw·ubu<lur. 

Eezımelerde ve eoza <le
polıı.rında bulunur . 

Istanbul İkinci Ticaret mahk<:nt 
sinden: 

Müflis Avunduk zadelere ait ol~t 
transitte mevcut olan mlnifatLlr' 
emv41.linin 3 Temmuz 1929 PazarteS 
günü ve anı müteakip günlerde 53J 
onda bilmüzayede furuht cdileceg1 

den talip olanların müflis Avund~ 
zadelerin Alyanak Hanındaki <1.airC 
mahsusalarına gelmeleri ilcin ol 
nur. 

Doktor A. kutiel 
EJektirtk nı•kıııc:erıylc tx:ısoeuktuııu. !d 
darlı~ı. prustat, ,,Je'Tlııktıdar, bel ge..,-
111!1 cUt ve firen;,~y• ·~rısır tedavi eıfd 

Karal<Oyde Börekçi lırını sırasında ~ i'haın eden s .. ey terli terli içtiği na icat eden marangoz Mustafa 4 7 211 rarihinde pazarlık i,ı ilan cdi Vebayı tevlı"t eder 
ti ey' eti her cuma ve . pazar gUıılerl 

,;oğuk bir "demirhindi" şerbetı efendiye bir telgraf çeksinler, len 1024'.l il• llı.ı,ıs metro yaılık ÇUBL} J U BA f-(ÇESIN OE ıcrennUnısaz Istanbul Birinci Ticaret mah 
imiş. Bunu kendisi söylüyor, ve altmış lira da göndersinler. Mu pamuk kuma, pazarlı~ı h ~ :!<ı cumır- J ol maktadır. < ınl•rı hiç rnku nqreınıek mesindon: . 
diyor ki: '! h . · . •· r tesi gunü saat "" dörtte 1-tanbulda - Osman efendi idaresinde sılin kunıtan Galatada Topçular caddesinde zı maı ey d yenı ııcat et~ıgdı ta ta ,·edtk n•;ad• ı'andarm• İm•l:tth•ııcsin p ı\ S T () K S 1· N numarada Şarap ticaretiıe mü~tc . - Vatan harıcında bu demir makina an, a t1şar lıra an on o " • iken mahkemece ilanı iflasına ka 
~ıindi serbetinden mahrum mi- adet göndersin! Şehrin büyük de intaç edilecc•ıir verilmiş olan L. Ağustinis ve şer• 
lyonlarca bedbahtı düşünerek on meydanına birer çukur açrp Zayi· Be~iktaş Askerlik şubesin· her l(lln ve gee< ile imha edıniz. l'aris l'astor lılbo· ticarethanesinde mevcut sarapl• n 
'lcıyonım! kuralım , şakır, şakır, su den aldıgım terhis tezkeremle niifus ratuvarı müstıhzcraıındandır. mahkemece furuhtuna ka"rar ver' 

"V " fi d ı· h k' · ı· kag-ıdımı zayi ettim. Yenileri alına- Sı\.l{A) BlJR'JLJ PAH.h..fNDA miş olduğundan talip olanların atan ıne ıumunun emir ceke ım, er ma ına -mucıt ııı D J B t e Şürekası b · t o ı 
cag-ındaıı hükümleri kalmamıştır. eposu: . er V • Temmuz 929 Carşam a günü saa . lün<li serbetinintadı"yle ı'zahıpck 1'ddiası vechile- günde 40 ton icr.nı ahenk etmekte olup muallim '\uri li:ılil heyle hanende Semih• \' d k ti b k k·b.I 

1 
d. t kditO · Beşikta~ Hayrettın iskelesinde 2 nu <::ılara on ı a swagın a uçu ·ta ve a ı oma ıgı a · 

eni hir şekildir. Ben felsefi ve su çıkarır, on tanesi 400 ton e- maralı hanede 318 tevclliitlü Meh· ~ h:ınım dahi bu hcv<te iıtir:ık ctmi~ler lir l \ oyvoda l l:ınınd:ı '\u. ı anı müteakip günlerde m:ıhall- 1 
'!debi o,ki ve yeni bütün mekte der İstanbulu su a boO.arız. Bö- met o~lu İbrahhı. haur bulunmaları i!;in olunur. 

~_jfüyeUU iı!ebi la!rikif:-28 ·--. somıaga başladı: Baktı, baktı ve: ,-ki yenin süsü, itadan kalma in- Buna hepsi gülüştü. Bir ha- Sevil sulara ve sailiııerc da!İı" 
- Hanım abla! Süleymatıı- - Küçülmüş bir gök gibi bü ce süsü. . mm sağ tarafı gösterdi: tı. Mehmet arkaya yaslanmı< ( 

P K 1 N K 1 Z ye nerede? yük. Dedi. 1 Sonra gülümsiyerek ilave et- - İşte İhsaniye, Şemsi paşa !eriye bakıyordu. Çapkın kıZ 
Capkın kız, Sevilin bilegiııi Hayret bey bu tariften heye· ti: ve ondan sonra Üsküdar. Eski- cim Alinin ensesindeki uz 

tutup kolunu yukarı kaldırdı: cana geldi, cicim Aliye sordu: -İçi çıkmıs koca tosbağa ka den burada Türk zenginleri o- saçlarla sessiz oynıyor. Hat,r' 
AK.4 GÜNDÜZ - İşte şarktan geldiği der· - Beğendin mi bunu? Kü- buğunun yanında işlemeli, altı turunnuş. bey cıgarasının külünde mıı 

Yazan hal belli olan seyyah garplrnın çülmüş bir gök gibi büyük... kollu som gümüs şamdan güzel _ Simdi otunnıyormu? kabeye dalmış. Hanımlar bir I 
Bu sefer çapkın kız gülerek - Bu, tarif edilebilir mi? ilk süali Ayasofyadrr. Sevil hiç oıalı değildi. gittik liğinde duruyor. _ Şimdi yoksulluğun ve ıs· zcteyi müşterek okuyurlar. J 

kar. < • İlk giydiğı mantosunun için- Garptan gelen bumu havada, çe çapkın krza sokularak, gittik Mehmet elini dizine vurdu: sızlığrn sayfiyesidir. Sevil Dol- sarlarm önünde köy çoc~ 
Herkes tarafından sevile- de rahatsız uuran Sevil tırnak- ahını::' · zengin lı:adın bu renkle-; çe ötekilere kendisini ısıtarak - Felaket! Felaket Hayret mabahçeyi gösterdi: Mehmet kımıldamadan nı 

cek hır adı var: Sevil. Hayret tarının en uçlarında henüz kı- re, bu sulara bu göklere ve bü-i öğrendikleri hakkında duyduk- bey! _Saray dedikleri bumu? dandı: 
bey de elini uzattı: nalan duran elini alnına götür- tün bu tarif olunamayan şeyle-ı larını söyliyordu: - Ne var, hayır ola? _Bu ve ötekiler. - Uyku rüyalarında yokt 

- İste size o katlar bahset- dü, güldü ve: re inek aynaya bakar gibi ba- - Ayasofya .• lh, gördüm -Bcnimköy kızı şair oluyor! Mehmet acı bir gülüşle karış bu .. Biz bir uyanık rüyaya'\ 
.g m cıcım Alı bey! - Bu renkler insanın başını kar ve sadece Ayasofyayı so- işte. İcini kartal yemiş kocaman Kız! Boz dağlar, yoz kırlar, ot-i tı: dık. Bu rüya vadisinin reıılı: 

