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Meb'oshmmızdan I foydar 
Rüştü, v.e Faik Beyler dün 
Gülcemal vapurile lzmire 
gitmişlerdir. 

Dün aynca Erkek Mual
lim mektebinde de dördüncü 
sınıf talebesi tarafuıdan bu 
sene mezun oı,cıac son 
sınıf arkadaşlan tcrefine 
bir müsamere te~~ ~tmlşler, 
güzel musiki numlt'lJ4n yap
mışlar ve bazı temsiller ver
mişlerdir. 

Tayyarelerle birlikte kara
denize giden bir ltalyan 
torpidosu da avdet etmişth\ 

Amanullah 
22 haziranda ltalyaya 

gidiyor 

Karcleıl ile blrllkle 
Of' .. Pftçllilı yapacak 

Bombayda bulunan AmauJ.. 
lah hanın zevcesi sabtk bahçe 
Sorena bir m çocu1u dotur· 
muttur. Aynı umanda lu,.wı 
bum da bir mı olmuttur. 

Amanu11ab han lle brdett 
lnayetullab ban 22 bmranda 
Bombaydan hareket edeceklerdls. 

.Amu .. U.b ha İlalyada yer· 
letmete ve Cırada drlatla ""'9-
maya brar • dllitir. 

Bu banldana mensup diler 
zeffbn fnn de Tllrkiyede yerlet
melerl muhtemel ~rtlmektedir. 

Yunanlılar 
nikbin 
-·-DlyMIUl'llitloplo$Un ,,._ 

reltnl teelıldlr 'fNI 
Atina, 14 ( Apo ) - M. Di

yammdoplos hükCımete Türk· 
Yunan müzakeratı hakkında 

miitemim bazı maJCamat vermek 
•re hareketini tehir etmiştir. 

.Atinede nikbinlik 
Atina, J 4 - Türk hariciye 

vekili T. Riışiü Beyin Yunan 
hariciye nazınnın teleg_rafına 

cevabı gerek siyqsi mehafilde 
gerek efk~ umnmiyede 
müsait akisler y~r. Bu 
münasebetle bazarl:esi günün
den idbaren tekrar daşlıyacak 
• Ankara muzakeratıtıın 
nedcelerl haklCında umumen 
kuvvetli bir nikbinlik izhar 
edilmektedir. 

Romonımızdald 
' ....... 

Taf.ı4J4a (j) inci 
ıtflılftmh'ile 

Tayyare filosenun seyahatini 
iki gUn tehir etmesine sebep 
olan bu hrtına esnasında 
tayyarelerden bazısı arızaya 

1Jlramışsa da hasarat cüzldlr. 
Anzap atraYan tayyarel« 
tamir edilmiştir. 
Kolordunun zJ.yareN 

Dün akşam S üncü ko
lordu kumandanı Şükrü Na-

W Paşa tarıhndan filo erkan 
ve ztbitanı şerefine Biiyuk
ıdada Y ıtkulüpte biiyük bir 
ziyafet verilmiştir. 

Misafiri~ Adaya götür
mek üzere ta· 
hsisedtlen şlr • 
ket vapuru 1-
alyan zabitle • 
rinl hamilen 
5,30 da Ta
rab yadan har 
ckct etmif 
f ,30 d:ı Seyri
ıefain seyyah 
Alonuna uğn
yarnt M. Balbo 
ve rüfekasfle 
sair davetlileri 
Juımilen Büyüt 

edaya azimet 
et miş~r. 

Saat 19,30 da Büyük Ada
ya muvasalet edilmiş, iske
lede musafirlerimiz halk 
tarafından hararetle alkışlan

mışlardır. lskelcdtn arabalara 
binilerek çamlıkta bir tur 
yapılmıştır. Bir saat kadar 
devam eden gezintiden sonra 
Yat kuliıbe gidilmiş ve 

[Alt wafı 4 üncü sayfammla] 

Dünkü spor hare:~etleri 
Beşiktaş merhum Adilin 

hatırasını taziz eHi 

Bepldath ipiilc:alar Adllln mezarı hapnda 

Dün spor sahasında lklnd rbıdlık mOsabekıl111D1 yaparken, 
derecede ehemmiyed haiz Gol gaıetest de tepeb.p Waçe
olmakla beraber muhtelif tbUle bob IDIÇlan tertip -e6 
barekeder kaydettik. ycırc:lu • 

Stadyumda ve Kadıköyün- Boka heyetlDID IDIÇlan ~ 
de futbol ve atletizm, Tepe- munmım pçll. F.bl......,.._ 
başında boks yapıldı. Bu sıra larm kuma .. _.. mDpted he-
Beşi~taş kulubll de geçen :!:: ....-ı ediyordu •9,ÇCD 
sene futbol oynarken bir ~ g8rG
kaza neticesinde ölen Adil ..,. a-çlerta pek azı eldivenleri 
için hazin bir lhtibal yapa. ela.den çabrmamq bulunuycırclıl. 

GOi tarafından tertip .ııı. 
Bunları aşağıya sıra il~ yaza. ..,w,ua1.. pek muatallD .a. 
yoruz : IJolıa madı; Orta~ rina pek deri 

Epl uaendu bert kaçak bir 
q.-.. l>de ~mlyen boU 
din '1 yerden birden 1e1 verdi. 
l.tanbul Boka heyeti 1e11elik bl-

me çatma ıclt. Ve Pi ftlll. 
f..mı l>irbhve tepekl ~ 
Fakat bunı ratnıen..bob _. 
udakı duriunl'!IU bir llD • 
bile o11a ~ memt ele • 
canlanda1Dlla el& iyi puvan ,.. 

6azl Hz. nln rllelJllecek bir harekettir. 

.u.zfiıtllerl ~ •cliii netice plaİ'ı 
•"' ~ofu, V4ic.cU 

AnlWa 14 tV'Kı~C&ii , tavro Mihalı. KlDI 
Hz. şehir dahilinde otomo- Vilhelmi matlGp ettiler • 
bil ile tenezzüh yaJ!!!!!!!!lar!!'...!_. --LJi1Aht~anfı~~ümf1R1Slldııı:.L--.J 



, 

Haziran 

Loit Corç JnS!ilteıre e ene sahneye Çllktı 
(::;;tiiiiiiSiiiiiuiiii" liiiieiiiiyiiiiiiiimiiimiiiiiiaiiiiiiii ... iiiiiiiPaiiiİiişa~ t hd. t d- cumartesı 'lerin hulA•a•ı 

aa e ı e ıyor --- ....... ___ _ 
ve . , . [Bat makalemizden .mabat] 1 2Jalıilck: dlaıiçte: ( 

Akibetı• Lıberaller Avam Kamarasında nasıl hır Frkat bu musevı avukat i = 
. k k.l efendi borçlu taraftan har- j Dün l:ck 1az Am ıı A uJI h 1- i vazıyet ta ınaca ar ? . h 1 ki af fi er ve e man a ve nayctullalı \ 

.. • cıra ım, 8 aca 1 tar tan ~ Hayat mezunları ile erkek iıanlann birer çocukafm ol- i 

AYHAN 
Yazan 

'4 

Necip Paşaya da ne oluyordu? 
Jr a(.•aş yavaş haddini, hududu1lu olu orta 
tecavüz etmiye, Siileynıan Paşanın kalbini 

kırmıya başlamıştı 
-85-

-Necip paşa! bir mahke- - Paşa paşa .. Sözünüzü 
menin azası maznunun ı:na

iyctinde bulunmuş ve babu-
. sus maznunun tekdirine uğ

ramış zevattan ibaret olursa 
o mahkeme heyetinin bita
raflıgından şüphe edılmek 
doğru olamaz mı? 

- Fakat aza. a:rasında bu 
gibi zevat bulunduğuna ka
ni misiniz? 

- Biliyorum, eminiml 
- O halde itiraz huyu~ 

biliniz. Sizin isnat etmek 
istediğiniz oyuncaklığı kat'i
yyen kabul etmem. 

Hem ben din . ve devlete 
ve vatanıma son dakikaya 
kadar en fedakirane hizmet
lerde bulundum. 

Ne esir oldum ve ne de 
düşmana kale teslim ettim. 
Harp musibetlerinin faiJleri 
ise meydandad!r. 

Bunlardan birinin şimdiki 
serasker Ruaf paşanın oldu
guna inanınız. . 

Lon dra, 13. ( A. A. ) -:. B._ugun ~uradakı da tam salihiy~~ aldıktan j muallim mc~tebi talebesi tara- mu,tur. H'2' ikıa de 22 } 

Nasyonal - Lıberal kulııbunde bır nutuk sonra her ıki tarafın ~ fından ayn ayn iki müsa - hazirada Bombaydan itilyaya g 
So.. 1 · ı ,,r L . C l 'b ll . 5 '[ zararına olarak evvelce fi eril '·ttr lı k d ,.ı_l d : Y ıgen lU. Olt OTÇ l era ertn mz - af k .... k nk d 5. mere V mLf • are et e ecex. er ve ora a E 

d I'. .. • • . muv a at ettigı o or a· a + Müstantik Hihnet ve zır ti caklardır J 
yon an J azla nıuntahıbı lenısıl etmekte ol- tonun aletine muhalefet i Nazim Be ler dün lzmıre aa el u~~ . · ~ 
d "' b '/ d . . k . R l · A d '---d ı · = 1 + ngiliz liberal fırkası -ugunu eyatl ı e eınıştır ı : ar amen - etmış, vun UIUll e enn g gilınijJcrdir. ı·d 1 , _, r-__ 1 h- ~ 

d k ifl.. d - t · ti" 1 ı er 1...0lt '--<>'rÇ ame c u- l 
to a i liberal aza öyle bir mevki işgal et- asın a ısrar gos ermış r: = + italyım hava filosu dün komeUnl memlekette sosyaliat i 

k d . l ki A k d h .. Eğer Yako Şaul efendı 1 sahalı Odesad JC1ı 'mlze : tne te .ır er vam am arasın a er tur- Avundukzadelerin ('/ 30)dan ~ _ _an n tdaresi tesisine k.aYcışhldan l 
l .. 'ht ·11 rı d .. - l .. z · o 3 dönınottuT. Dun akşam yat taktirde aleyhine çalımak: ve ":l u l l a; 1 ar a en son sozu on ar soy ıye - faz]a tediyat yapabilecek- ; kulüpte lalf'll'areciler erel:ine 1. l - ~ 

kl d · B · h z ı · r . k • ıs d h t = u ı su~ut an için teşebbuste bu~ 1 ce er ı'r. ınaenaley , on ann ınesu ıyet .c~ne .anı 0 ay ı, ya u f Kolordu tan.fmdan bir ziya- lunmakla tehdit etmektedir. 
hissesini hiikıtmetitı mesuliyet hissesinin ıflas lıalind~ sablaca~ mal- i fet verılmiflir. = 

J v • ların bedelı ve tahsıl olu- = .A.. Calaruar dü Be t A D l h k L _u_ d = hemen ardı Sıra gelmekte oldugu söylene- k " %_ "V"' - ay n y ec- 'Y" ev et an ası llilK.IUD ıı j 
• .. . • . naca _ matl~pları yekunu j beyt - Uıküdar mubteliüle tetkikat yaJ>4ll M . Mül!er i 

bılır. Lıberal fırkası hı-çbır zanlarl muzur (%30) dan zıyade tutacağı § bir talim nıllçı yapmıı 2 -t avdet etmiştir. i 
fırka zilıniyetile bu vaziyetten istifade et - ~~nda bir zan ve şüp- ~ gelip gelmqtir. , -0- Y.unan murahhası M. ( 

· k b l k · ALA 1 /:. • hesı bulunsaydı bu tarzda = + Konya meb usu Nevzat = 
mıyece ve uııu rnem e etın a ı merı,, aatı- hare,_ t t . d k 1 ~ B Ant.... _t,ı. • • Oiyamandoplosun Ati.nadan a 

• • • ~e e mesın e ma u : ey ura vauıığine tayın d h .. . . ~ 
ne hadım kılacaktır. Britarıya mılletı he1n bir sebep görüle bilirdi. ~ ofunmuıtur. nv eti tee bur etmı§tir. j 
nıuhaf aza karların hem de sosyalizmin a .. • Halb~ki, tenin olundu- ~ + Pohs müdürü Şerif B.ın -0- ~~ansızlara Sw-iye hu- \ 
l ~ · d b / a .., b ., .... t · guna gore, gene bu Yako : T ~ldrdağı valiliğine tayini tludu mlafnamest buğun An- z 
~y ııt~ e ll un ~g~_nu . ey an ve l. an .e mış- Şaul efendi iflas halinde ~ söylenmektedir. karada imzalanacakttr. i runuz. Malô.mu devletiniz 

bendeniz müddei umumı 
sıfatım haiz bulunuyorum. 

Y ttloız benimle ihtilata 
mecbursunuz. Bir diyeceği
niz varsa çekinmeden söyle
yiniz ! lcabında çağırırsanız 
derhal gdirim. 