Cicim Ali küf rengi çehreşi- döndürüyor. Dedi. rar. Sarktan gelen alnı havada bir kapluınbaga kabugu .. o ka- suz çayırlar, agaçsız bayırlar se 1 -Fena degilmiş. Bende bu· rinde yüzüyoruz. Bunun so 1 r 
.n orta5211da bem beyaz dişli Cicim Ali: ı zel-i Türk k•zı lıu renklerden, ı- dar kocaman ki dünyanın dört nin neyine yetmezki. . . Senin Irada yedi yüz sene otursam ben olmamalıydı. 
r gllLmseyisle: -Onun için adına Bizans ele şıklarcbn, su!, rdan sarhoş ola- bir tarafında'ri (acayip meraklı! beğendiğin ş~mdanı yapanlar de azıtırım. Onları daha önce Sevil gizli bir bakı la Ana ~· 
- Hayır, dedi. Beyi fazla. mişler. cak kadar hı ili,. gö terir ve tarı) gomıeg<' geliyorlar. bizlerden ama, yaptıranlar mu-1 buradan çıkarıp bizim ah ur da- in kıyısını süzerek: 

ac e cıcim Ali! Eğer bey ka Köy çocu u Meh'l'et basta- yedi tepenin "ılııetirıı yapan ken - - Ya Su'tan Ahmet. mumızı eritip tiikettiler mına tıkaydık, fışkı kokusun _ Ah, dedi. Kızıl ınııak 
ı 1ı!" cicıml uın z vk kalma-. nunu hafif e ~.ıverteyc vurd ı: d, hendcsesın, kendı ,,.-iınarisi S<ı'?, elinin ı armak uçlarını. Sevil aldınnadan kcmuşması-: rlan daha çabuk ayılırlar, ve biz böyle mavı o'saydı M'>tcı ... 
Çap'·ın 'm: hanım'ara: Onun icin iyi l'trı1isi 7 ele nı ar. r. hafifçe birbirine yaklastırarak na devam ediyordu: dalı~ ~rken_ kurt~~ur.duk. ğrrlatt !ar. 
- Mısarırleri pay! ı alım da ı kerıılimıze mal etmişiz Öyle am- hanım abla' Ba- havaya tuttu: - Demek KrzkuJe,i bura? Cıcım Alı ele guldu: Re.ı ;in, ı~ıgl1, gü,ell k 
tar 1: l.ı tarir ede ed'! gidel•m. Istar bul ist bir r"n , ve ısı· rıa S.ı' ,ymaıııı.cyi hen uz giıo,te - Hani süsler varılır, konsol Demek Beyogiu karşısı. Ne ka- - Neyse, Geç oldu ama te-ı yeşillik lezzr• Pi yuduır yı.1 
Ko t"ocu,,t Mehre t dudak- ıçkısı olsun, <+ r$e Bi ans, ne me li,ıız. süsleri, hani atadan kalmadır, dar birbiri üstüne yığılmı~,dam miz oldu. . . 1 ta·larak, avu avuç t, '1ef•ı.ıs 
nı • csel-rı 11 ::.şa}·a doğru ce- olursa olsu'l T ırke y kı ·rr -İ~tc ştı köprüy~ gördunya. cok sevılır, ince, gü- !ar birbirinin omuzuna abanmı , . Bogaza tamamen r,ırı;ıışler-ı dercı;: ?'ir)iyorlarc:, 
rek ve kolu!'! ı M"ırınaracı ır Sevil ~apkıı' mıa -ilk görd ı· sol tarafına, ve yukarı dogru zel süsler ... Tıpkı öyle. Ama Köyde ilk defa sinema seyreder clı. Motör calı~ıyordu. Ilır ara·j ' 

'10 a a do·,r,ı sallıyarak sor<ltı: ğü lnlde- kır'• "ıllılc· lostcasına bak' Dört mi·ı;"trclı. • bütün bir!stanbulun, bütün Tür gibi... lık saat başı . Hepsi susmuştu. 
Eı p •• tr uı ··,:.d-et ... a- sarsıntzya uğrattı. 

-.u-·:~ .. , bir;i 'ıT 

n 



HAVA, HAVA 

------=----

-:SATiE: 
MuhtelH nevide 

antilAtörlerl 
Size veresiye takdim eder. 
Metro Han, TUnel meydanı Bayollu 

Elektrik evi - Beyazıt, letanbul 

lstanbul Tramvay Şirketi 
Evkaf tarifesi 

No 

19!'1 >ene.« l la1,iranıtı il I incı gününden itibaren 
ilanı sbire kadar muteberdir 

Hareket 
Birinci Son 

l"a;ılt htreket har•ket Hu tut 

10 Şlşll-Tünel { Şişliden-Tünele 3' 6' ti,00 24,1~ 
Tünelden-Şişlive 9' 6,~ 24.,8S 

1 { 
Kurtuluştın Tunele 30' ~3.00 28,80 

·- 11 l(urtuluş-Tüne Tünelden Kurtuluşa 23.30 24, 

t:'I 12 Harbiye-Fatih { Harbiyeden·Fıtihe 3' 10' b,09 1,10 
.: Fatihten-Harbiveye 6,08 1,10 

~ 14 Maçka-Tünel { ~~~İdd.~~J~;:!;. ao ~:~ :!:~ 
iti- 15 Taksim-Sirkeci { Taksimden- irk•ciye 5' 8' 6,45 21,35 
_ Sirkeciden-Taksime Hl' 7,09 ü,00 

-;. 16 J\\a,.ka-Beya;ı:ıt { ·ıaçkıdan-6eyuıı.ı 7' o· 6,25 ü,33 
-. T Beyıııttan-Maçkıya 14' 7,12 ill,20 

ti)- 18 Taksim-Fatih { Tatc.lmdeıı-l'ııibe l"' 7,3ll Jll,40 
htlhten· Tıbıme 8,'il 20,26 

l9 J BevuıttlD·KU<tulu;ı 6' 6,!S llt.Bll 
l(urtuluf Beyazı~\ Ku.rtuluttan-Btfutdt ili' 1!" 7,05 23,116 

1 
Be,lkıaştan-Bebelle 5,;31 

ii 1 8etikııttan-EminÖnüae 7' 5,i() -, 
111 22 Bebek-Eminönü llebekten-iıninönüne 15' ö,Oo i4,30 

.X EminonUndtn·Bebete 22' 6,00 i3,44 J Emlnonliııden- Beşllctq& , 01,14 

G f Or11koyden-Etn1nönllac 1 (' 5,0.'S 
• ( ltmlnonundın-Onalcö1e ıt 5,8f -,-:t' 23 Ortakö}-Aksaray Onakö1den-Aksırayı 22· 5,40 -.so 

- Mnroydan-Ortılcllye 5,44 fi,55 
ı~v =i. j llqiktıtı.ın -l:o:mirıonünc 8' 7'00 111,46 
ıır' 34 Bekşttaş-Fatlh [ Eminonllıtden-Betlktata 18' 7,l!ı 90.07 
c CD ' Beflktlft&n-Fıtihe 6,05 t$,OO 

Fıtlhıen-BS1kt~a r5' 6,51 fıı.oo 
gı _ {AksirıyCCn • Topktpıyt 6' 5,18 , 
" • T<>pkıpulan-Slrlcff!Je l O' 13' 05,Sf RMI 
1~ • Topkapıdan Akstrtyı , 09 

ırt ,: \ 32 Topkapı-Slrkecl Sirkeciden Toplcaptyı 20' 06,10 ııs 

.Q {,\lııııt,ydan Yedikuleye (i' 5,10 , 
111 ~edllrultden-Siı-keciye 10' 18' 5,33 llll,411 1 •; 33 Yedfkule-Slrkecl Siricıçiden-tedllcultfe 2Ö' 6,19 28,55 
:" Y ıdflruleden· Auuayı • 114,20 
t. ı Akurıydan-Edimtkapıyı 7' 5,20 00,00 
: 27edlrnekapıalrkecl Edlmelcıpıdan- lrkeciye il ' 5,&0 ll8,10 

.ııı: Strkccldon.Edirnekapıyt 14' 6,23 ll8,44 
1 cC F;di.rnıklpıd111-Akıarıyı ,- 2*,19 

~aınsun orman nıü~OrlüğOn~en: 
~anısıın '1<8~ etin~ tabi V tıım köprü kaZtiının sarıçiçek orma

nından on _,ene nıuddetle 14if'O m~tro miklp ırayrı 111&mul kuatam 
1 ~carı beher rnttro mik~bı gayrı mamul11 300 kurut btdtli mııbem-
o menle ,.e kııpalt zari U>Ulilt i8 HııM.ran 9119 tarilı.lndın itibaren 

2-1 temmuz <l'ı!Q tarihine kadar otuz gün müddtle müza7f1dc 
vazolunrnu~tur Taliplerin yevmi ihale olaıı ~4 Temmw: 9~9 
tarihınd~ tcklifnamılerinl saıt on 1ıe,ı11n evtıl ·amırun orman mıt
di:iyetındc ınuw~ekkll lhıılt komayonu rtyuıtimı vermeleri. ve 
daha ziyade ıaf~!lılt almak hteyeı:ılıırin AAkarada OFll'.lan umumi 
müd lıi~ı.ne lstanbul Sinop orman ba.; müdiriyetlne ve Samsun 
orman müdiriyetine mUraı:aatlan llln olunur. 