Ben Rauf paşanın 
tini resmi evrak tle 
hazırım. 

tır. Lıberall eı· hukumetın nasıl bır : s ıyas et alacaklıların eline (o;, 30) fıınıııı,~,fflllhtrıııı~•"'"'"''"''111nı1ııtbıuoıııuıııuu•ıııuııını11ıııı1ınlfl""~ .. lflflillJ•ıuu•'"11~, ~ 
takip erleceği,ni merak ve aldka ile bekle - değil, ancak (ofoS) derece· celctir. Ya~ .sad~ce Yako mas•. helkı ~~em~myets~ 

ihane- k d. Fı k h .. A • de bir pa a b'l Şaul! efendmm tarzt hare- belk.1 arzu edılir hır şeydir; 
ispata me te ır. a at ukumet liberal fırkasıtıın 51.n. .. 

1 
. r. geçe 1 ece- keti ile ltalyan alacaklıları fekat her hangi bir avukat 

Süleyman paşa dikkatle 
dinliyordu. 

Necip poışanın kendine bü
yük bir adam süsü vererek 
atıp tutmasına pek cam sı

kılıyordu. 

Bu zaun yaptığı hir küs
tahlık degil de ya ne idi? 
Süleyman paşa cevap ver
medi. Her saat be!anın bi
rinden kurtulup bir başkası
~ çatıyordu. 

Şu Müsyü N edp paşa de
dikiert de başka türlüsü idi. 

Aklınca kendine chemm1-
yet verdirmek istiyordu. 

Necip paşa yavaş yavaş 
haddini, hududunu tecavüz 
etmeğe de başlamıştı. Laf 
Jntlıgmda söz olsun kabilin
den ortaya bir taş atarak 
Süleyman paşanın nten Ja .. 
rık dökük kalbini hırpalamak. 
tan çekinmemişti. Gülerek : 

- Vah paş.am. Demek 
siz de Türklerin oyuncağı 
oldunuz öyle mit 

Demek istodi. Süleyman 
p,lŞa hiddetle yerinden sıç. 
mil. Vay... Sözünü sazını 
l>ilmez adam! 

Süleyman pa~ bapsediJdi
se artık şunun bunun hah4 

rctine karşılık vercnriyecek 
kadar l-üçülmemişti ya? 

Nedp paşanın gözleri par
lamıştı. nasılY Süleyman pa
şa:- Rauf paşanın hiyane
tini evrak ile ispat ederim 
mi? diyordu! Şu halde, hah-1 

settigi evrak nerede olabilir. 
dit -

Necip p3Şa bu evrakı ele 
geçirir3e Rauf paşanın az 
minnetini mi kazanırdı? · 

- Paşa hazretleri evrak 
ve defterleriniz nerededir? 
Müddeiumumi sıfat ve sela
hiyetile onlan gözden geçir. 
mcğe mezunum. 

Dedi: yağma yok.. Süley
man paşa o <lerece avanak 
değildi elbet? Necip paşanın 
ukalalığına zaten cam sılnl. 

mıştı. Bu sefer büsbütün 
hiddet edip kabına sığamaz 
oldu. Çok sert: 

• t" • k · d·v · kd' d k ğmı soy emıştir. Şu halde . . .. 
sıyase ~nı ta lf etme ıgı ta ır e su ut e .. konkordato akti halinde (200,000) lrradan fazla yeni ~ll . o~ur ~ ke_nd1 muv:k-
decektır. Kabıne, sosyalist bir idare haline müvekkillerinin alacağı ol- bir zarara uğrayacaklardır; Jcillerını. yuz bm~erce ~ra 

l "' ı. d · v • d · · . k - t b•t d·ı A duk adelere gel.ınc• zarara sokacak bır tesvıye ge nıege A-arar ver ıgı an e, nzemunyetı nı- ma uz;re es ı e 1 en vun z "' . . . . d bT 7. 

h h l l Z 
· · (250 000' lira kendi arzusu onlar da piyasadaki fırına- şeldını ıltizam e e 1 ır ış· 

ayet u ınuş o acaktı1· . ıra 11u/Jel ona hi'·ı k' k d t b 1 '-- b d kl d' te herkesin bir türlü havsa-
l
. veç e on or a onun o- arını ır.ay c ece er ır. 

sosya ıst tccriibelerine giri.~rnek için /dçbir zul - . · d' Yak s l f d' . . lasına aldıramadığı bir nok-
Y mas1 uzenne şım ı o ~au e e ı ıçın b d 

salahiret verrneıniştir. Liberaller, ınüstakil (40,000) küsur liraya düşe- Avunduk zadelerin mahvol- ta urası tr. 
Onun için bu işin içinde 

birfırkadır. Ve bu fırka cesaretle, korkusuz.. ··:::::======iii:e:::m:::::::::::::::::::::::::m:::::::~:::::::::::::·· Avunduk zadeler müesse-

ca hareket edecektir. ıR;-~~I ~;;d~;;~~;;k;ı 
Leh hu-"ku"' metinı· n:a ==== 1::1 :::: 

t t ~ ~ 
Pr0 C5 0 ·a (Yaprak dökümü ) nün ilk 15 günlük tefrika· e= 

i!:ı sında 3 tane iltizami b1ralcı~ yanlış bulacak- :E 
Tifliste 10,(X)() kişinin iştirakile muazzam !:i: smu:; Luou gazetemize bildirirseniz. kurada ~ 

bir miting yapıldı ::. müellifinin el yazısıyle hediye edilmiş ( 1 çalı 1 
Moskova, J2 { A.A) - Tas ajansı bildiriyor: Titliste leh fi: kuşu ) ve aynca hediyeler alacaksınız. Takip ve i~ 

konsoloshanesi önünde on bin ~şi kciıdililderinden bir protesto i~ iştirak ediniz 1 55 .... -
nümayişi yamışlardır. Bu nümayiş Varl(>va hüknmct mahafilinin j~ ~ 
beyaz gürcü muhacirleriJe yapm1ş olouklan tesanüt nümaviqine ··------,._ ............ _ .. _............. m=°'=·-· 
ve Gürcistanın Rus şuralar itthadından ayrılmaması itin n~·t- ::::::ın:::m:ın:;m:m:::=::ın:=m:=r::iS:"F::::==; •MHEr:::E 
ıniş oldukları beyannameye cevap teşla1 etmektedir. Konsoloshane çıkan ihtilaf üzerine Pirede grev illn edilmi~.tir. Grev, tevessu 

sesinin tamamen kapanma
sında hususi menfaatler 
arayan bir takım kimseler 
olması, Yako Şaul efen· 
dinin de bunlar lehine ha
reket etmek için müvekkil
lerinin menfaatini bile feda 
etmiş bulunması gibi şayia

lar meydan almıştır. 

- Haydi tahrirl 
sorunuz da cevabım 

mühim milis kuvvetleriyle muhafaza cdilmiFü'. ctmeğe mütemayildir. IlükClmet memurJan inzibadı bemin için 

olarak Fastaki mücadele 1.izım gelen tedbirleri almışlardır. Kabine vaziyeti tet:.ik etmiştir. 
vere- Hükumet ihtilafı haJ ve hsv.iye için meş'eleye müdahale niye-

Şimdiye kadar adliye ve 
hukuk işlerinde hasrm ta
rafla u~arak kendi mü
vekkilleri aleyhine hareket 
eden avukatlar bulundu
kundan zaman zaman bahs
edilirdi. ilk· defa olarak 
Yako Şaul hadisesi ile bir 
avukatın hem hasımlarını, 
hem de müvekkiUerini ız
rar ettiğini işidiyoruz. Ta
bii hc-disenin tetkiki bu 

yını. 

Diyercktcn :ardını dönüp 
pencere önüne gitti. Dışa

rdaki süngülü nöbt:tçiler 
bir bir görünüyordu. 

Necip p:ışa kapıya doğru 
yürüdü: 

- Pekala efendim. öyle 
olur. 

Diye, çıkıp gitti. Süley
man paşa gene yapyalnız 
blınıştı. 

Rabat, 13 (A.A) - Ait - Vacub mc\'ı.iindeki askert kuvvetin tindedir. 
bir kısmı bu mevzii El - Botdj mevıiinc rapteden ve kıyamcılar 
tarafından kesiJmi1 olan telgraf hattını bulınafa gittiği sırada Y unanistanda muhak:eme edilecek nazırlar 
tecavüze u~ramıştır. Atina, 14 (A.A) - Meb'usan meclisi Pangalos kabinesi erka-

Rabat, 13, {A.A) - Havas bazı gazetelerin haberleri hillfına nllldan olup n:ızırlann mesuligeti kanW1una ır:uiıal.if harekatta 
B-Bordj mevzii için endişe edilecek bir şey >·o~tur. Yakın za- bulnmuı olmakl:ı itti11am edilen jenerat Nider, M. T:ınt:ılides, 

mmılarda. ita.at altma alınmış olan ahali sadık kalmıştır. Bütün Vogopulos ve Tavularisin jeneral Pangalosıın ınah'.<emesi:ıde 

faaliyete Ait - Yacup mevziine karşıdır. Bu mevzi 10 ve 11 ha

zirandı şiddetü tcca.VÜ%'.ere uğr; mıştır. Ait-Yacup ahalis~ erbabı 

kryamm taarruzuna uğramalcla beraber lıarekete iştirak etmemiş
lerdir. Takviye kıtaatı, v:ı.k'.a yerine varmaktadır. 

Pirede çıkan frev 
Atina, 13 (A.A) - Gemi mücelıhizlerile dok .amelesi arasmda 

şahit olarak celplerine karar vermiştir. Bıml.ırın kefalete rapten 

tahliye talepleri reddedilmiştir. 

İtalya sıcaktan kavruluyor 
Roma, 14 (A.A) - Roınada ve ltaiyanm merkez ve cenup 

vilayetlerinde gölgede 35 dereceye a:ıd:ır çıkan bir sıcak dalgası 

büküm sürmektedir. 

ır.asele içindeki esran ni
hayet ifşa edecektir. . 

1ll elıtnet Asını 

Vali muavini 
Vali muavini Fazlı B. yanına 

Yillyet mehupçusunu alarak dün 
sabah Şileyi tehişe gitmiştir. 

"Vakt,,ın 15 Haziran 1929 
tefrikası : 10 Yaprak Dôküniü Yazan: Reşat Nuri 

Müdür, Ali Rıza beyin 

yanına gelmiıti. 

Hafif hafif omuzlarını 

okşuyor, gönlünü almaya 
çalışıyordu : 

- Ne kadar güzel kalp
Usiniz. Emin olan ki bu 
derecesi fazla.. Adam akıllı 

üzülüyorsunuz. 
İhtiyar adam gözlerini 

yerden kaldırmıyarak, mah-

zun mahzun gülümsüyordu~ 

-Üzülüyorum .• Mtıhakkak 

lci çok üzülüyorum. ... Fakat 
zannettiğiniz gibi o kıza 

değil kendi çocuklanma 
iıiilüyorum. 

- Kendi çoçuk1arınıza 

rmp ne münasebet ? 
- Çünkü bu vak'a üze

rine sizden aynlmıya mcc· 

burum.. Çocuklar belki aç 
!-- 1 "ca1dar da ... 

• \;:: . ..ıff er bey hunun bir 

naz, kuru sıkı bir tehdit 

olmadığını derhal hisset

mişti. Fakat anlamıyor, 

inanmıyor gibi göründü. 

- Ne söylüyorsunuz ? 
-dedi- size ne yaptım? ben· 

den ne fenalık gördünüz? 

Ali Rıza bey değişme

sine imkan olmuyan karar

lann verdif;ii sükunel:le ve 

biraz evvelki karışıklığa 
mulc.abil büyük bir intizam 

ile söylemiye başladı: 

- Bil' akis sizden çok 

iyilikler gördüm. En müş

küll biT zamanımda elimden 

tuttunuz. Bana daima ne
zaketle, hürmetle muamele 
ettiniz. Bunun için sı9:e 

minnettarım.Fakat bu va'k
adan sonra burada nasıl 

kalabilirim ? Biraz evvelki 

sözlerimi hatırlayınız. "Oğ

lum böyle bir iş tutsııydı 

onu redderdim, arbk yüz

yüze gelemezdim.. demiş

tim değil mi? Siz de baş· 

ka bir ~vladlmsınız. Demek 

sizi de reddetmeye mecbu

rum. Siz buraya benim 

vasıtamla girmiş bir kıza 

elinizi uzattınız. Ben size 
kadın getirmiş bir insan 

mevkiinde kaldım ... HaJd. 
kat böyle olmasa bile bu

nu herkese nasıl anlatırsı

nız? Lemanın annesi gibi 

benim ve benim çoluk ço .. 

cuğumun bu kapıdan yiye

ceğimiz ekmek artık temiz 

bir ekmek olamaz. 