Evkaf müdQrlüO-ünden: 
:,ıtl\DARI CiNSi --KiLO 

500 Sedeyajl; 
2JJOO pirinç 

Fık ru ımarctlorine lıizumu oları ballda muharrer iki kalem 
ruK a .nl mtinakasaya vız edilerek Ttmmu.aun cınU9'1ncii Cumar
csi unu gaat onbe.şte iualttl kra edilccel!<indcn talip olanların 
r ti l"' tın k ;.e c rugiın levazım idaresine ıkale gur tıdı idare 

D<..tı"' nıne mJracaaıl. rı. -
Be~i~la~la ~ünnel~i M. Emin ~ 

7.ur t c ka ı c~ acısı?. \ e '>eri ) 11pılır. 1 Jr.11.:aat bir hafta 

wl >im• lır Tr "''V <lJr<iııdeı :\luzdııı "fiz H•nında 

.\11LLIVE r ;; ·n:\J\ll7:, 1929 

Otomobil Ustiklerinin Şahıdır 
İstanbul, Sultan Hamem,Mesadet Han 

•• Parıs •ıeservatuvarından Mezun 

AF.İPE HANIM 
GOiEt .. iSfANBuL 

VE R AM o N A 

r. 

EMSALSiZ BiR KEŞiF: 

Colemao. 
KOLMAN 

LAMBALAR! VE EL FENERLERi 
Benzin ile ya11a11 hu IAmhuılar ~lmdly<> 
kadar imal <-dllenl.,.rle lq~·a" kabul P!• 
mez. Sarllyatları adi bir IAmbıının ~arrı
yatındun daha a:r;chr; verdlı?i <l)<hnlak 

berrak ve kuvvetlhllr. 

KOLMAN 
El IAnıhaları ve lenot>rlerl dünyaya ya)·ı
lan şllhrot>tlt>rlnl levkalAde olan ldart>lı>· 
rine ,, ... son der e kullanışh olmalarına 

ntt>dyundurlar. 

KOLMAN 
LAmha•nnı ve fenf"rlnl bir çoeuk dnlıl 
kullanabilir, çünkü sür'atle yanar ve 
kat'i,yt>'9 l&tlmal edt>nl bir tehlll.rye ma-

ruz bırakmaz. 
MezkQr ( KOl.MAN) markasının fevkaııt. 
de kullanı~h ve htlladeU soba, ocak ,.e 
ütUl<"rlnP d<" nazarı dikkatinizi cclbederlz 

lTKhlYl l\;1-; l \il \ti 1\( EYl.\l.AlH: 
Faik ftı>tııTi \tr ., .. riki mu .. ,,,.,l.,i ~ ~itkt"l"i Nur han ~o 2 
AM.f, ı•crıtJ• tıhhlyt· dt•po,u: kl•ıı.ap\·ıoglu hın \t> :?'l, fvtınbul , 
Mt!r.,in '" Konya. Mf'hnıt·ı S3kio hı·y: l>iyatıhl·kif' 

Devlet ~emir 1olları ve limanları uınıııni i~aresin~eo 
l mum! idare namına Dcrinı:.:ye gelecek her nevi malzeme ile 

komıırlerln lıir sene mııddl•tle t:ıhmil ve tahliye,[ miınak;b:ı>ı 1 ı-
7 .211 pazar gıınıı s;ıat 16 da \nkarad:ı Devlet ılenıiryoll:ırı umum l 
idare biıı<L,lnda yapılacaktır. Mıınakas;ıya l~tlrak eılcccklcrin tcklıi 

mı:ktuplarile birlikte • 1650. lirnlık teminatı muvakkatderini ye,· 
mi nıe:r.k!'lrda 'aat 1 'l,30 a bdar umumi idare kalemine 'crnıekrı 
lazımdır. Talipler mun:ıkasa ~a. mamelcrinl ~2RO~ kuru~ muka~ıi 

!inde ,\nbr;ıd:ı malztme dairc,iıden, i laydarp:ı~ada l lavıbrpa':'l 
ma~azasında~ tedarik edehilirlcr 

1\\-u;turu fıbrikalın hezaran sanoaliyeleri umumi sarış depos;lstınbuldıuı 
Kıtırcı Oğlu bınındı 4<!-47 numorılı Joz. N. Acıman telefon lsı.ınbul 2'Kl'l 
Hamii; aynı depoda cnvai çeşit perde ve dö,emelik kaJile hare ve lınt•r. 
kumaşlar, müten~\ vi ı ·tur, perde mister, tül; keten perde, ortüler; maroken 
erileri, piriç korniş masif pirinç ve lake karyolılır ile çocuk kırvolılan lt'ırı 
kı fütına sıtılmıktıdır. l'iat mlkıudur. Handı asınsor vardır. 

Tiitün in~isarı unıunıi nıü~ürlütün~en ; 
pek yakında geliyor 

D E O N ..... 

Samsunda idarei hususiye merkez i.<kclesinln ke~rı rnucilı!ıı,c 

tamirı kapalı zari tı>ulilc mıınaka aya vezcdilmi?tir. lk,lcli in~a ıt 
ı 0.800 liradır· <J Tem mut. 92<1 salı gıınıı saat 16 da llıale,ı iı:rı 

olunaı:ağından talip olanların tafsilAt almak üzre tutun lnhi,•c 
idaresi Samsun b~ müdürlüğiine ve lstanbıılda müdlriyeti unıwııi 
yenin mimar! ~ııbe.-inc müracaatları llln olunur. Unun Emanetinden: 

Edebiyat Fakültesi müderrisleri tarafından umuma mahsus olmak 
Tımmuı 

8 Paunesi 
il Per,.mbe 
15 Pazırt .. i 
18 Per•embe 
tt Puarıoal 
~ Pel'fembı 
2~ Pnırt .. i 

Üzere verilecek konferanslar: 
\]üderris isimleri Mevzular 

Müderris '\lmeı llev J>emokra>i ıihniyeıl 
• \il MuzıÜer ller Turk lnkı!Ahı 
• 
• 
• 
• 
• 

ı;zet Bey " 
Ali Ekrem ller 

" Gslınti" fl<v • 

ll~gllnkü "medeni>et \°e dem•>kr«I 
·a mık Kcmıl 

Ziya P••• 
ilahi! ve ,\.ur edebı~ıtt Ağusıoı 

1 Per~embı 
• .\hmıt Kelik ller ():;aıınh lmparatorlu~·unun ilk dı.!vfrlerı 

tarih kltaplarımııda nu:_ • ut u:nak.uzlır .. 

hııltkınd• 

s 
8 

12 
18 
19 
22 
26 

a,l:ı 

Pııırte.sl 
Perşembe 
Pızırteal 
Per,emhc 
Puırıesl 
Porşımbe 
PııartotJ 
Perfembe 

• 
• 
• 
• 
• 

lzmirli 1 lakkı Bey 
l;m•ll 1 lakkı Bey 

Ve~it Hey'" 
»ekip Bey 

• 

: muavini ıir ( )rhan • .':ıJt.·ttin il 
• • • 

Sark Fevle-.nflınna ,t!."Orc kadının _mcvku 
ı'>ı:rnokr~ .. ı ınel"k:Uresine göre tı:rhıye 

• • 
:O.adi 
l·cl.;eltt kJr;-ı~ındı d"'ı 
!(uhiyat • 
I· e\ lesotlara ~üre dl 

• • 

!I Puarıooi • Fa<ıl ''azmi Bey \dalar ık~l'-İ mecL 
S Pe.-.embe • Şerif Bev f:Jcblyaıta Jemokra' 
Q Pııorte<l Muallim Hamit n.,- 'l'ürkiyede ıslahat bueı..etıerl 

ıJ<o.nhfennılar ,.at 16,~0 merkeı binasında (;ofrıfyı darillme·aisinde \°erilecekdr. h I k 
1a lyat fakültesi müderrisleri tarafından umuma ma sus 0 ma 

üzere verilecek konferanslar: 
Müderris islırılıri 
~il Halit Bev Jı:ınogrdya nazarından Efl{ıni•tın, l lindiıtan ile altkısı 

O.>eyln Avni .l:loy ftadbelere göre ahlak . . . 
bmirll lııııall Hakkı Rey Şark fllozoflanna göre fikir ve ıradenın lsuklAllerl 

t:ınıll Hlkkı Bey KUbl1m re Türk an 'an esi . 
erefetıfn Bey h!Am aleminde ilk fikri hareketler ve kdılmın tarzı teşekkülü 
evkeı Te!\ ün '" infık halckınd• 

Kıuüerana günıert 
Cumartesi fi Tcmml!Z 

• 
• 
• 
• 
• 

13 • 
20 • 
27 • 
10 Aıı;u•tos 
17 
24 

• 
Yusuf Ziya"Bav Anadoluda Aleviler. Tıhıacılu 

Konferanslar ·,.ll 16 dı J No. , ı dersanede verilerek:.:t::.ir.:_ _________________ _ 

Borsaı·-ıe_a_lakadar olan tüccar ile 
• • 

Zevatın nazarı dikkatine ı 

• 
saır. 