Muzaffer bey işin ciddi· 
liği karşısında hakikaten 

telaşlanmıştı. 

- Hocam, Tİca ederim, 

müsaade edin ben de söy· 

liyeyim, diye sözünü kes

mek istiyordu. Fakat Ali 

.. 
Rıza bey. inatla başını sal

hyarak devam etti: 

- Hacet yok, söyliye

ceklerinizi biliyorum. Bun

lar belki doğrudur da ... 

Fakat bunlar benim ihtiyar , 

kafamın alacağı ~eyler 
değil. 

Müdür, ihtiyar memuru

nun inadını kısamıyacağmı 

anlayınca: 

- Hocam, bari size 

başka türlü bir yardımda 

bulunmama müsaade !edin, 

dedi ... 
Ali Rı.ı:a Bey bir çocuk 

sadedillikile gülümser gibi: 
- Artık sizden hiç bir 

şey kabul edememiye mec

burum, dedi. Üzülmeyin· 

ne yapalım? büsbütün öl

medim ya, elbet bir çare-

sini buluruz. 
- Tekrar göriişüıiiz de· 

ğil mi? 

- Elbet çocuğum, ona 

ne şüphe? 

Ali Rıza Bey böyle söy

lemekle beraber bir daha 
onun la mahşerde bile yuz 

yüze gelmiyeceğini gayet 

iyi biliyordu. 
Ali Rıza B. o akşam 

son vapura kaldığı için 

ot9büs bulamamıştı. Bu, 

onun ilk defa başına gelen 
birşey değildi. 

Şirkette ~iktiği akşam

lar kırk, elli kuruşu gözden 

çıkararak bir paraşola biner· 

di.!Ne yapsın, bu, bir mes

lek mecburiyetidi. 

O akşam da iskeleden 

çıkınca dalgın dalgın ara

baların durduğu yere doğ
ru yürüm~tü. Fakat bir

denbire işsiz, ayılksız bir 

adam olduğunu hatırladı. 

Artık böyle lükslere hakkı 

kalmamıştı. Yolunu çevirdi. 

Üç beş ayak salıcısı işpor

talarındaki son yemişleri 

ve :ıenevatları bir an evvel 

sabp gitmek için alabildi

ğine bağınyorlardı. 

Ali Rıza B. onların önün

de biraz oyalandı: malların 

en kötiisü ve çürüğü lcal
mıştı ama fiatlar da, sa

bahkine nisbetle, yan yarı
ya düşmüştü. Bundan son

ra alışv~rişi . bu saatlar 
de yapınalidi. Ah niçin 

bu ınce heşaplara daha 

evvel akıl erdirememişti? 

Gittikçe tenhalaşan Üs

küdar sokaklannı ağll' ağır 

grçti, Karaca Ahmet me

zarlığının yokuşunu tırman· 
mıya b~ladı. Ali Rıza 

Beyin, oldum olası, yola 
yüzü yoktu. Hele yo-

kuş1an karşıdan görd üğö 

vakıt göğsü tıkamrdı. 

Böyle olduğu halde bu 
en yorgun olması lazımge

len gecede vücudunda ga

rip bir kuvvet duyuyordu. 
Bir aralık yol kenanndaki 

taşlardan birine oturmayı 

düşündü. Fakat buna 
cesaret edemedi. Bu korku 
yolun tenhalığından yahut 

etrafındaki mezarlardan 

ileri gelmiyordu. 
Bilakis, her zaman ol-

dukça vehimli bir adam 

olmasına rağmen, bu gece 

tehlikenin her türlüsüne 

karşı içinde büyük biT ka

yıtsızlık ve pervasızlık var

dı. Fakat oturup düşünmiye 
başlarsa servilerin arasından 
etrafındaki gecenin derinli-
ğinc!en umu1maz bir ümitsiz· 
lik gelip çi)kec•~ k ve bu 

(BitınedO 



3 Sayıfa ret r ıö "'*ta 

Bir sinema yıldtzı 
nasihat ediyor · Kocalarını başkasına kaptırmamak isteyen kadınlar! tM~~f:,.~;:e-

, 

OnJarda para ve boş vakıf bıraknıa)l1.n ! 
~Jarg;·ıret Li\ing;·tım .\me- (Margaret Livingston) un nazarında idi:n? Ark~d~~ı~ı. ~ibi sa.h- (Margaret Uvingston)a göre para bunlardan bir kısmının hare-

riknnın en mc~hlli sincm.1 _ _ k ki dd d.. nc}C çıkmak, ı tcdığı.m k~d.ar k d h k d ~etleri diğerlerine benzeıır 
ve sahn.: s,ın";ıtk<lrlarmdandır. bu tün er e er taa Ü u zevcat para kazanmak 'e 1 tcdığim ve süs arşısın a er a ın ıyor a, bu fırsat bulama 
Bu genç 'c gıt-1.d kadm :n m tar fta d } kadar harcet~ek mum~un b· d· dır maktan, yapmasını bilmemck-
:ı~amanda garip gtinılen SÜ!.- a n ır ar olamaz mı idı '? Derhal nı~~ ır ır' aynı tc.:ı ileri geli}·or. 
leri fikirleri, dedikoduları mucip olan konferan lan ile de m bozdum ve kararımı tatbike başladım. O zaman evlenmediğime memnunum. Bir gün an Fran i koda ~adınlıtra mah~us bir konferans 
şöhret kuzanmı..tır. Bu hu u-..ta bir fikir vermiş olnııık için onun Benim tee..; lırum o gundcn bu g-iine kadar c'~enmediğimden nc.,·ct cdi) or. Buıı;lill 'eri) ordum. Bu konfcran tıı, huglinkli gibi aklımdadır, "Ko-
~ikagodn mıintc~ir ( \lorion Picture) sinema gazetes;ine son izdh'aç benim için artık çok gü9ciır. Kendime hayat <ırkada~ı olacak adamı calannı cllcrindan kaçırmak i'temi~ en kadınlar! ~ize , crce-
lıaftalur .r.:ırfında aki obn bcyananatından kısaca bah:-cde- seçmekte adam akıllı mli~kul pe:;ent davranaca1ttmı tahmin ediyorum. Haynu ğiın na:-ihatları can kulap;ı ile dinle~ini/J,, demiş \C şunJan'9 
lim. çok eyi anladım erkekleri ve kadınları gayet eyi tanı~ orum. l~tc benim ln: hus;uscaki süylem~tim! "Erkeklerin biırun paralarını sarf ediniz. Onlar 

(.\forg:m:t Li\ ing:,ton) <liyorl-i: titiıliftimin sebepleri. bo~ cep "c bo~ c~izdanla hiç bir yere gidemezler, hiç birşt:y 
__ ~imdiye k!ıdıır hiç c\ Jcnmcdim ve bugiin huna mii- J fayan, fn. ıınları gayet eyi anladım, diyorum. lster:-cni1. size bu hu. usta ki cecriıbelc- yapamazlar. Gcı.:e \'e glindtiz ho" 'akitlerinde onların peşini 

tce:,-..ifim. ( 1,0 ., .'\ngdo:-ı) c bundan bir çok seneler e' vcl rimden, bu tecrlıbelcrin verdi~i mü5bet nctkcl.eıden bahsedeyim. bırakmayınız. Ta ki ciinim i~lemi) e 'akit bulama mlar. Ş:ıyct 
ilk gddipjm zaman ıın'tkı\r olm~k H klımdan bile ~c,.:mi~ or- Birçok erkeklerin ho~una giden bir kadınım. Bunu be nim kadar siz de biJir~iniz ,·e her hangi bir yere yalnız gitmekte i rnr cdcrJer.:;c CHle 
du. Bir bankı!rk ni.,anlı idim. ı:, 1enmek iizerc bulunuyor- bildiğiniz için hunların birçoklarından hergün yd~erce mektup aldığımı zannediyorsunuz lı..alurak :,akin unları hcl ... lcım:yini7n füıtim bu söylediklerimi 
<lum. Bir gtin arkada~ıın ( Edna Durviancc )a . okakta rasgcl- Halbu ki ben erkeklerden dep;U en fazla kadınlhrdım mektup alırım. tutar hele ii-.tclik .kocanızı harap edecek kadar pahalı clhi-
<lim. <.'ar"ıya öteberi almı) a çıkmı;-t~. Onunla beraber bir 1 lem de evli kadınlardan. Onlnr bir elleri ile çocuklarının be iklcrini sallarlar ve bir scler ) apcırırsanız onları a\ uqınuzun içinde sıkı şıkı ya tut-
çok cllıkkunlara girip çıktık. eJJeri ile hana mektup yaz!lrlar. tuğun uza emin olun. J fiç cndi\'c etme) in:,, 

Bir tuh:ıfh ccide 22 dolar ( 44 lira) vererek bir ~işe Bmılaı ın ckscri--inin meali şudur. '" Son filminizi gördiim. O erkeğe kar~ı ne giizel Bu konferan-..tan bir kaç gun sonra bir lokantada ak~ ım 
lavanta rıldı ·ve bana uzact. Arkacla"ıma hayretle baktım. hareket ettiniz . Ah ben de sizin gibi yapabil e idim!. ,, yemeği yiyordum. !\Ja,..ama genç ve güzel l;ir kadın geldi, 
"Bu bana mı? ,, dedim. •· E\ et!,, cevabını 'erdi. J"tc bu ce- Ben şu kunaatta yım ki kendilerini bilen , c kusurlarını kendi kendilerine itiraftan \'C bana ~ı\largarct I.h ingston siz misiniz?.. diye sordu. 
,·ap benim hayatımda çol ... bii) iık tdrıv\·üller yaptı. Nişanlı çekinmeyen kadınlar blittin hemcifölcrinin l\rı.:r kalp korı;anı olduklarını, erkekleri Hayret ve biraz da korku içinde •·c\ et!,, ceHıbıııı verdim. 
olduğum adamla c' lemi! idim ne olacakdı? Bir bc~ik başın- iğfal için her birerine.le gayrı kabili mukavemet" arzular bulunduğunu :ınlamı~lar, te !im Biçare I\adın hiç siiphe-.iz lokanta s:donunu dolduran k:ıl,ı· 
da, bir perde nrksında hiittin Ö:J.mimu çürütecek değil ml ctmi~lcrdir. l ler kadın böyledir. Para, süs ve erkek kar:;-ı ında her kadın aynıdır. Ep;cr balıktan urnmr~ a idi ellerime sarlacuktı. "Size 1ı-ok tc:;-ckl ... lir 

~V akt,,ıncumartesi 

günlerine mahsus 

SİNEMA 
ayıl ası 

Tertip ve terceme eden: 

C. F. 

Tekzipler 

Bir J:nç glın C\ \el, Yu
n,m b::ı,' ekili \ enizı.:
Jo.,un ıığur uz sesi c.ltı-

\tılmu ... tu. llu ı;cst\!, muba
dcle i ,lcrindc Yununlıl:ırın 
sun ı~nm:ıklıklarını ıircb::ı:' 
etmek j ... reycn bir mana 
sczili) ordu. Fakat \" enizclo~, 
bahanelerin en muna~ı.:bcbi

zile bize hücum ediyor, bile
nen silt\hlarımıza hak:ırnk: 

"Budc ıı·ider-:c j..; harbe va-
J t'> ' ~ 

rncak! ,, diyordu. 
Y:ıl~m 7.amanların tarihinde 

onun ne kanlı bir ~ima.;ı ol
du~1ınu, memleketimizdeki 

çocuk1ar bile bildiği için, 
,. enizclo:.un scda.;ı, ufuklar-
rnızd::ı uzun. siirckli akisler 
hraktı, rnhlarımız tistlinden 
sıcak \'C kun etli herecan 
.., crarelcri fışkırttı. • 

Gazetelerimiz, kendilerine 
clü:;-cn yazif eyi hakkilc yap
olar. Xihayet B. l\J. mcclisi
nln rci i, bu yer iz ve kiis
tah se:;c iradeli bir soğuk
kanlılıkla CC\'3P ,·erdi. 

1 luli\-.a denebilir ki geçen 
haf rnnın en p;iizde hadi-..esi, 
Y cnizclo un· harpten bah~c
den :-esi idi. Diin gece geç 
'akıt gelen .Atina tclgraflan, 
Turk ufuklarından kokan 
yıldırım yuklli bulutların, 

Yuna\1 toprakları ii~tiindc 
zelzeleler yaptığını göstcrdL 

. \ tinayı ba:;ları iistlinde 
kartal kanatlarının riizg:\rını 

duymuş bir kümes gibi sin
mi;- gfütcrcn bu tclb'Tafları, 
ne . akll\'ll\ ım ZC\ kc yakın 
bir keyifle· okuduoı. · 

Butlin bu telgrafların '·Rad
yo,, ajansının yalan ~öyle

diğini, \.,. enizelosun hiçbir 
zaman böyle ~eylcrden bah
sccmediğim, hartlı bttanatea 
bile lıulunıuadığınJ bir ağız. 
dan ilc\11 ediyorlard 

Nevzat B. 
Konya meb1 usu 
.Ankara yali 'e ~elıı·-.. 
eminliğine la) in etti idi 

Verilen mallımata göre 

Konya mcb'usu Nevzat Bey 
Ankara \'ali ve şehrenıinliğine 

tayin edilmiştir. 
Nevzat Bey yarın Ankaraya 

har~ket edecektir. --- -Gülcemalin rahnesi 
Loit Tiryestino kumpanyasının 

(Stalla ditalya) ismindeki vapuru 
perşembe günü hareket etmek 
üzere demir alacağı sırada rıh· 
tımda bulunan Seyrisefrln idare· 
sinin Cülcemal vapurunun kıç 
güvertesine bindirmlı ve geminin 
dümen aksamından bir kısmını 
tahrip etmlttir • Yara hafif oldu
~undan Gülcemal dün lzmir 
seferine çıkmııtır. 

-···········--·-··-··· .. ····•····•······•• 
dikleri medeniyet me ... ,'nlcsi , . 
diye yangın getirdikleri hir 
memlekette çala taban ka
çarken "muzaffcrnne riic'at 

cdi) oruz!,, şeklinde giilimç 
maskaraca re::.mi tebliğler 
ne::reden bir milletin tiikiir
diiğiinü yalama;;ı, hfze hayret 
yermez. Bu telı\:;-lı tekzip 
olsa ol a kuvYetimizin onlar 
taraf ındnn da ta ·dik edildiği

ni gfüterir. 
Fakat diplomatların tekzip

leri, hadisenin yar olduğunu 
itiraftan daha sağlam bir Ji. 
sanla blldirirlcr. Onun için 
bugUnkii telgraflar katşısmda 
sadece soğuk bir tebe ümlc 
güliimşUy6r ve dlkkatimi1l 
arttırfyoruz. 

ederim, dedi. ..\,ısihrıthınnııı rutuyonıın. 

Çok fa) dasını gurdum. ..,imdi artık 

kocamı ~mdimc 'e C\ ime b.ı~hd-

ığıma eminim. 

nizdc oldu!~ 

Biınin huni, r s.İZlll SH) C· 

Benim buyiık 'ali dem ırmnn mez eli-

ne alil\ ti ye gene a) rı mt:zheptt:n bir ad, 1 ı 

e\ Jcnmi-:-ti. Bu ı ıezhcbin t.ıadl udu z 'cata 

mc ·ıj:t \erdiğini biliı ini;.. Bir erke in bır 

kaç kndm birden al. b'I c ini ben ilk üne 

bu suretle Öj!;rcmrm. r ıbt ~onra ha) :ıt 

bana buwn eri 1.:kl ı in U) nı ~eye taraftar 

olduJ,larını liP;retti. 

l~tc bun] ır \ e lii 1.:r bildi! 1 riın bcn·m 

için e\ knmcnin .ıyrı hahil oldt ~unu ,.,_ 

ı\ or. ı:, len ece im crkd, 1 un n trkckJ r 

,..ıhi bir crl,cl... \ c onun kuraca ınuz ) u n 

içinde 'c dı ınch l ndcn bıı ... k:ı gürcccn· 

diğer 1,aclınlar hulun l,ndınlar p;ıl i clep;il mi. .. ................. 
Dahilde 

T erkosla yeni bir 
mukvele 

Geçen sene şehremaneti 

tarafından Tc. ko şirketinin 

fc:;hi btenildi~i zaman bir 
içtima ) apılmı..- 'e re hiten 
şimdilik 'azgcçilerck şebe

kenin geni~lctilmc ine karar 
'eril mi:;- 'c bu hu::ıu::ıta bir 
de proje hazırlanmı~tı. 

:'l(a[fa 'ekllcti bu projede
ki esaslara p;ürc ~irketle yeni 
bir muk:l\ ele ) apm:ık iste
mektedir. Fukat diıter taraf
tan .,ehrcmaneti ,irkctin 
taahhütlerini yapmak hu::ıu u
da yola getirilme inin çok 
mii~klil olduğtı fikdndedir. 

T effiz işleri 
T effiz ve temlik itlerinin ka· 

nuni müddet olan temmuz niba· 
yeline kadar bitirilmesi lcin mül
kiye müfettl.flerı tarafından şeh
rimiz iskan ıdaretinde yeniden 
bazı teşkilat yapılmıttır • 

Bu meyanda yeniden 6maea 
ihdas olunmuştur • Bu teıkillt 
sayesinde ayda 250 dosyanın 
intacı kabil olabilecektir • 

Bununla beraber alakadarların 

Mezbaha hakkında 
bir rapor 

Şchrcmaneci mezbaha 
hakkında yeni 'c mu fa sal 
bir rapor hazırlamıştır. 

Raporda ) eni \'C c ki 
mezbahaların etrnfö bir mu
kaycse:::oi yapılmakta. bilha ... sa 
c~ki ,.c yeni zep'hıyc rusumu 
tetkik olunmaktadır. 

15 bin kilo deriden 
haber yok 

Geçenlerde şchriınİ'-den Rus
yaya gönderile•ı 15 bin kilo 
derinin Ruslar tarafından Türk 
malı değıldir diye iade edildiği 
haber verilmektedir. fialbuJd 

alikadarJ:mıı ifadelerine .göre 
bu deriler el'aıı şehrimizdeki 

sahiplerine gelmeriliştir. Mesele 
Ocfesa şehbend~imizden so
rulmuştur. 

Polis tabuttı lağve
dile~k 

Şehrimizdeki polis talim 
taburunun h\ğ\ cdilcccıı-i süv-
lcnmcktcdir. 

0 
• 

Açık veren ekmekçi 
1 :ckmckciler cemi~ eri idıı-

ifadelerine nazaran teffiz işinin re he) eti aza ıncfan .Ntıri 
temmuz sonuna kadar bitmesine J.fcndhıin pi) as·ıda bir kaç 
imkan yoktur. Çünkü eldeki dos- bin lira açık \ererek ortadan 
yalar muazzam bir yckün tutmak- tcgny) tip ettiği s i~ Jcnmck-

1· 
tadır • tec.ır . 

100memurmahkemede! Roma sefirimiz gidiyor 
Balurköyünde bir faizci sarrafm ~cluimi,:dc mczunen hulu-

mirasçılan tarafından son gün· rnın Roma scficimiz ~uat B. 
lerde "100,. rüsumat muhafaza öniimul .:ki pcr t:tllhl: gunii 
memuru aleyhiue bir alacak mcmnri) et mahalline gidc-
da,·ası açılmıştır. Bu memurlar cd,tir. 

Pintirakı ismini laffyan bu sar- Albanya kataya oturdu 
raf tan faizle ödünç para almış- Serviçi marllınl İtalyan kum-
lardır. Fakat sarraf Pintıraki panyasına ait Albanya vapuru 
geçenlerde olüncc mirasçıları dün sabah Gelıbolu açıklarında 
alacaklı mevkılrıe geçmişler ve karaya oturmu§h:,.r. Vapürun 
paraların tahsili için de mahke- kurtarılması için dün bı.· romor-

Bir kaza 
Dfıı: Beyazıtta Fmiıı B. ma· Devlet 

bankası 
Sermaye hazır 

Tetkikat yapan müta
hassıs avdet ediyor 
Devlet bankası hakkında 

tetkikat yapmakta olan ınüta

hasıs M. Müllcr Ankarada 
tetkikatını bitirerek şehrimize 
avdet etmiştir. 

ql hallesiııdeki Ş:ırk p;ııısıyonıı 
yanındaki ınaraııgozaııede çalı· 

şan Kigork arkadaşlarından 

Ahmedin makine} i birdenbire 
çevirmesinden dola} 1 eli ıi 
makineye kaptırmış ve paı ııı:ık
lan lesilmiştir, 

Murnail<'yh bir iki güne 
kadar Alrnaııya,ya gidecektir. 

M. Mfıller Ankarada bulun
duğu esnada icap eden vesaiki 
toplamış, istediği maluınaıı ala· 
kadarlardan almıştır. 

M. Miiller Berlinde Alman 
Devlet bankası umumi müdfırü 
.M. Şaht ile bu Jıususta görüş.

tülden sonra raporunu hazırla

yarak gönderecektir. 
Bu suretle rapor<l:ı M. Şah

tın da mütalaası olacaktır. 
Muhakkak olan bir şey varsa 

Türkiycde ku\'vetli bir De,•let 
bankası 'ücuda getirmek için 
icap eden serınarenin hazır ol
duğudur. 

Banka teşekknt edince bir 
ecnebi mfıtahassısı daimi olarak 
istihdam edilecektir. 

Bir hilkat garibesi 
Dfın sabah Mahmut B. nahi

yesinden Bakırköy belediyesine 
dört .aylık bir çocuk getirilerek 

hnstaneye yatırılması isteııilmi~

ür. Osman jsmini 1aşıyaa bu 
çocuğun mak'adı yoktur ve her 
iki aptesini de ön tarafından 
yapmaktadır. 

İktisat meclisi 

Kigork tedavi edilmek üzere 
hastaneye yatırılmıştır. 

,A4aıçUtn ılllfdnce 
Diııı Firuzağa camii müez

zini Hasan Ef. cami içindeki 
dut ağacınin luru dallarıııı 

keserken yere düşmüş ve sağ 
ayağı sakatlanmıştır. 

Bir çocuk boğuldu 
Sinenıköyünde Matafan apart

manında oturan kuyucu Maııo

lun oğlu 18 yaşında Niko de
nize girmiş yüzme bilmediği 

için boğulmuştur. 
- ----

.framızlarla mua
hede bu 

fün imzalanıyor. 
Türk - f ransız müzakeresi 

bitmiştir. Muahede bugün A•·
karada imza edileceUir. Mersin 
hattı Fransız şirketine kira ile 
\'erileeektir. Suriyeden gelen 
murnhlıasm huzuru ile yeni bir 
hudut çizilmiştir. 

NİŞAN MERASiMi 
Nazif Pş. Hz. lcrjnin keri· 

meleri Adile H. El. ile erkanı

harp yüzbaşısı Vedat Sami B. 

nıı~mlandılar. 

Davet 

Bir hikaye 

M atbaadeki odam
da oturmuş, mev· 
zu gelsin diye 

beklerken çoktan beri gör-
mediğim bir arkadaşım gel
di. Kendisile uzun zaman 

1 

görüşmememize sebep, onur: 
seyahatta olması idi. 

- Bana ne getirdin ? 
dedim. 

- Trende tanıştığım 
bir lngilizin söylediği bir 
hikayeciği! 

Dedi. Mevzu kıtlığında 
geldiği için pek makbule 
geçen bu hikayecik şudur: 

Adamın biri elinde bir 

kadın bisikletile kendisine 

doğru gelen bir arkadaşma 
soruyor: 

- Kuzum, ne diye bu 
kadm bisikletini taşıyordun? 

Beriki cevap veriyor: 
Bunun hikayesi var; ister

sen anlatayım? 

Söyle! 

- Güzel bir kadına t • 
sadüf ettim, ormandaydık, 

hava güzeldi. Kadınla göz 

göze geldik; gülüştük. So. 
nunda seviştik, daha ileri 
gidip öpüştük. Kadın, o 
kadar gaşyo!muştu ki bana: 

- Seni sevdim; benden 

ne istersen senden csırge· 

mem ! dedi. 

Bu kadın, ormana bir 
bisikletle gelmişti : 

- Bisikleti var 1 dedim 
ve aldım ... 

Hikaye bu. Yeni zarafete 

Ah İktisat meclisi bugün , bu 
devreye ait son içtımaını yapa
cakbr. Mecliste müzakere olunan 
tediye miivazenemız hakkındaki 

rapora göre , zimmet ve matlu
bumuz arasında aleyhimize goril· 
nen fark pek azdır • Bu f arkm 
ortadan kaldırılması için ehem· 

l di Neş'et Be~e nümune olara~ Abidin Da· 
ver Beye ithaf ederim. 

Matbaamızda H. S-üh_a_Be~yl-------~" görmeniz veya adresinizi bildirme • 
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Karı Mektu pi ... 

Gaip ~tanıyo 
Sel~nik dahilinde Ledişta kasa

baslndan Ahmet ve Sabri 
isminde iki genci bundan 5 
sene evvel Antalyada bırakmış
tım. Şimdi haberlerini alınıyo

rum. Bu gençleri tanıyanların 
adresime malumat vermesini 
r ica ederim. 

Nuru Oamaniyede : Sizin 
berberde Hamdi 

Alış tecrlibelcri 
Ner/cez /cumanlığından: Ha

ziranın 26 ncı, temmuzun 

1-3-8-10-15-17-20-24-27 -30 
uncu Ye ağustosun 3-6- r 0-
13-18- 20- 24- 27 inci, eylü
lün l-3-7-14-15 inci günleri 
topçu ateş mektebi ıırazi

sinde toplarla atış tecrübe
leri icra edilecektir. 