1 

lstanbul menkul kıymetler ve kambiyo borsasından: 
\ enı Bor a kanunu mucibınce Borsada •Kuli iye. na'nı ile bır sınıf teşkil edil nıştir \ irmi beş 

yaşından yukarı ve huviyeti lekesiz olanlar senevi Ol' liralık bir ücret mukabilinde scyırci ~ıfatile 
kaydolunarak borsa mu amel At salonuna girebilecekler veolarada ac~ntalar vasıtaslle yapılan Brır;a ı~lerını 
yakından görebllcceklerdir. Kaydolunmak isteyenlerin komi>erlljtc istida ile müracaat etmeleri ilanolunur 

Manisa Vilayetinden: 
Bedeli keşfi mün3.k.ı1:-oıanın 

K 1 Jrı nev'i 

78 2~?:1 \luşehlr m.ktebi aleni 
ilAvei in;11rı 

6 2h~.ll) \Jonis.-ıJ• na le 
m.ım mcktebın hir 

kı.,ım inşaata 

· .ıp.ıh zari 

müddeti muııal. hı 

6 tcınmu;r. cumJ.rtesf 
ıaıı 10 da 

1 tcmrnuz cum"t.rteSI 
'""ı (1 l de 

Jledell kcşıı .• urctf mun.l.ı;a. v• müddeti munlil'alın bıl!J • muharrer 
ik-ı m~ktep in~ı.ıtı münak·l"ayı konulmuştur. Hu husu-.t.t tıtsilit ttlm1k f tıy • l 
Jerin m,ıarif mütlurltiğtinc \'e ihale glinil vekti muıv, ı.:ninc.le vila ı!Un .luuıl 
enct.imeııinc mural.'.aatlan ilAn olunur 

~evKal ınü~ürlü~ün~en : 
Gurnlııı 1 la<tahııne>lne tlzıırnu olan ccr.a ve edev:uı nlılııye k·ıpı'ı 
zarf usuliylc ııııınakaoa}a vat. edilerek Temmuzun altııı.ı Cıı'tıart<',1 
gıinıi ,ası on hejtC ihabi icrıı edileceğinden talip olanların şc aıtı 
anlanıok ıızcrc h rgun le\ azım idare-ine ve ihale ~ÜnL :le iJ ır 
encuıncnine mıırnL·aatl ırı . 

Erzak münakasası 
l~aytar mektebi Rektorluğundan: 
;\ cvkll ınıınaka a"·ı hulun ;> tal1 hı zuhur ctmemcsı ;: nıdml 

iha: ılınamaı ;ın ekmek, Et, Er;.ak h' :;eb:r.c ml'yve ve mckı ıt 

hay,,ıni~enin .JI Temmuz 92'1 c;ar,uınba gilnıı ale i ıcrı k ~ı 
naca~ından tnllp olxc .ırın ~er ıiti ve evs.ıfını gorıııck ne h 
gUn 'C iha'c gıinu de tl'rdarlık binasında m l'" tı 7. ·1 
bayaat komı yrruna •clmelen 

P.T.T. Levazım nıü~ürlü ün~en 
l'o ta \\.saıti naklıye :ıde i tım.ıi c lıl k ·u ti ) 

ı o,ooo. kilo benzi ve & aoo ı.orı. kıl r k e y 11 7. r 
us:.:lile munaka aya kvn" mu tıır 

'..! - 27 Temmuz 1129 ( 4 .... c ı j m ~ 
~ 

aP;inden talip alanlarır r n :ıı: 2'm ı " n 1 
ve teminatlarını ihtıvn cJecek kdp·ı'• , r r t< lı Oll 

tarılıte 'ast 14 •c 1 tanhıılda )-:•,i p•ı t ı "• 1 \ ı • 
nuna miıracaatl~rı. 
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~1alılulat nıü~üriJetin~en DO Kamyonlarını ORTA MUALLl~ı MEKTEBİ • 

__ J_idayeli ilan 3-7-929 Halla !il Nibayeli ilin 31-7-929 ra~aoıba KABUL ŞERAiTi 
1

~,,·~60 Sult•n Ahmer cınrında Kabasakal mahallesinde muhıerilr Bayram TERcı·H TMENı·zE 12 SEBEP Ankara orta muallim mektebinden: 
furur u mektebinin ar,.sının tamımı .. \fikıarı ziraı 245,34 ı _ Orta muallim mektebi alelumum orta mektep ml'allimleri 

lj:5ıı Osküdorda Kazasker Ahmet Efendi mahallesinde Nuh kuyu cad- ile ilk muall im mekteplerinin ( Terbi;e, Ruhiy.ıt l -, rlü tedris ) ınu-
dtsinde atik 11 ve iki defa mükerrer 9 :\o. ile mürakkam tahtında ı K DOÇ k k d' l b 1 k k ti 1 h - uvvet .. amyonunun yo uş ve anza ın emeyen mc zu çe me uvve n ayret ve ollimlerini, ilk tedrisat müfettişlerini , tatbikat mektebi miiciüolerini ,c 
iki bap drikklnı müştemil haneden dukkılnın derununda müstakar taktirle yad etmeyen DOÇ sahibi varm1d1r ? Memleketimizin her tarafında çalışan yüzlece DOÇ bi!Abare açılacak ikmal mektepleri müdür rn muallimlerini 'ctritir· 
'ıir ade[ abacı : . liginin dörtte bir hissesi 

ı ~t 00 \"cnibahçcde !\esılşah Sultan mahallesinde Ç'cnarlı çeşme ıoka- kamyon ve otomobili., DOÇ un motor kuvvetini darbı mlıal haline getirmiştir mek üzere te.<is edilmiştir, 
~ında 2 mükerrer atik 8 cedit numaralı ~ odolı tahtanı ahşap 2 - Sü~'at •. Seyrüseferin müsaade ettiği. yerlerde DOÇ un sür'atlnl tecrübe edin... 2 - Orta mll•llim mektebinin ( Pedagoji , lisan ee cdl'hirnt , 
maa bahçe hanenin tamamı. tarih coğraliya, liıik, kimya, riyaziyat tabiiyat) şubtltri verdır. . 

4cırıo K1>ca l\fusıa!a pa~ıda ,-e mabaU~inde Sulu mınasur mektebi wka- Sür'at, fazla ıefer ve blnnetlce fazlı kir demektir. Bu mebzul kuvvet ve sür'ate kar~ı tekerlekler 
~ında 15 atik 14 cedit numaralı 40 arşın mılı:tannda bir kıt'a dört hidrolik frenle mücehhezdir. Bu şubelerden pedagoji şubesine girectkler e>elemirde (pedagoji 
at>cnm tamamı. ihzari) ve diğer şubelere girecekler (umumi ihzari) ~ınıllannı imtihanla 

1021~) \c,tkulcdP i\lirahor llyas bey mahalleslnde Mirahor caddesinde 3 - Sağlamlık •. Bir kamyondan beklenebilecek sağlambk, DOÇ kamyonunda fazlasıyle mevcuttur. kabul olunacak ve bu sınıfları ikmal edenler meslek şubelerine 
85 acik 93 cedit numaralı 40 arşın miktarında bir kıt'a arsanın Her parçası tecrübe edilmiş imalinde çelik ve sair mevadın en yüksek cinsleri kullantlmJ~tır. geçeceklerdir. 

tamamı. 4-Uzun ömUr.. Doç kamyonları arasında 250 UA !500 bin kllometrodın sonra bılA çalışanlar eksik " u l ihz ri h 51100 l(asrmpaşıda 1 lacı Ahmet mahalleelnde Uzun yol cıdeesinde ~ mum a ye möıı ısıran erkek mııallim mekteplerinden bu 
281 ;- ı 9 numaralı ıahtani ilci ıh,ıp odayı mllştemil 4000 arşın değildir. Doçun bugünkü yüksek mevkii kazınmısınm ilk sebeplerinden biri de ömrünün, bir lı::am- sene mezun olacaklar ile 4-5 sene zarfında mezun olup sinleri 18-25 
miktarında boııanın beşte bir hi•s~i. yondan beklenllaılyecek derecede uzun olmasıdır, arasında bulunan talipler imtihanla kabal olunur.(•) 

Bi~ayeli ilan (26-6-929) Balla (2) libayeli ilil (24-1-929) tarumia 5- btlrıhat-. Doç kamyonlanndı yalnız yük değll, şoför ve yolcu da nazarı itibara ıbnnuşur. 4-- Pedagoji ilı%ariye kabul olunacak talipler, ilk mu.ııım mektep· 
'\""" En bozuk yollarda bile sarsıntı bir tenezzüh arabasından farklı değildir. )erinden eniyi derecede mezun ve sinleri 18-25 arumda bulunan 

}, ıı.llS 

.ıuııoo 

6C)<l8:i 

27.iOO 

18000 

2~ .'>tıOO 

1 .i4.18 

Eyiıpte Cezri Kasımpaşa mahallesınde zıll Mahmut paşa caddesile 
baha 1 favdar caddesinin ıelAkisinde n köşe başındı cedit JO 
numaralı ahş•p dükkanın 120 de 20 hissesi 
l\apandakikte lloca Halil attar mahallesinde Zeyrek caddesinde 
7.J,;-5,71-86700 69 numaralı elye>'ID bir sıkıl tahtında müceddeı 
üç lıap dükkanın hlsse itibariyle 38880 hiısesi 
l laskıiyde Abdü•sellm mahallesinde mezarlık sokafındı 9 numaralı 
275 arşın mikdanndı bir kıtı arsawn umaını 
Edirnekıpıda 1 lacı ı\.fuhlddln mıhalleslnde kepenkciler sokağındı 
l O ı.ıtik numaralı el ve\ m müfrez arsanın tamamL 
l\a<ıınp~ada Kamer. hatun mıhılleslnde aııklır sokağında kAin 
(~timhuriyet güzınosunun ittisalinde ve arkasında cem'an 934 arşın 
mıktıırında bulunan kabrisran arsası. 
S&matyada Sancaktar llayretıin mahallesinde Kirkorkalfasokağında 
.l:' 1.) numaralı ar..:,ının tamamı. 

Bidayeli ilan rn -6 -929 ~anası ( 3 ı nilıayeli ilan 11 -7 -gıg sa~aoıbı 
'<ılrut:ti kurıı $ 
35000 lkyoğlunda 1 lüseyinaj!;a mahallesinde Duı arcı sokagında 37 '\o. 

ile mürıkkım J oda bir sofadan ibaret bir bap hanenin umamı 
45000 Samatysda Sancaktar Hayreıtin mahallesinde Firer ıııanasnr cadde 

sinde 1 O atık numara ile mürakkam 4.50 arşın mıkıanndı bir 
kıL'a arsanın tamamı. 

2."ı700 Fıudıklıdı Fıtmahıtun mahallesinde Gümü~öuyu caddesinde 47, 
49 moklup No. lı 371 arşın mıkunndı bir kıt'a arsanın tamamı. 

52!\0 Çırçırda hacı Hasan mabolleainde çuçır caddesinde 1-3 'o. 1ı 
üzerinde kömürcü barakı~ını müştemil arsanın 120 !thim JtibarJJe 
45 sehmi. 

130000 llıbıfö civannda nallı mescit mahallesinde Ca~ıl oğlu yokuşunda 
ve Acem sefareti karıısındıkl yokuşta Ch-an Keıhiida mescidinin 
ınkazjJe beraber tamımı. 

65000 Beyızııtı Yıhnikıpın sokağında 5 No. lı Hatice usu klgir 
mekcebi ankız ve ırsıısile beraber tamamı. 

30000 C,'arşıyıkebirde YeşildJrek sokağında 4 '\o. Ue murakkım 12 
arşın miktarında dükkAnın tamomı. 

~~-=-""""."."""""'.:'~~~~-==-~~~~~~~~~~ 

Bidayeli ilaa tZ-6-929 balla (4) oibayeli i~o IU-1-929 
l(urııf 
59~.lo Küçükpazarda hoca Haırenin mahallesinde bakırcılar cadd•sindeJ 

42-14 ve yoğurtçular sokağındı 34 No 165 arşın arasnın tamam~ 
:ıoooo Kumkapıda l\luhslne hatun mahallesinde lbrılıim p~ı caddesinde 

~3 !'<. dükk!nın tamımı. 
31.'UO Danrıpaş&da Şa!ıı;ultan camll ~erili soka~ı 627 arşın mektep 

arsa~ının tamamı. 

350000 lleyoğlunda tom toın mahallesinde 24,26 un. 165 arşın dört du
vın havi arsanın tamamı. 

33333 Yeni cami havlusunda balık pazarı kapusunda atik 64 nu 18 ar•un 
dttkkAnın on ikide bir hissesi ' 

BalAdakl emlAki mah~aı.e dört hafta müdd<ıle aleni olarak müzayade\e 
konmuştur. müzayedeye ışıırak edecekler kıymetin yüzde yedi buçuğu nlsbe
tinde teminat olarak dördüncü haftanın ihale günü ~aaı on dört buçukta 
çenbcrll ı~ıa Isıanbul evkaf mUdttriveıinde mahlOIAt ko.Iemlne müracaatları. 

E~.-inizin ıparumınınızın 

daima temiz ve parlak 

lı:alma'1nı ve sl21n de 

memnun olmanıu arzu 
ediyorsanız meşhur ve 

muzadı uıffUn 

Poliflor 
NIGGET 
Cilasını 

K allanmanız IAz;mdır 

Her yerde 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAYYARE PiYANG~~U 
fi inci keşide 11 Temmuzdadır 

Biiy-0.k ikramiye: 
20(),()()() liradır 

Ayrıca 50,()()() 40,()()() 90,()()() 20,000 15,0 
0,()()() liralık ikramiye/er ve 100,000 L. mukfJ/a 

Bu keşi dede cem'an : 33,000 
numara kazanacaktır 

lslan~uı BaJlar ınü~ürlü~ün~en 
1029 seııc'i Temmuzunun altıncı cumartesi gunü şehremaneti 

'ım .. ıdu dalırtindc siiı • sıeulan iııck1cre t.ıberkulin tııtbik vı: vertmli 

ın,kltrin tefrik.ne i'a '.,ııı':ıcA~ırı!an hir, 1'1mscnin mlicadc1tye i~ti~ak 
ll r n l'll ır! 1 :ı r. •. ,, ::ına nı .ıı,ıhule ctmtmekri alftkada-

• 1 .... 1\ ı 

6- Güzellik. Kuvvet ve sap;lambktaıı mada kamyonun harici manzarasına ehemmiyet verilmiştir. ve iki ıene ilk mektep muallimllginde muvaffıkiyetle çalıtmış mııallim-
Doç kamyonlannın ilk nazarda emniyet hissi veren. azametli bir gllzellip;i vardır. ler arasından imtihanlı tefrik edilir. 