Tekirdağı yangı nı 
:\!illiyet gazatcsinde Tekir 

dağı yangını hakkıııda yazılan 

lıAYadis bura muhabiri tara
fından yanlı~ yazılmıştır. 

Yangın Vali Bey Efendinin 
satılan lambm;ından değil 

Pomis denilen gaz ocakla-
rıncl:ın yapılma lüks lamba
sından zuhur etmiştir. Yali 
Bey Efendinin lambası satıl· 

mamı~tır. Orta mektebe e
diye ed i lmiştir. Yangın gece 
yarı s ı değil akşam saat 20 ele 
başlamıştır. l stanbııldan eda
iye gelmemiştir. Yanlış ha
vadisin tekzibini reca ederim 
efendim. 

Tekirdağı matbaa nıüdiirü 
A. Kadri 

Elektrik şirketi 
~lclro haııı ııa taşıııdı 

lstanbul Gaz, Elektrik ve 
Teşebbüsatı Sıııaiye Türk Anc
ninı Şirketi müdiriyet ve ida
rehaııesi 15 Hazirandan itibaren 
Beyoğlunda Tünel deydanında 

Nelro hanının 6 ncı katına 

naklolunıııuşlur. 

Müdiriyete ait bütün tebli
gat ve iş'arnt ile lıalkııı şikayet

leri badema bu adrese vaki 
olınalıdır . 

Müşterilere ait ıııuamelfıta 

gelince, l(;:dıköy Gaz ve Elek
ırik işleri için l(adıl.öyüııde 

1"1id ı iirdar caJdesindc 73 nu
maraya i.bnbul Gaz işleri için 
de Beyazıtta lstanbı:I Lisesi 
karşısıııdaki mahal ile Ankara 
caddesinde 40 numaraya müra
caat edilmelidir. 
-- - -

ilolyon tuyyoreleri 
1 Un;- tarnft l inci sahHoım1zda] 

kolmduıııııı zi yaletiııdc hazır 
bıı 1 un ul m ıı~ tur. 

ziyafetten cvvd bandomü
zik lslik1"1 ıe İtalyan marş
larını çalıııı~ tır. 

Ziyufct gayet samimi bir 
lıa' a dnhilincle geçmiş ve 

sonlarına dıııtru kolordu kıı

ııı :ıııdunı ~iıkrii Nuili Paşa 

bir nutuk inıt edfiek hal ya

nın berri Ye bahri inkl~afını 

l ı iiyiık bir alı\ka ve takdirle 
taLip ctti~imizi söı lemi~tir. 

~ükr i·ı :\"11ili paşanın ntıt

kııııa lc.ı l)·ıın haı· a ınii ,tc~arı 

Cencra\ 13 o~bo ~cnp 'ermiş 

n ııııtkıııı ıı , (;Jzi ı ı,.. nin 
fthhatı ve Tii rk milletinin saa

(İctı tLmcııni>ile kadehimi 
kaldırıyorum, dinıksile ikmal 
t) kıni;:tir. 

lrnlyan misafirlerimiz saat 
2.J te B[iyük Adadan tezalıii

r.ırl:ı :ıyrılıııışlardır. 

Bııgünkü ziya/ etler 
Hugun lcalyan sefarethane

sinde ;\!. Balbo şerefine saat 
bqtc bir gardcn parti veri
lecektir. Tayyare filosilc se
yahet eden ltalyRn gnzetici

lcri ~crdiı;e de lıııg[in Tiirk 
nı:: tbııat cemiyeti ıarafından 

ı·nkatlıyan otelinde,aat( 1 ~)de 
·m ·nfct v·;rilccckti r. 

~Wedeci-~J 

eni bir demiryolu 
Edirne - Alpullu hattının inşası için yakında 

müzakereye başlanacak 
Edirne • Alpullu demiryolu

mııı inşası lıakkıııda Nafia ve
kili Recep B. Edirne belediye
sine şu telgrafı ı:ıöndermiştir: 

•Bir kaç ay içinde inşa mfı

zakeresine başlıyacağız. fenni 
ve mali şartlarda uyuşa bilirsek 
lıatia mümkün mertebe kısa 

zamanda başlamak enıelimizdir. 
Edirnelilere saadetler temenni 
ederiın.b 

Adanada bir kaza 
Adana civarında Veysiye 

i ştasyon u ile Toprak kaie ara
sınd~ çok feci bir tren kazası 

yagmurlar yağmış, bütün kasaba 
civar köyler sular altında 

kalmıştır. 

inkılap müzeleri 
Adanada inkılap müzesi 

açılması için hazırlıklara başla

nılmıştır. 

Oiyarıbekirde yerli 
mallar sergisi 

Birinci müfettiş İbrahim Tali 
beyin fahri reisliği altında bu
luııan Diyarıbakir yerli malları 

sergisi heyeti 30 ağustos zafer 
bayramında Diyarıbekirde bir 

olmuş \'e Harputlu Cuma yarli mallar meşheri vücuda 
isminde bir yaya )'Oicusu, 
hattın üzerinden geçerken 
trenin altıııa yuvarlanmış, 

ümitsız bir halde yaralanmıştır. 

Adamca~ızııı kafa tasında 
mühim bir yara açılmıştır. 

Adana tacirleri ne 
istiyorlar? 

Adana nııntakası Ticaret oda
ları kongresi İktısal vekaletine 
bir telgraf çekerek buğday ih
racının mt'i hakkıııdaki kararın 
kaldırılmasını temenni etmiştir. 

Malatya sular altında 

getirmiye karar vermiştir. 

Sergiye iştirak için bir de 
nizamname yapılmıştır. Sergi
nin güzel olması için tedbir 
alınmaktadır. 

Telgraf mütahassısları 
tetkikat yapıyorlar 
Hükumet tarafından Alman

yadan getirilen posta ve telgraf 
mütahassısları memleket dahi
linde tdkikleriııe taraf taraf 
devanı etmektedirler. Miitahas
sıslar bu günlerde Afyon mııı

takasıııda tetkikaıta bulunmak-
Geçenlerde Malatyaya şiddetli tadırbr. 

Dünkü spor hareketleri 
(Üst t;ırafı biri nci 5":ı lııf;ıını /.dadır l 

F ami Haçadoryanı birinci 
devrede müsabakayı terke 
mecburetli . Bundan sonra 
Yorgo ile Rupen karşılaştı. 
Bu günün en heycanlı mü
sabakası oldu. Yorgo eski 
bir boksördür. Bu itibarla 
maç boksa ait bir şeyler 
gösteriyordu. Neticede Ru
penin galebesi ilan edildi . 
Halbuki Y orgo da galebeye 
rakibi kadar yakındı ve en 
iyi hüküm berabere hıra • 
kılmaları idi . 

Dondero ile Menajenin 
maçı da beraberlikle bitti. 
Bu bitiş diğer taraftan üç 
sene evetine kadar İstanbul 
ringinin en çetin boksör
lerinden biri olan Dondero
nun bittiğini de gösteri
yordu. Hasmını bir fırtına 
gibi mağlübiyete sürükle
mekle maruf Dondero, dün 
beraberliği güç halle elinde 
tutabildi. 

Atletizm 
Oiiıı Stadyumda ve Kaclı

köylindeki rnhada ayrı ayrı 

iki Atletizm müsabakası ya
pılını~tır. ·cadyumda Galata
saraylı atletler yarde üzerin
de rekor tesbit etmek üzre 
ko~muşlarclır. 

100 ynrdada: Semih 
( l (ı 1 

10 ) saniye ile birinci 
gelıııi~, ,\lehmat Ali ikinci 
gdmi1tir. Bu mesafe üzerinde 
dünya rekoru (9 3 

5) saniye
dir. 

8~0 yarda: Be,im (2, 3 'ı,) 
dakika ile birinci, :\liyazi 
ikinci. 

ı mil : 1 Jikmet 5, 14 da
kikada birinci, Faruk ikinci.. 

Kadıköyiinde de Pera ku
lüblinün gelecek hafta aynı 
saha üzerinde yapaca~ı ikinci 
ve üçüncü sınıf atletler ara
sındaki miisabakalarıııdan ı 00, 
200 ve 400 ün tasfiyeleri. 
yapılmı~ur. 

l lerbirine 50 kadar atletin 
i,cirak ettiği bu musabakalaF
da !inala seçilen Fenerbah
çeli atletlerin isimlerini yaz
makla iktifa ediyoruz. 

İkinci katagori: 100 met
roda I layclar, 200 de Sait, 
400 de ;\ luhtar ve 1 faydar. 

L' çiincii katagori: !00 ve 

200 metrolarda Saki ve 
!sınai!. 400 de Bedi ve 
l"ruzaıı .. 

Gelecek hafta yapılacak 

final müsabakalarında ikinci 
kutagoride Fcnerbahçenin Pe
rachııı fazla pu van til m:ıs ı pek 

ıııuh temeldir. 
Futbol 

Dlin Stadyumda üçüncii 
kümeye men,;up takımlar ara

sında lik maçlarına devam 
edilmiş ve salı giinii lzıııire 

gidecek olan Galatarnray bi
rinci futbol takımı ikinci kü

meye mensup Csklidar ve 
Be) lcrbeyi tnkımlarının teşkil 

ettikleri muhtcliclc bu talim 
miisabakası yapmı~tır . Oyun 

(2- 1 ) Galatasarayın lehine 
bitmiştir. 

Bundan ba~ka Galat:ı,;aray 

küçükleri de Pera kulübünün 

ikinci takımının !-4mağlup 

etmişlerdir . 

Adilin mezarınd 

Dün ; geçen sene bir futbol 
maçında kazaen marıız'.k~lclığı 
bir tekme ile vefat eden Be
şikta~ kullibii nden Adilin 
devri sencvii irtlhaline müsa
difti. Bu mlinasebetle Beşik
taşlılar arkadaşlarının hatıra

sını taziz için ihtifal yapmış

lar ve hep birden Adilin 
mezarını ziyaret etmişler , 
samimi hitabclerilc futbol 
şehidinin hatırasını yadetml~

ler, mezarına çelenlder koy

mu~lardır. 

Türk anonim elektrik firketl 

Türk Anonim elektrik şirke

tinin tediye edilecek tahvilaıının 

1 Ouncu keşi desinin 1 temmuz 
19 29 tarihine müsadif pazartesi 
günü badezzuhur saat 2, 5 ta , 
Beyoğlunda, Tünel meydanında, 
Meıro hanında şirketin merkezi 
idaresinde , Noter huzurile icra 
edilece~ elektirlk ıırlceti tahvıl aı 
hamillerine ilan olunur. 

Amortisman cetveli mucibince 
amorti olacak tahvilatın mİllan 
680 dir. 

Arzu buyuran tahvilat hamil
leri kctldede hazır bulun11\a4a 
davet olunurlar. 

lttanbul , & hulran 1929 

Ma&riiieı 

Hariciye Vekaletinden: Yu
goslavyada ıehirlerdekı emlak 
üzerindeki haciz fekkolunmuştur. 

Ancak şehirlerdeki haciz altında 
bulunan emlAkin haczinin fekki 
ve satılması için e•habının evvelce 
Yugoslavya Adliye nezaretine 
müracaat eylemesi ve mezknr 
nezareıten karar alması İcap 

ederken ahiren bu gibi muame
latın doğrudan doğruya emlakin 
kAln bulunduiju mahaldeki me
murini aidesince yapılması Yu
goslavya hüknmeti tarafından 
alakadar memurine tebliij edil
miolir. Binaberin Yugoslavyada 
tehirlerde emlaki olanların bu 
eın!Ake tesahüp için ya doğrudan 
doğruya ve yahu! vekilleri mari
fetıle miAlerlnln bulundukları 

şehirlerdeki memurini mütealli
kasına müracaat etmeleri lüzumu 
teblijt olunur. 

Edremit asliye mah/ceme$in

den: J<::clremiclin rarlı kariye
sinden Yusu! olğu Ali Osman 
vekili Nezihi Bey tarafından 
Eclremet f!ı\ızinei maliyesi a
leyhine ikam olunan tescil 
tapu daYas!nın icra kılınmak
ta olan mahkemesinde miicl
clei vekili kirk seneyi müte
cavüı bir zamandan beri 
miiekkiliııin bila niza ve bila 
fasıla yeddi tasarnıfunda olan 
ve tapucu mukayyet bulun
mıyan N11rIJ kariyesincle ;\[us
tafa yetimleri >C imam ;\lus
tafa ve Bektaş i\fehmet Ağa 
bagçelcri ve \'aliclesi Safiye 
llanını hane'i ve Veli Ah
met veresPleri hanclcrile mah
dut iki oda ve bir dam ve 
mağaza ile bir miktar bağ

çeyı ha\İ hane ile • ' arlı ka
riycsi Çukurlu mev kiiııde 
şarkan keçeci ! lafız garben 
hacı Ihsan oğlu şinıalcn ke
çeci ! lafız ve cenuben yolla 
mahdut !J..-f dönüm 7.C) tin
likle keza bağlar içi mcıki-
inde şarkan yol garben J lii
seyiıı kaptan ı·ercse~i şimalen 
yol cenulıen hacı Remzi vc
rcslerile mahdut bir buçuk 
döniim bağçcnin müvekkili 
nanııııa tapuya tescilin talep 
etmekte olduğundan ınezklır 
emvalle alakası olup tasarruf 
iddiasında bulunanların mu
hakeme güniı olan 11 tem
muz 929 Perşembe glinün
den mukaddem Edremit mah
kemesi hukuk dairesine mü
racaat eylcmeşi ilftn olunur. 