7- Flııının ucuzluğu.. Doç fabrikası bir senede 250 milyon !imlik kamyon imal etmektedir. 5- Yukarıda yazılı evaaf ve fU!ları haiz olanlardan bu sene mu-

lma!At mıktartnın bu azameti sayesinde DOÇ kamyonları; kıymetlerine nispeten pek ucuz Hata ollim mekteplerinden meıun olacalrlar. bulundulduı muallim mektepleri 
sarılabllmektedir. müdürlüklerine müracaat ile isimlerini kaydettirmeleri IAzımdır. Bu kısmın 

8 - iyi işçilik. DOÇ kamyonunun her parçası, temiz ve güzel işçiliğe numune addedlleblllr. müsabaka imtihanlan, bulundukları mekteplerde son mezuniyet imti 

Nihayet, her kamyon, çalışacağı memleketin ihtiyacı nazarı itibara alınarak imal edilmiştir. hanlarının hltamını müıealtıp 20 temmuz 1929 cumartesi mektep idare 

9 - iktisat. Frende 55 beygirlik bir kuvvet ink~af ettiren bır kamyonun bu kadar u benzin ve tallın hey'eılerlnln huzurunda icra edilecektir. 

ve yağ sari etmesi lşidilmiş şey değildir. Bir buçuk tonluk kamyonda, bir teneke benzinle 95 kilo- 6 - MuaJUm mekteplerinden • - 5 sene zarfında me2un olupıa 
metre gidebilirsiniz. alnlerl 18-25 arasında bulunan diger muallim ulipler, hangi kısmı tallp 

1 O - DOÇ namL. Bütün dünyada olduğu gibi memleketimizde de DOÇ yüksek kıymeti ile ken· iseler aşağıda zikredilen evrak v• veslkolaıı ile birlikte mensup olduk-

di DO 
luı Maarif idarelerine temmuzun 10 uncu çarşamba ıktamını kadar 

·ni tanıtmıştır. Ç namı, en titiz müşterinin emniyetini kazanmağa kafidir. müracaat etmelidir, 

1 1 - Hizmet. Memleketin her tııra!ında Doç acantaları vardır. Kararınızı vermeden evvel yedek 
parça depomuzu ziyaret edin. 1) Müsabaka lmtihıruna kabul lgin iltida 

12 - Modellerinin tenvvüü.. Doç. Kamyon hususunda dUnyanın en ileri gitmiş bir fabrikasıdır' il) Sıhhatinin ubli ve milııait, ua ve havasının tam clsm! ve ruhi 

1 /2 ilA 8 l / 2 tona kadar olan muhtelif modellerinin görecekleri işe göre muhtelif boy ve şekilde anormal ahvıU bolunmıclignı dair rcıml tabip raporu 
nevileri vardır. Uf) Mezun olduğu mektep şehadetnamesi ile hüviyet cüzdanı as 

Doç kamyonunu tercih ederken yiıksek hassalarını memleketimiz yollarında senelerden berl ispat kerlik ve aşı veıılkalan 
ederek umumi rağbet ve emniyeti kazanmış bir nakli vasıtaııını aldığınıza emin olabilirsiniz. iV) Bulundukları moolllmliklerdıkl mildded hlımet ve hUsnl hfz. 

ALTıNDA 
Zevkli ve şayanı hayret dakikalar geçireceksiniz. işte bu 

samin1i eğlence~erinizi ve· neş'eli zamanlarınızı dostlarınıza 
ve sevdiklerinize göstermek için 

Fotoğraf makinenizle tespit ediniz 
Alaminüt fotoğraf!ar için 

'IUTE OS • 
1 

nız.Her 

yerde 

satıl~~ 

Jandarma lmalathane5ın<len: 
Adet 

150 
1074 
1734 
1734 
1734 
1734 
1734 
391 

Keçeli belleme 
Maa zencir sap kösele yular 
Kıl yem torbası 
• Kolan 
• (;ebre 
,. Fırça 
Kaşağı 

Urgan 

2930 Ekmek ıomuı 

Münakos& tarihi 
16/7129 

• 
" 
• 
• 
" 
• 
• 

18/7/29 

S8:\t 

14 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

10 

I 997 Matara 18/7 !29 14 
Satın alınacak on k&lem eşya kapalı urflı münakasaya konuldu müna

kasa yukarda hizalarında yazıldığı gibi lııtaııbuldı Gedlkpqada jand&rma ima• 
Jathan.,inde yapılacakbr. Şarınaıne imııleıhaneden verilir. Teklifnamelerin 
µrzı imlası şartnamede mUnderiçıir. Tılipler teıninatlannın mal 11ndıfına 
teslim ve makbozlannı tekllfnamelerioe rapııdıcekdr ıbl bal de teklifna
me reddedilecektir . 

3500 liraya 
Satılık kelepir kötk 

Topkapıya yakın eşcarı müsmire
li, yirini dönüm erazili teferruatlı, 

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

.. 
Bütün medcot dünyanın tecrübe 

ettiği yegAne saat 8 büytik mükafıtlı 

L 1 P saati 

met ccdvelled 

V) Pedagoji lhzariye glreoelclarin muvaffaklyedı ~lıftıldannı dair 
MurH idareleri uadiknımeel mllfettif raporlarının ıuretlııtle birlikte 

VI) iki adet kartoıısuz fotofı'll 

7 - Müsabaka imıibanluı her vlllyette Maarif Eminlerlnin tensip 
edecekleri maho.Ilerde 20 temmuz 1929 cumartesi günü Hbah saat 
9 da ba~lıyıcalcbr. Bu mllddet tehir ve takdim edilmez. 

8 - imtihanlarda kazanan efendilerin hüviyetlerini havi cedvelltr 
maarif emlnllklerlne, Maarif ve muallim melı:tepleri müdürltlklerinc 
blldirilecet ye mektebin açılma zamanı da itbu resmi dalrelerle ve 
gazetelerle aynca illn olunacaktır. 

10 - Orta mualllm mektebi leyUdir. Talebenln ibate ve iaşesi 

.ı. e kitapları meccanen tem.in olunur. Masarifi ıalre tolebeye aittir. 

1 1 - Kabul edilen talebeden .. hlt çoougu ve klmse.tlz olanlar 

bu ba ıaki evrakı m!is ltelerini birlikte getirmelidirler. 

-
SOYiYET ~iMENTOSI 

Soviyet memalikinden türkiyeye ithal oluna 

PORTLAND ÇIM.ENTOSU 
NOVOROSSISK ŞEHRiNDE 

50 ıen• evet teels edll111l9 olan muuzam bir fabrikada 
lstlbıal edilmektedir. 

,ımeıuz TBlllP n HYPIUTllll MllTBCHISLltlLı 
temayii% eder ve tecrübe ile elde edilen berveçhiııl evsafa maliktir. 

I Londra Fayya laboratuvarında: 
NUMUNELERİN CERRE MUKA VEMETI 

Çlmento kum mahlOıu 1-3 
7 gün sonra: 30, 65 kilo beher aantlmetro mürıbbaı 
28 gün sonra: 87, 10 • • • • 

EZILMEÔE MUKA VEMETl 

Çimento kum mahluıu 1 -8 
7 gün sonra : 270, 18 kllo beher santimeııo murabbaı 
28 gün sonra: 338, 85 • " • • 

Taklitlerinden sakınmak içln çimenıomuz ambalajına dikkat rııııeniz 
rica ederiz. Çimrnıomuz kurtunlı mühürlenmiş 50 lı:lloluk çuvollarla 
saıılır. ve çuvallar üzerine atideki yafta talik edilir. 

,,9- \! \ Mlloıt'lf>,ı. 
,_qo,.., OA~ 

,.,_"'ff' w. ~;,.., 

~~r.;) 
Df'p ... QTl!MJ,r, 
°" CAUIAll•mAA 

Eski bayilerimiz ile münasebab ıaahhlldlyeıııis 1928 IODl$indc 
hlıam bulduğu için badema çimentomuza talip olanların bervaçhl zir 
sauş merkcıleriine muracaat etmeleri rica olunur. 

JSTANBUL - S. S. C. 1. Türkiye Ticaret Mümessluı,i 
ANKARA 
IZ~11R 
TRABZON 
SAi\lSUN 

. " .. • • 
• • • • .. • 
,,,, .. " " " 

- Komlsyoncumuz Kılıçcı zade TlcarethınesL 

,, 

Bcyo~ltında Soviyet Hanında, Soslallst Soviyct Cumhurlyeı

lerl ittihadı Türkiye Ticaret mümessilli T L B. o. 40 

Kağıt ve karton münakasası 
Tütün inhisarı umum müdürlüğündell: 

S5.000 kil~ karton ve 275,000 kilo kAğıt kapalı zarfla müba. ~~ 
edilecektir. itaya talip olanların ntimuncleri ve ~artnamtsıni aln ;: 

üzere her gün müracaatları ve yevmi ihale olan 22 temmu:r. 11 ~ 
pazartesi günü saat 10,30 a kadar teklif ve %7,5 dan tcınl"'~ 
mu\'akkate mektuplarını te\'di etmelerL 

ı ,afha l ru adeta sarsıntzya ;!rdıu. 



K LUMBIYA Vlva-To al 

Elektrikle imla edilmiş 

PLANO- REFLEKS 

sistemi yeni kolu, ve 

. 15 nümerölu 

yeni diyafrağmı haizdir. 

D _ ______________ ._._.__.._ 

Riyaseti Cumhur saz hey'etl 
Darülelhan 

Hafız Kemal 
Hailz Sadettin 
ııafız Burhan 
Hamit Bey 
Hikmet Rıza hanım 

KOLUMBIYA 

plaklarını okuyan şehrimizin medan 
iftiharı hanendeler __ :-. __________________ __ 

• 

• i 18 ri di 

Bu makine; sesin 

BERRAKLIGINI vEİHTİZAZINI 

aynen muhafaza etmesi itibarile 

şimdiye kadar imal edilenlerin 

hepsine faiktir. 

HER YERDE S TILIR 

Umumt acantaları : Blümental 

biraderler Katırcıoğlu han : lstanbul 

e r. 

-



CU~JA 
'fE Jl\lVZ 

ıönürıde yapıla'1 kanallzasyonda asarı atlkada" bir 

•? meydana çıkarılmış ve Müzeler ldareslııe tetkik 

ctme~i için habı:r verilmiştir. 

·~ oıarı başladığını yazmıştık, havaların sıcak 

g ıme 1 plajlara rağbeti artırıyor. 

po buhranı gene şiddetle kendini gösterdi. Limanda 

600 mavna içi şya dolu bekliyor. 

) 

flNSINE 
Jlilliyct 

Süt ve. en ineklere tiıberkülln aşısı tatblkına yarından 

itibaren başlanacak, \eren il inekler bir heyeti sıhhiye 

tarafından ayrılacaktır. 

-

BİN SÖZ 
BİR RESİ!\f 

Polis mildüril Şerif bey, dün Müdlrlyette topladıtı zabıta memurlarına talimat' ernıl• 

lstanbul kız: ı:seslnden bu sene 23 il Edebiyat 5 1 Fen 

şubeslnde.1 ı lmak üzere 28 talebe mezun olmuştur. 

Maliye tahsil memurla ından Kemal efendinin 

mahkemesine devam edildi. 

Aksarayda Pertevnlyal vatldc camii şerifi bitişiğinde 

vakıf tarafından yapılacak olan ilk mektebin temel 

atma merasimi dün saat 17 buçukta yapılmı tır. 

~tilli inşaatı Bahri 
Türk Anonim Şirketi 

.memurlugundan: ı il 1 t. 
de bulunan mi ı j 11 a ; 
Türk Anonim şırK.etı in J 
1929 taıihindek• çtımaa h 
gelemediklerinden bi .ar ır 
maın son olmak uzre 21, 
1929 Pazar gunu sa t ond 
rar in'ikat edeccgi. 

2.- Hisabat ve ml!~meldt :ı ı 

leceği için şimdiye kad.r nıu 
la tevzi olunan yüzde otuz 
almaya ve adres ve ikwnetg 
meçhul bulunan hissedaran JO 
tarihine müracaatla hisselerini 
dıkları taktirde namlarına ~m 
eytam bankasına devro}unac 
olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
A.- Tasfiye memurları rap 

bilançosunun kıraatiyle tasdi 
ibrası. 

B.- Müddetleri hitam bulan 
kıp ve tasfiye memurlarının rtl 
liitı intaç için yeniden intiha 
ücretlerinin tayini. 

DOLCA nedir? DOLCA,NESLTE Şirketinin TIJRKiYE Fabrikasmda imal ettiği yeni SÜTLIJ çlkola a ır. CA nı 

~ E lN SON SÖZÜ 
• 
1 L i P S 
'c ak mu "''>r ..ı1.., eti 

n cı ' ı fa.alı\ ec ... ıtlıasın 

iki cinsi vardır. Biri yalnız sütlü (Turun a tlkelli) diğeri de sütlü ve fındıklı olup (Mor etiketli) dir. Fevkala 

!ezzetli ve ucuz olan bu çikolata ile_!IESTLE Şir_ketinin BUTÜN zenğin MÜSABAKALARINA iştirak_!!__djlir. 

lslan~ul lt~aıaı üınrü~Un~en; 
On l· eş lira maa'ı • ı. 

daktılo zirdeki şcr.ıit ile 

1 - Türk olmak 

Kdtip on iki lira maaşı 

t ahakn alinat:aktır. 

2 1 lukuku iyasi1esine sahip olmak 

asil ile bir 

Matbaacılara ilfln 
Zonguldakta yüksek maden 

mühendis mektebi için muktezi 
ders kitaplarının tab.iyesl 19-6-
929 tarihinden itibaren bir malı 
müddcıle münakasaya konulmuş-

Operatör 

HALiL SEZ 
BASUR l\IEMELE 

r ~ llıı cihazlar 110 '"l" 220 vole 
nJ\IP ccr)a da işl•r. Bütuı 

3 1 ltisnti ahlak sahibinden bulunmak 

4 

5 
Laakal ort.ı mektepten mezun olmak 

tur. 
ameliyatlı ameliyatsız elekır 

tedavi ve bilcümle ameliyatı 1 
eder, saat 1 • 7 Divanyolo 
..... Hamam N. 20 ~ \ 

le 

n dı ! :ımc ı mncmmendı 

ler hanenızde ve ya 

HEL os 
- Hizmeti lıli)cyi askcri)C ıni ifa etmiş ve ya sınf ihtiyata 

n·ıkled' mış olmaktır. 

6 - ı:cr:ehi kız ve kac ınl.rı ı!.: muteehhil olmamak 
Talip olanların temmuzun on dordüncli paur glinü saat 

latanbul Asliye mahke 
Birinci Ticaret Dairesinden 

\lu c clerindc mec anen icra edili 
) 4 tc bu ,crait ve l'\S.ıfa ı n aallik olan evrakı mu,pite 

Şeraitini anl~mak isteyenlerin 
btanbulda şehremaneti civarında 

:\laden mıntakası mühendislığine 

ve Zonguldakta ;\laden müdiri
yctinc muracaat eylemeleri ilan 

olunur. 

Balıkesir Vilayetinde Havran 
Belediye Riyasetinden: Havran 
kasabasında inşa ve tesis olunacak e· 
lektrik merkezi ve şebekesi 1929 
Haziran onbeş tarihinden, 14 Tem
muz 929 tarihine kadar otuz gün 
müddetle ve kapalı zar! usulile mü· 
nakasaya konmuştur. Bu te•intd ait 
proje ile şartnamei fenniye ve mü
nakasa şartnamesini, görmek istoycn 
!erin Istanbulda Türbe civarında 

Sanayi ve mesai müdüriyetine ve ya 
Havran Belediye Riyasetine müra
caat etmeleri ve taliplerin ihale günü 
olan 14/7 /929 Pazar tarihinde saat 
16 da teklif mektuplarile, yüzde ye
di buçuk te minatı muvakkate banka 
mektubu ve ya Belediyenin Vezne 
makbuzu ve bubaptaki ehliyeti fen
niye vesikalarını Havran Belediye· 
sine ita etmeleri ilan olunur. 

Mahkemece itam iflasına kar 
rilmiı; olan Arslan Fresko mab 
Jarı şirketine ait olup Haliçte 
gar klisesi civarında Bozma~Pf J ve nu[u tezk_rdcri be• ıl rnndc olar.ık 1 anbul ithalat 

~ r.alatad:ı Po t.ıne kar~ı,ınd3 llaz:ıren H n '- v'"'• Sivas hapishane mü
diriyetinden: lıil __ '-"-' __ ~.,...~----~------------------------------------~~:....c~ 1 ~~~R~U~m~r~ı~ı~~~:....;,:....;,:....;,....:.;;.:_;.:_ ___ r_ı_c_a_·ır~·•r~ı~.----------------~ 

Nafia fen nıekte~i ınü~ayaat onıisJonun~an: . 
~lektclıin 929 . en~ ·i mayı ı gaye ine kadar bir Tnclik et, ek-

mek 'c crzakı mütcnc\via \C cbzcsi evvelce teklif edilrn fiyat
lar haddi hl yık garı :meme. ine binaen 27 temmuz 92'1 Cumartesi 

ı;unu aat 14 tc k.ıpalı zarf u ulilc ihaleleri icra kılınmak ı zre 
3) rı ayn münaka>a) a konulmu~tur. 

·eraitini anlamak uzre her gün ve munaka,aya iştirak etmek 

i tiycnlt·r müe, esatı ticariye ve zlraiye muhasipliğine tevdi ede

cekleri 01
0 7,5 Nispetinde teminatı mııvakkate akçaları maklıu/J.ırını 

mustashiben teklif mektuplarını ~aati ihaleden eHl GL IC · 'u

yunda mektepte komis~·onumuza tndi eylemeleri. 