Edremıl asliye mahkeme

ısnden : Edremidin havran 
nahiyesinin cami kLbir ma
hallesinden solca oıı;lu hasan 
kerimesi huriye tarafından 
edremid hazinei maliyesi 
aleyhine ikame olunan tescili 
tapu clavaşının icra kılınan 

muhakemesinde nıiidclei ma
hallci mezburda şimalen sarı 
ismail oglu ismail şarkan 
saıdi l\Iehmct cenuben mek
tep muallimi Hüseyin E. hane
leri ve garben tarik ile 
mahdı d 9'.\Pe 303 senesin
den befi bila niza pederi 
Basanın tasarrııfıında iken 
beş sene evvel vefatıla bira
derile kendi~i tasarruf itmek
de olclıklanndan tapuda mu
kayyed olmayan işbu hane
nin miitevel!a pederi Basanın 
vereselcri bulunan müteveffa 
nın oglu mtbtafıı ile zevcesi 
bulunan Huri ye ile kızı bu
lunmasi hasebile kendisi 
uhdelerine tapuya tescilini 
talep eylemiş oldugundan i~bu 
hanede hakkı tasarruf iddi
asında bulunanlnrın muha
keme günü olan 11 temmuz 
929 perşembe gününden evvel 
edremid hukuk mahmeslne 
miiracıat eylemesi ilan olu-
nur. 

ZAYl - 14173 numa
ralı tekaüt cüzdanımla 
t~tbi}c mdhrümü ~ayi etti
ğimden yenj.sin ı a)ş~ğım
aah ç_şkisinın hükmii olma
dılı ilin olunur. 

f;tül ga b;riciyeden müte
kait M. Şükrü 

~AHMETFEVZi~ 
Bsri lor~ mo~llyn mnönznsı 
Mağazamız bir müessesei milliye olup asri zevkin 

büt[in inceliğini cami bllcümlc eşyayı beyciye ve münte
bibenin yegane meşheridir. Zengin ve rengin solonları

mız her müşkülpesent miişterlleri memnun edecek tarz
da tefriş edilmiş olduğundan müteaddit ve her keseye 
elverişli muhteli! yatak odaları, salon takımları, yemek 
odaları, lüks eşyalar, hali lngiliz pirinç lake ve şiyah 
karyolaların envaı hazaran iskemleler rekabet kabul 
etmez derecede ucuzdur. Muhterem müşterilerimize 

her bir türlü teshilat yapmakla miiftehlri;ı. 

resmiye tarafından vuku bulan siparlşarı serian ihzar 
ve taahhüt eyleriz. :\Iüessesemizin umumi salonları bii
tün vatandaşların her giin ve her saat emirlerine kiişa
declir. Arzu buyuran her saatte bu sanayii nefise meş

heri itlakına seza olan mağazamızın salonlarını gezip 
fiat 'ora bilir. 

Orta muallim 
mektebi 

Kabul şeraiti 
Ankara orla ııı ııalliın meklchi müdür

Iiiğünden :-
ı - Orta muallim mektebi alelumum orta mektep 

muallimleri ile ilk muallim mekteplerinin (Terbiye, ruhiyat, 
usuli tedris) mualliınlerini, ilk tedrisat müfettjşJqini, tat
bikat mektebi müdürlerini ve bilahare açıl~'ca._k ik1!1al 
mektepleri müdür ve mııallimlerini yetiştirmek üzre tesis 
edilmiştir. 

2 - Orta muallim mektebinin ( Pedagoji, lisan \'e 
edebiyat, tarih, coğrafya, fizik, kimya, riyaziyat, tabiiyat) 
şubeleri vardır. Bu şubelerden pedagoji şubesine girecekler 
evvellerinde (pedagoji ihzari) ve diğer şubelere girecekler 
( Umumi ihzari ) sınıflarına imtihanla kabul olunacak ve bu 
sınıfları ikmal edenler meslek şubelerine geçeceklerdir. 

3 - Umumi ilızariye ınünhasiran Erkek muallim 
mekteplerinden bu sene mezun olacaklar ile 4 - 5 sene 
zarfında ( eniyi ) derecede mezun olup sinleri 18 - 25 
arasıııda bulunan talipler imtihania kabul olunur. (!] 

4 - Pedagoji ihzariye kabul olunacak talipler, lık 

muallim mekteplerinden eniyi derecede mezun ve sinleri 
18-25 arasında bulunan ve iki sene ilk mektep muallimli
ğiııde muvaf!akiyetle çalışmış muallimler arasından imtihanla 
tefrik edilir. 

r • 
5 - Yukarıda yazılı evsaf ve şartları haiz olanlardan bu 

sene Muallim mekteplerinden mezun olacaklar, bulundukları 
Muallim mektepleri ınüdıirlüklerine müracaat ile isimlerini 
kaydettirmeleri lazımdır. Bu kısının müsabaka imtihanları, 

bulundukları mekteplerde son mezuniyet imtihanlarının hi
tamını nı üteakip 20 temmuz 929 cıııııartesı mektep idare 
ve talim heyetlerinin huzurunda icra edilecektir. 

6 - Muailim mekteplerinden 4-5 sene zarfınba mezun 
olup ta sinleri 18-25 arasında bulunan diğer Muallim talip
ler, hangi kısma talip iseler aşağ ıda zıkredilen evrak ve ve
sikaları ile birlikte mensup oldukları maarif idarelerine 
temmuzun to ııuncu çarşamba akşamına kadar müracaat 
etmelidir. 

1) Müsabaka imtihanına kabul için istida 
2) Sıhhatının tabii ve müsait , aza ve havasmın tam cis

mi ı·e ruhi anormal ahvali biılunınadığına dair resmi tabip 
raporu 

3) Mezun olduğu mektep şahadetnamesi ile cüzdanı as
kerlik ve Rşı vesikaları 

4) Bulundukları mualliıııliklerdeki müddeti hizmet ve hüsnü 
hizmet cetvelleri 

5) Pedagofi ihzariye gireceklerin nıuvaffakiyetle çalıştıkı
larına dair Maarif idareleri tastiknanıesi müfettiş raporları
nın suretlerile birlikte 

6) iki adet kartonsuz fotoğraf. 
7 - Musabaka imtihanları her vilayette Maarif Emin

leriniıı tensip edecekleri malıallerde20leııımuz 929 cumartesi 
güniı saat 9 da başlayacaktır . Bu müddet tehir ve takdim 
edilmez. 

8 - imtihanlarda kazanan Efendilerin hüviyetlerini havi 
cetveller Maarif eminliklcrine, maarif ve ınııalliııı mektep
leri müdürlüklerine bildirilecek ve mektebin açılma zaınaııı 
da işbu resmi dairelerde ve gazetelerle ayrica il~n oluna
caktır. 

9 - Orta muallim mektebi leylidir. Talebenin ibate ve 
iaşesi ve kitapları meccanen temin olunur. Masarifi saire 
talebeye aittir. 

10 - Kabul edilen talebede şehit çocuğu ve kimsesiz 
olanlar bu baptaki evrakı müsbitelerini birlikte getirmeli
dirler. 

[!] Derece kaydı münhasiren evvelki mezunlara aittir. 

Devlet demiryolları ve li
manları Umumi idaresinden: 

J(ayseri-Sivas hattı için altmış kilometrelik malzeınei ferşiye 

müııakasası 27 Temmuz 929 Cumartesi günü saat 16 da Ankarn
da Devlet demiryolları umumi müdürlıiğünde icra edilecektir. 
Münakasaya iştira! edeceklerin teklif mektuplarını ve tenıina(J 
muvakkatelerini yevmi ıııezkfırda saat 16,30 a kadar Unı~nıi 
idare xazı işleri müdürlüğüne vermeleri lbıındır- Tallpler muna
kasa şartnamelerini 20 lira mukabilinde Ankarada malzeme 
dairesinden Haydarpaşada mubayaa! komisyonundan tedarik 
edebilirler. 

Muntazam ve Lüks pü1't 

Sakarya v•pu 
16 haz 

PAZAR gUl\Ü akşamı 
keci rıhtımın 

hareketlf Zonguldak , lnebo 
Sinop, Samsun, Ordu, Gireso 
Trabzon, Sürmene , .• Rize i 
lelerine azimet ve avdet edece 
tir. Tal.sil.it için Si•kecide l\les' 
det hanı altında accntalığı 

müracaat. Telefon: lsıanbut 234 -
Seyrisefain 

Merkez acenteıi: Galata Köp~ 
baıında. Bey<>Qlu 2562 Şull 
acenleıi: Mahmudıye Hanı ahın 

lıtanlıul 27 40 

Antalya Postası 
\KONYA) vapuru 16 Hazir 

pazar 10 da Galata rıhtımınd 
harekeıle lzmır, Küllük, Bodru 
Radoı, Fethıye, Finike, Anıalya}'. 
gidecek ve dönüıte mukOr ı.k 
lelerle birlikle Andilli, Kalka 
Sahz, Çanakkale, Gelıbo!uy 
uğrayarak gelecektir. 

Bozcaada postası 
(GELİBOLU) vapuru 15 Hazira 

cumartesi 17 de idare rıhtımın

dan harekeılc Gelibolu, Lapseki, 
Çanaldcale, İmroz, Bozcaadaya 
gidecek ve Çanakkale, Llpıeki, 
Geliboluya uğrayarak gelecektir. 

Trabzon birinci postası 
(ANKARA) vapuru f7 Haziran 
Pazarle&l 12 de Galaıa nhlımın. 

dan harekeıle İnebolu, Samıun, 
Gircıon, T rabz.on, Rize, Hopaya 
gidecek ve dönüııe Pa7.ar iıkele
ıile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Görele, Gireaon, Ordu, Ünye, 
Samsun, İnebolu, ZonguldaAa 
uğrayarak gelecektir. Hareket 
günü yük kabul olunmaz. 

lzmir - Mers insür'at_r_os-tas_.ı· 
(CUMHCRİYET) vapuru 18 

Haziran salı 12 de Galat& rıh

Iıınından kalkaTak çarıabam •abahı 
İ zmir~ var.ıtcalc ve o günün akta· 
mı lzmirden kalkaralc Anıalya, 
AIAiye Mersine gidecek \'e T aıu
cu, Anamor, AIAiye, Antalya, 
İzınıre uğrayarak gelecektir. 

Edremlı asliye mahkemesin

den: Edremidin Şekviren ka
riyesiııden Hüseyin kerime

si Kadriye hanım tarafından 
Edremidin cami vasat ma· 

hallesinde Adalı Ali oğlu 
berber lbrahim aleyhine 
ikame olunan boşanma da

vasının icra kılınan muhake

mesinde miiddei aleyh İbra
himin ikametgahının meç-

huliyetine mebni ilanen 

tebligat ifasına ve muhake

menin 16 temmuz ;929 salı 

giinii saat 13 çe talikına 

karar verilmiş olduğundan 

yuvmu mezkı'.irdıı Edremit 
hukuk mahkemesinde hazır 

buluınası ve aksi lıaldc 
gıyaben muhakemenin icra 
kılınacağı ilanen tebliğ olu
nur. 

İstanbul tramvay şirketi 

Tramvay ~irkctinin tediye 
edilecek tahıilacının o uncu 
keşicle~idin l temmuz ı 929 
ı arihinc miisadi[ pazarte>i 

giinü lıadczzuhur >a:ıt .ı 1,2 
ta, Beyoğlundn Tııncl nı.-y

claııında ;\Ietro hanımla 1ir
ketin merkezi idarc>indc, .\o. 
ter huzurilc kra cd il ccc~i 
tramvay ~irkcti tah ı i l at ha
millerine ilı\n olunur. 

.\nıortisıııan cctı eli nıud

bincc amorti olacak tall\ il ı\

tın miktarı IJ-tO cır. 