~ SanAyi teşebbüsiınüzde 
> makı a a ınızı Mut o sı. ve vu c ce ı cru ele t ı , 

~ " bulda "irkeclııe Nur ilan nda 
1 J tan-

! HJLMİ NAİLİ. mue eındn nım·5ınz. 
~ <.U Ki ... 
> Buradaıi :\lakina alanlar muvaffak olmuşlardır. Sizede teklifat "" iza

hat takdim olunabilmek için lütfen adresınizl bı1dirini7. 

'""'""""""""""""J'"""',,._,....,,,G'""""""""-''"".A.l'V'-" ...... ;..;, 
MES'.Ul .. MUDUR: BURHANETTİN 

1 

için hüli.u1 t.lun ada \Uz
lcrce dotorllr çocukları ıçın 
C:laksorn terci~. cdi10rlar 
Çunkü · tecrül>clcrı saıcsiJıdc 
( :ıaksonun sair ana ırı gıd1-
İ) e ara ında en nıukemmcl 
ve en . ıhhi oldu~una bna· 
at hasıl ctmişkrdır. Sizde 
11vrunuzu C:lakso ile be;lc
}IDiZ. T fsılAt ı~in umumi 
ncentala ı J. \' \\'111'11.\LJ 

Mahkemeı Asliyı: lkıncı ı-ıu=j A , , , n: ve le-
kuk Dairesinden: Vıçinço Y a vazım mudı.irlügunden: Adliye 
no f d. tarafından Maçkada Maç- < rıdesi ın 1 6 929 tarhi d n itiba 
k Palasta D gurub nda 13 numa- r n bır s n lık basılmas. 7 92~ ta-

rada Sakın Z hra 1 n 

aleyhlerıne ı < 

do yı m 

e edılcn 
ve 

v d :ı 

t hı 

i gun .l< L t}c.; açık 

Bedeli muhnmmeni kilosu (15) 
kuru< (21) santim itibarile (lh2000) 
yuz altını~ ki bin kilo yekdiıziye 

ı.:knıt.:k mi.ıı:ıycdc ve münakasa kanu
nunun maddd mahsusuna tevfikan 
k•palı zarf usulilc münakasaya vaz
cdı imiş oldu,;undan tolij> ol.ınlann 

d J fazla maltlmat edinmek istcycn
ıc, ın < \ıınadaıı mada günlerde Shas 
hap' hane müdıriıetine ve :\lüddei 
unıuınilikte müteşekkil komisyonu 
nıah"'tı~una müracaatları lüzumu ilin 
olunur. 

Sultan Ahmet Beşinci Sulh Hu
kuk mahkemesinden: 

Terekesine mahkcınece vaziyet o
lunan mlıtevcffa Haralambos Ram· 
fiyac'is efendinin uhtesinde olup ve
fatilc mirasçılarına intikal eden ve 
mira çılarının ta:eplcrile füruhtuna 
mahkemece karar verilen Langada 
şeyh Ferhat mahallesinde Nazır kız 
sokagında beş numara! hane kapı
sından girılr!ikte mermer t şlık sağ 
tarafta kuçuk bir oda mutfak sarnıç 
ve kuyu ve aralık bırinci k tta bir 
oda bır • f hır hala ıki cı k tt bir 
sof ıkı rt bir kiler, ı.içıincu katta 

a tır k r b lk • dôr 

ıl 
t b 

a; rfında cevap y rm digı c. ti 
hakkında gıyabi kararı ittil.azına 

tahkikat hakimlıgincc karar veril
miş bubapta:ki kararı gıyabi mahke
m divanhJnesine talik kılınmış ol
dugundan 18 Temmuz 929 Perşemlıe 
günü saat 13,30 da ıahkikat Hakimi 
huzurunda hazır bulunması itan olu
nur. 

ka ı n 

<lı ve p k !lı m tca ıne J 
v ımdan ayr~tı ~eril cektir. Şart 

namcsıni ve ceridenın ne suretle ba
sılnıakta oldugu gôı mek ve öı:ren

mek ısteyenler adliye vekaleti evrak 

ve levazım müdürltigünc ve İstan

bulda da adliye le zımına kanun 

dairesinde müracaat etmelefi 
.,.]unur. 

ilfo 

Sultan Ahmet Beşinci Sulh Hu
kuk mahkemesinden: 

Müteveffiye Yetsiınani hanımın 
uhtesinde olup vefatiyle kocası Ha
ralaınbos Pamfiyadis efendile diğer 
mirasçılarına intikali ÜZlm gelen ve 
bilahare mumaileyh Haralambos 
Pamfiyadis efendinin dahi vukuu ve 
fatile aynı mirasçılara intikali li
zımgelen ve mumaileyh Haralambos 
efendinin terekesine mahkemece va· 
ziyet edilmiş olmasına mebni umu
mi mirasçıların talepleriyle furuhtu 
na mahkemece karar verilmiş olan 
Boyacıköyünde mektep sokağında 
3 numaralı haneye cümle kap11ından 
,ıirildikte mermer döşeli bir taşlık 
sağda ve solda birer oda bir mutfak 
bir kiler ve hır kumalı mermer döşe 
1i hamam bir hail birinci katta bir 
sofa sağda ıki solda bir hala ikinci 
katta iki taraçayı muhtevi cesim bir 
s lon ve bahçenin uc nda yani Kal
fa sokagında 12 numaralı diger bir 
kapının ittisalir.de koşc başında 
m ktep sokagına nazır 1 numaralı 
hane malta do eli bir t !ık hır mut 

nünde bulunan İstanbul !" 
mensup 7041 mesaha şehadetn 
ve 9551 bahri numerolu 960 r 
toniliitolu ve onbin yüz seksen 
lirası kıymeti muhammineli ba 
sarası üzerinde bir adet grivaf 
mataforası ve bir adet sancak 
göz demiriyle tahminen üç parÇ 
cir ve bir adet el ile müteharr• 
gat, ve güvertede beş adet vinç 
bası ve yedek makara ve tel istı 
alan mükemmel ve dört adet 
ile müteharrik vinç ve dört adt 
mir kömür b1kracı ve üç adet 
bakraç ve bir tel makarası ve 
det 19 kadem tulünde ve beş 
arzında ve 1,30 irtifaında bir çı 
reği bıılunan sandalı ve beş ad 
dal mataforası ve bir masa ve 1ı 
kemleyi muhtevi Arslan nam şı 
bilmüzayede fruhtuna karar 
miş olmakla talip olanların kl 
muhamminenin % onu 
pey akçasını hamilen 13 
929 tarihine müsadif Cumarte 
nü saat 11 den 12 iye kadarın 
de hazır bulunmaları Juzıımu 
lunur. 

fak r h la bırinci k tta bir sofa üç Şayanı iftihar haberle el 
od ·r yuk v hırt r ça ve t·r ha· Yerli mamul tınd ı o an 

, ıb r t haneyi mu temıl köşk 
icrc dılen nmzayedc netıcesind se duşmanı (Flida) ya tesirim 
kizyıiz lı Ja tahin uhtcsindc takar· meliyetın ve ucuzluguna 
rur ve olveç ile ihleı evveliy si icra bir Amerikan grubu tarafında 
ve 22 T mm 1929 tarihine mı.i a- rak teklif edilmiştir. HaurlB 
dif Pazartesi giınıi saat 16 da ihalei ki geren sene dahi Flidanın i~t 
ka\'iyesin.m icrası mukarr r bulun- "' t 
muş olmakla talip olanların kiymeti edilmemeaı için gene bir An1 
m!lh2'mmenesi olan üçbin liranın müessesesi tarafından yüz biıt 
yüzde onu nispetinde pey akçesini teklif edilmiş ve Flidanın ıııı~ 
müstashiben vakti mezkurda Sultan Be" 
Ahmet Beşinci Sulh Hukuk mahke-

müetahzırı eczacı Hasan , 

mesine müracaatları !Uzumu ilan o- fından reddedilmitti. Haian 
Junıır. i§bu muvaffalriyeti ıayanı t• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ....... ~~~....::..:.;......__:.:;:;;.:::.::.;::;:_;::.:.:;::.:.;____,;:;;___,~~:.....:;.;...._~~~~~.ı.:..:. 