Arzu buyuran tall\ il ı\t ha
milleri kc~idede hazır bıılun

nıağa davet olunurlar. 
l.rtanbul, 6 ha2lran 929 

Müdüriyet 

• 
Istanbul barosundan: 
Baromuzun sene\i müsameresinin 2 ! Haziran 929 tarihine müsaclil cuma Tar:ılıyııda 

Tokatlıyaıı otelinde icra olunacağı ve eyrisclain idaresinin Kalamış vııpunınun köpriidcı• 
0 n~hln in 1'1111 saat 10 da hareket edeceği ilftn olunur. 



r) Sıytfa 

tmniyetS,andlğı em
lak nıüZayedesl 

Kafi karar ilanı 
Müzayede ikraz 

bedeli No 

130 10029 

210 10940 

255 12096 

160 12785 

14572 

405 16866 

760 16880 

240 17139 

260 17223 

710 17242 

310 17488 

135 18527 

190 17630 

merhunatın cins ve nev'i 

Erenköyünde içeren kay mahalleıln~ 
hamam sok~nda eakl 16 ve veni 21 
numaralı yOz on arpn ara& Ozertııcfe 
~ ıkı kattan ibaret döı:t oda , btr 
sofa , bir mutfaAı hm bir hanenin 

Borçlunun 

lsml 

tamamı Besım B. 
Boğazlç!nde Beykozda Kavakdere cad-
desinde eski 112 ve y~nl 104 numa-
ralı doksan IU1m arsa tlzerinde ahtap 
uç kattan ibaret Oç ocla , iki sofa, btr 
mutfak ve yetmlt bet arpn bahçeyi 
bavt harap bir Mnenln tamamı Bodeeakt FJ. 
lğrikapıda Hacı llyu mahalleaınde eski 
ve yeni Ebe aobıtmda hartta l , 2 
mevkllnde eski 9, 1 1 ve yeni 9 , 11 
numaralı yilz otuz tekiz Uf1D anada 
brgtr bir kattan lbarel sıvaları noban 
bir ahırın tamamı o.o.an EJ. 
Bulgurluda Karam.an çtftllll caddesinde 
eskl 22 , 24 numaralı yQz 81)1D usa 
nzerınde ahpp btr kattan ibaret iki 
oda , bir sofa , btr mutfaAı ve dokuz 
dönüm üç evlek Uç yüz artın bahçeyi 
havl bir hanenin ta~amı Ayıe Sıdıka H. 
Üsküdarda Aıtınzade elyevöm Mecl-
diye mahallesinde Nlıantaıı caddesinde 
eskl 4 mükerrer, 4 mükerrer 4 mn\errer 
ve yeni 12, 12-1, 12·1 numaralı bnyQk 
kötkOn harem dairesi üç yüz otuz iki 
arım arsa üzerinde ahşap ıkı buçuk 
kattan ibaret sekız oda, bir sofa, bir 
taılık, bir hamam ve bir kuyuyu \'e 
selamlık dairesi keza Oç yüz otuz lld 
artm arsa üzerinde ahfa.p iki buçuk 
bttan ibaret sekiz oda, bir sofa, b!r 
ta~lık, bir hamanı diğeri yüz on Uç ar· 
ıın arsa üzerinde yarım katı k!rgir iki 
katı ah§ap olmak Oı:ere ikı buçuk kattan 
ibaret üç oda, bir mutfağı ve elit bir 
bin dolı:uz yilz yctmtı bet aquı bah-
çeyi havı lkl k.öıkün tamamı 

Emine Radiye Ye Fatma Ümmülswle H.lar 

Anadoluhınnnd& Göksu mahalleainde 
Göksu elyevm Baruthane aokafında 

eski 7 lnıülcerrer ve yeni t7·2, 7-3 
nwnaralı yilz on arım arsa Qzeılnde 
iki katı kargir yarım katı ahıap olmak 
ilıere maa cahannuma tkı buçuk kattan 
ibaret hct oda Wsallnde aİtnııt arftD 

üzerinde ~hpp bir kattan ibaret bir 
dilk!nı havi bir hanenJn tamamı Osmu B. 
KadıkOyllnde T uğlaabqı mahallesinde 
eakl Erenköy ve yeni Kay~da~ cadde-
.ındekı 26 ve yeni 86, 88 numaralı 
tkı yüı. seksen arım arsa üzerinde kar-
gir bir kattan ibaret üç dönüm- yed! 
yQz yetmlt aqın araılyl havi blr ahırın 
tamamı Namııye H. 

Erenk6yünde merdiven karlyesinde Çeıy 
ıne sokatmda eski37vp yeni45 numaralı 
yllı argın ana Uıerlnde ahşap tk1 kat-
taa ibaret bir tqlık, dört oda, bir sofa. 
bir knçük oda, ayrıca yüz arıın arsada 
hir mutfak, bir ahır, btr dönüm üç 

evlek iki yüz arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı Musa K!zım B, 
Üllüdarda Rum Mahıiietpqa mahal· 
ılnEle sara kahveler sok.aAmda eski 11 
n yenl 13 numaralı elit ıkı arom arsa 
üzerinde allfÇ bir kattan ıbaret bir 
dükkanın tamamı Hüseyin Ef, Servet H. 
Bahrköyünde Cevizlik mahaileslnde 
hamam sok~da umınnl 337 ve yenl 
43 numaralı yüz dört arıın arsa iUe-

rlnde maa çatı ahşap üç buçuk huan 

ibaret biri çatı odası olmak 6zere 
dokuı oda, ıkı sofa ve on altı arıın ar-
11da klrglr bir katlı bir mutfak ve 
altı yüz kırk beı arım bahçeyi havı 
hır hanenin tamamı Güzide H. 
Kasımpapda Camllkebir mahallesinde 
yenl çöpçüler sokağında eski 28 ve 
yeni 16 numuralı otuz heı arıın arsada 
fcv~inde bir odayı havi bir dükhnın 
tamamı Fatma Berkemal hanımla Hüseyin F ehmıB 
Divanyolunda et.ki Alipaşa mahall~sinde 
ya~cı hanı alt katında eski ve yeni ô 
numaralı otuz alb ar~ın arsa üurinde 
bil! hava ve kapısı oda içinde vo 
odanın arkasında bir ardıyeden ibaret 
tam lcarglr bir. odanın tamamı Mehmet Şükrn B. 
Ü.Sküdarda Solak slnan mahalleatnde 
T opanelt oğlu sok&Wnda. eski 3 7 ve 
yeni 35 numaralı doktan ar§m arsa 
üzerinde ahşap üç kattan ibaret_ altı 
oda , bir mutfak , bir kuyu ve kırk 

mnyet 
Mmyede lhu 

beddt No. 
171 15286 

45 15301 

360 16257 

480 16265 

250 16392 

1070 16636 

2240 16690 

685 17141 

140 17725 

1400 18200 

220 18592 

432 18884 

315 19061 

870 19115 

320 19278 

352 19346 

480 19481 

260 19652 

1460 19665 

1222 19755 

Merlumatın dQ 1 &çhmun 
~ 

ve nev'i. tsml 

Fatihte Haçı Ferhat .mahalle. 
sinde eski 54, yeni 80 numa-
ralı bir haneQİn tamamı Mustafa Ef. 
Osküdarda 'ôusbalı mahalle-
sinde çıkmaz tekke sokağ-ında 
aski 17 ve yeni 21 numaralı 
bir hanenin tamamı Hüseyin R~ FJ. 

Şaziye ve Fatma Nuriye H. lar 
Ortalcöyde Çayır sokağında 
eski 23 ve yeni 1,3 numaralı 
bostan ile bir köşkün tamamı Fatma 

Hayrünnisa H. Hacı Emin Ef. 
Erenköyünde Göztepede Bağ-
dat caddesinde eskil4,14,14,14, 
12, 13 ve yeni 256 256-1 nu-
maralı ilci hanenin tamamı. Zekeriya Ef. 
Kastmpaşada Yahyakethuda 
mahallesinde Sipahifurunu cad· 
desinde eski 61, 63 ve yem 
71, 73 numaralı iki hanenin 
tamamı. Fatma ve Hacer H. 
Lalelide Mimarkemalettin ma- . 
hallesinde Laleli caddesinde eski 
41, 50, 52 ve yeni 56, 58, 60, 
62 numaralı iki dükkan ve ilci 
hane. Ahmet Nahit Mustafa Bedrettin B.ler 
Beylerbeyinde Havuzbaşı soka-
ğında eski 23 ve yeni78, 78-1 
80, 80 numaralı iki köşkün 
tamamı. Mehmt Sait Halet B. Hadiye 

Mediha H. 
lytpte Emirbuhari mahallesinde 
Kışla caddesinde eski 5-3 ve 
yeni 12 numaralı bir mağa -

zanın tamamı. Ahmet Ağa 
Y enibahçede K.atipmaslahattin 
mahallesinde Edayikadın çık -
mazı sokağında eski 5-2 mü-
kerrer ve yeni 2 numaralı bir 
hanenin tamamı. Mehmet Ef. 
Şehzadebaşında Hoşkadem ma-
hallesinde Kmktulumda soka-
ğmda eski 6,8 ve yeni 8,10 
numaralı bir hanenin tamamı Bedia H. 
Avratpazannda Hobyar mah~l-
lesinde Taşmektep sokağında 
eski 5 mükerrer ve yeni 7 nu-
maralı bahçeli bir hanenin lff · 
nenin tamami Hüseyin Ef. 
Zeyrekte Şahhohan hatun ma-
hallesinde eski çinili odaları 

ve yeni Camiişerif sokağında 
9 numaralı bir hanenin ta-
mamı Mehmet Ef. 
Samatyada Aptiçelebi mahal
lesinde Pulcu inop sak.ağında 
eski 17 mükerrer ve yeni 17 
numaralı bir hanenin tamamı Artin Ef. 
Kadıköyündc Osmanağa mahal-
lesinde Söğütlü çeşme, Dut 
sokağında eski 122 mükerrer 
122, yeni .39,41 numaralı bir 
dükkan ile bir hanenin tamariıı Artin Ef. 
Y alıköyünde Canik fıshkh so-
kağında eski 15 mükerrer ve 
yeni 36 numaralı. bir hane Emine Seher H. 
Ayvansarayda seki Mus~fapaşa 
yeni F urun sokağında eski 13 
ve yeni 17,52 numaralı bir 
hanenin tamamı Halil ağa 
Kapandekikte Hızır bey ma-
hallesinde Sabunhane imaret 
sokağında 4 numaralı bir hanenin 
tamamı Salih B. 
Ahırkapıda Akbıyık mahalle-
sinde keresteci sokağında eski 
3 mükerer ve yeni 56,58 nu~-
ralı bir hanenin tamamı Ayşe H. 
T opkapıda Takyeci mahalle-
sinde T opkapı harici sokağın-
da eski 11,13 ve yeni 9,13,11, 
11-1, 11-1, 15 numaralı ~ki 
dükkan, bir ahır bir kahveha-
ne, iki hanenin tamamı Kiryako Ef. 
Şeyvefada Molla husrev ma-, 

üç ar~ın 1*.hçeyi havi bir hanenin tamamı Ahmetef, 
1362 17773 Beyler beyinde Küp]iicede eski 1 O 

mükerrer ve yenl 24 numaralı yOz 

arpn arsa ilzerlnde ahıap ilci buçuk 
kattan ibaret dört oda • bir sofa • bir 

mutfak ve lkl yüz sekiz artın Ba~çeyt 
havi bir hanenin tamamı Adıl beyle Melek H. 

Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilAtı yazılı emhk 
bızalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde .;~lup 17 haziran 

· 929 tarihine müsadif pazartesi günü saat on l>uçuktan ltibaren 
mfinyedeye milba,eret olunarak saat on altıda k'~ 'ı kararlannın 

çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanlann~Czko.r günde 
saat on altıya kadar sandık idaresine müracat eylktelert ve s~at 
on alt.ıd4n sonra vuku bulacak müracaatların kabyl edilmlycceıll 
ve emlili meı.kftreye evelce talip olanların kat 'r katar esnasında 

-~ bulunmadıkları ve başlca talip zuhur . eylediği,itakdirde evelkl 
taliplerin _müzaye~eden ~mit addolunacaldan il: olunur. 

• 
~alleıinde CüceÇeşmesi sob
ğında es~ 1-0 ve yeni 20 nu
marah bahçeli· bir hanenin 
tarııamı Güldan H. 

280 12218 lyipte Kızılmescit mahallesinde 
ve caddesinde eski 86,86 mü
kerrer ve yeni 42,44,44-1 nu
maralı mubddema üç dükkan 
elyevm üç münhedim dükkan 
arsasının tamamı f"uat B. 

35 13811 Sarıyerde Türbe sokağında eski 
9 ve yeni 7 numarah bir ha • 
nenin tamamı. F e)ıZİ ve Muhittin Beyler 

145 15962 Mevlevihane kapısında Aydın· 
kethüda mahallesinde kereste • 
ciler sokatında eski 3 mükerrer 
ve yeni 2-4 numaralı bir hane-
nin tamamı. Hadiye H. ve Necmettin B. 

610 19418 Fatihte Pirinççisinan mahalle -
sinde Kalaycı sokatmda eski 1 
ve veni 11 numaralı bir hane-
nin tamamı. Hafız Rıza Ef. 

730 19948 Kadıköyünde Osmanağ'a ma • 
hallesinde eski ve yeni Çawş· 
başı sokağında bir dükkan ve 

bir hane. Safiye, Hadiye, Saadet, 
Neriman H. lar 

274 19797 Beykozcla Yalılcöyünde Gazi· 
yunus sokağında eski 13 ve 
yeni 17 numaralı bahçeli bir 
hane Müzeyyen, Fahriye, Ahsen Mürüvvet 

H. )ar ve Ziya Ef. 
415 19898 Erenköyünde Göztepe Mehmet 

efendi mahallesinde eski Ali 
bey ve yeni Ridvanpaşa soka
ğında eski 31 ve yeni 25,25 
numarala bahçeli bir köşkün 
tamamı lbrahim FJ. 

Yukarda cins ve nev'ile mevkii yazılı emlak (altmış 
bir ) gün müddetle icra kılınan aleni müzayede netice
sinde hizalarında gösterilen bedel ile talipleri uhtesinde 
takarrür ederek birinci ihalesi icra kılınmış olduğundan 
talip olanların ilan tarihinden itibaren ( otuz bir) gün 
:zarfında sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 

Mersin jandarma mektebi 
miJ.diirliiğünden: 

Asgari Azamt 
I<ilo Kilo 

150000 180000 Ekmek 
15000 19000 Sığtreti 

Mersin jandarma yeni efrat mektebinin 929 /haziran/ bidayc
ıinden 930 Mayıs gayesine kadar mevkii münab.saya çıb.nlan 
yukarıda mikdan muharrer bir senelik erza.lan kapalı ıarl usu
li1e 19 / haziran] 920 çarş.ınba günü saat on dörtte ihaieJ katiye· 
si icra kılınacağından talip olanların yüıde yedi buçuk teminatı 

muvakkate makbuıb.rile yevmi mczktlrda Mersin jandarma 
mektebinde mfitC1Ckkil münakasa komisyonuna, ~rtııameyi atmık 
ve öğrenmek isteyen Wiplerinde mektep müdüriyetine müraca-
atleri iI!n olunur. • 

FUAT SAÇ SUYU Saçların dOkDlmesinl meneder 

Kepeklerin izale ve dökülen saçların neşvünemasıuı temiıı eder. 

Her eczane ve ecza depolarından arayınız. Deposu: Şişlide Ali 
fuat eczanesidir. lzmir Umumi deposu: Karşıyaka Esat Nuri 
Eczanesi. 

İstanbul mülhakatından Galata ile Beyoğlu beyninde 

tahtela.rz Demir yolu anonim şirketi 
lstanbul mülhakatından Galata lle BeyoA-lu beyninde tahteli.rz 

I)emir yolu Türk anonim ılrketinln tediye edilecek tahvilltırun 
12 inci lceştdesinin 1 temmuz 1929 tarihine musadif paıartest 
günü dadezzuhQr saat 3 te Beyoğlunda, tünd meydanında Metro 
banmcla ıirketln merkezi idaresinde noter huzurile iaa edileceği 
Ulnel ııaketi tahvilat harnillerine tlln olunur. 

Amortisman cetvell mucibince amorti olacak tahvilltın mıktan 

465 tir. 

Arzu buyuran tahvilat hamilleri keııclede hazır bulunma"Aa davet 
olunur. l.tanbal 6 Hu.1n.ıı 1929 

Müdiriyet 

Manisa vilayetinden: 
B.edeli keşfi müoakas.:ının müddeti münakasa 

t< Lira Nevi 
78 2575 J\laşehir mektebi aleni 

il!vei inşaatı 
36 26530 Manisada natamam kapalı zarf 

meklebin bir kısım 
inşaatı 

6 temmuz cuıruırtesi 
saat (10) 
6 temmuz cumartesi 
saat ( 11 ) 

Bedeli keşif, sureti münaka~ 'e müddeti münakasal:ın balada 
muharrer iki mclitep inşaatı ır.üı.Jkasaya konulmu~tur. Bu hususta 
tafsilat almak hteyenkrin maar.f müdürlüğüne ve ihale günü 
v:ıktı nıuayyeniode vilayetin Jaimi encümenine müraca::.tlan 
ilrut olunur: 

1 eKs.ELSloR 
ÜYÜK ELBİSE 
FA B R·I KAS 1 
Galata Karaköy p~aç.acı 

fınm ittisıılındeki mahallebicinin 

üstünde 

f-Ianımef en dil ere 
Pardesüler (Kaşa) 
Her renk ve son moda 

14112 liradan itibaren 

erd üseler(trench--coat) 
B&j ve ıacivert renklerde 
22112 liradan itibaren 

uşambalar ( ipekli 

Har 13 liradan 
renklerde 1

'
2itibaren 

Beyef en dil ere: 
Meşhur Manderberg markalı 

(trench-coat)tan bej ve JAcivert 

Pardesüler 
24 ıi2 liradan itibaren 

Spor kostümleri 
12112 liradan itbaren 

bi~~~de K e s t D m 1 e r 
14112 liradan Ribaren 

Çocuk için İngiliz biçimi ve ıpor 

tüml • 1'e haa os en pantolonlar 

6112 liradan itibaren 

Pantalonlar (Kaşa) 
Her 6112 liradan 

renkte itibaren 

Ceketler 
Blö ruj Ye gri 

12112 Hradan itlbaran 

Ceketler 
Siyah, llclvert ve gri ıılpaktan 

6 112 Jiradan ttibaren 
Isnıarlrma kostumler 

301,.2 liradan itibaren 

Taksitle de mu
amele yapılır 

5200 Kilo Sııde yağı 

Çanakkale Jandarma Yeni 

Efrat mektebinden : Ç. kale J. 
yeni efrat mektepleri Umcra 

ve z:ıbitnnile talebe efradının 

haziran 929 tarihinden mayıs 

930 gaye:sine kadar bir sene

lik ihtiyaçları olan yukarda 

yazılı beş bin ikiyli~ kilo 
sade yağı kapalı zarf usuliJe 

münakasaya vaz olunmu~tur. 

26 - 6 • 926 çarşamba günü 

saat on altı<la taliplerin ver

dikleri fiatlar h:ıd<li itidalde 

görüldüğü takdirde ih:ılesi 

icara kılınacaktır. Taliplerin 

bu baptaki yağ' niimunesile 

~nrtnameyi görmeleri ve iza

hat alın.ık iizcre Ç k:ıJe hii
kilmet dairc~indc mlite~d .. kil 

komisyonu mahsusuna ıniira· 

caatları ilan olunur. 

ZAYİ - Çatalca nüfus 
daire5ile askerlik şubesin
den aldığım hüviyet ci.lz
dam ve askeri vesikamı 
ziyaa uğrattığım ve yeni!e
rini alacağım cihetle bulun
duğunda bunların hükmü 
olmıyacağmı ilam ·ederim. 

Çatalcanın Subatı l.Aryea.udeıa 

Oeman otlu 318 doiı;mlu YD.far 
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- mR Gj}N Çİ1.AI\ T0RK GAZETESi = 
, ! I[ C!.1 ~l~lllR1: 
İ 'fiirkiyede Hariçte 

i
l Kunış Kung 

ı.. A':! lığı ıso 0<i9 

1 

~ .. 400 800 
6 ,. iSO • 1450 

J ~ .. 1400 ~700 

L Gazetemk4~ ~ 1-:t_ ti _ 
' esimlerin bnton liüf~ tnahf'!izdv.r 
' . 
· G ızeteye göp.dertlccet DJektuplarJD ~dne ı ı 

idare içinse ( ldue), yaııy• ijul ( Yw) 
. işareti konulm~ıdıJ 

Banlmıraıı ııı~~p~ t!ıd•J'ııdeo, pn_ı~. 
makt.cJclereaJı me)dqp~ kcıo~q, .;fal~ 
kayboimıumdan .;_ lllnlarm mbndertc&tmdan 

idare 1neıul delildir. 

. 
·11ıi' t:_ " 

T.idf meldephri!e faydalı eseıb 
1ıı:Qfarmdı-o/~ J2 t~ıiu yapılır 

"' Büyük .. YJ. rr b!r çoll d~'· 'iİ!l V!rllen lllnlarlı 
hu1'us ~ahlyett~ l!J.nların ücretl 

idare Ue ~rarlaştiriltr. 
.... ı'- 1 ~-- (4 

Satırı Kuru) 
6·\ lnct sayfada l'l,SO 

5 • • 2S 
4 • .. 40 
i • • 100 

' t • 200 
l·Ş ıne:ı sayıta:IJ }ıo 
resmi il~ıı.l:ır 

Cuateıq!Jt hıuınt ilin bbıa1 edsıı ycr. 
H. S. H. lll:a.t aceııtuı. 

lL iM TARf FE Si : 

Türk Ocakları Merkez Heyetinin büyük eşya 
haziranda çekilecektir• 
almakta istical ediniz. 

piyankosu 30 
· Biletlerinizi 

r:::::::··· .. ··••.::1•·-........................ 1111•···················,.···············=~···················· =·······=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::1:::::::::::::::::1:.::::::::::::::::::::: 
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illi Türkiye iş bankası WI 

~:; ı··r g lieyetı umumiyesinin 2-6-29 tarihli kararına tevfikan ve ii: 
!i SERMA YENİN 4,000,000 liradan 5,000,000 liraya tezyidi .n~ 

:.m için ilıraç oluıı:uı: ım ... . .. 
l
!fü Beheri: 10 lira kıymeti ltibariyesinde m 
··ı 100,000 ADET .... 

~!j IIANiLINE AiT YENi HiSSE SENETLE- ı,·~~I 
im İdNE KA YT OLCN~fA(}A DAVET ıiU 
HU 2 haziran I 929 tarihinde içtima eden fevkalftde lin 
ım heyeti umumiyenin nizamn:ımei esasinin 9uncu mad- m~ 
ım desine tevfikan, ihracına karar verdiği beheri 1 O Türk i!ii 
ım lirası ltibari kıymette 100,000 adet I IAMfLtNE AlT ıhi 
,:ı• ı··ı 

l
iif YE~! HiSSE SENETLERİ şeraiti atiye dairesinde ban- :fü m kanın ~ski hisselerine sahip olımlara arzolunmaktadır. m~ 
::: :\ IİKT AR : :::: 

•!i! .. ı::: 
füi Eski hissedarlarımız, haiz oldukları beher eski dört m: 
ifü hisseye mukabil bir hisse rnübayaa edebilirler. iifi 
lfü Eski hisselerin dörde taksiminde çıkması muhtemel ifü 
;fü hisse küsuratı muteber değildir. i!ii s... I i ... 

lfü BEDEL : .m ... E" .. 
::: r • :C: 
m \ cm ihraç olun;ın senetlerinin ili ihracı berveçhi ati :m 

ı··• c"·· 

im göstcrildiıti şekilde 11, 20liradır .. (On bir yirmi kuruş ) im 

Devlet demiryollan 
umumi idaresinden: 

Reisi Cumhur Hazretleri tarafından halkın tenezzühüoe açık 
bulundurulmasına müsaade buyrulmuş olan Gazi çifliğinden 

ahalinin istifadesi için 14 Haziran 929 tarihinden itibaren yalnız 
yaz mevsiminde Cuma ve tatil günleri Ankaradan Oazi ve Ahi
mes'ut istasyonlarına gidip gelecek yolcular için yüzje elli 
nispetinde tenzil1tlı ücretlerle tenezzüh katarları hareke ettirile
cektir. 

Fazla malumat almak fsteyenler 1stasyonianmıza müracaat 
edebilirler. 

Bursa at yarışları 
Bursa Baytar müdürlüğünden: 

Reisicumhur I Iazretlerinin himayelerinde ve 

vekil Paşa Bz. riyasetlcrindc yarış ve islAfı encümeni 
ali.si namına 28 haziran 929, 5 temmuz, 12 temmuz 

ve 19 temmuz 929 tarihlerinde Bursada at yarışları ic
ra edilecektir. Tafsilat almak istiyenlerin vilayet Baytar 

.m Kıymctl itiabariyesl 10 • - Llra im 

l!!j ~~:'i damg• ;- : 
20 il!! Ankara umumi hapishane 

ı~il 1 ı. 20 !~ji müdürlüg., ünden: 
ım I IAKK1 RÜÇHA1\1N l\lÜDDETl 1S11:\1ALI: im 
m E · k"ı hı"ssedar·l z 1 ·· ur t d hill ol k hl ;m Ankara hapislıanei umuminin bir haziran 1929 dan mayıs 
l
·m s arımı , rns a a ma sızın ss:!- !m 
1
fü lcrine dörtte bir nispetinde isabet eden yeni hi~seleri !!i! 930 gryesine kadar ekmek ihtiyacı olan beheri 300 dirhnm itiba-

sm iki ay zarfında, yani 10 ağustos 929 akşamına kadar E~!~ rile 216000 adet ikinci r.evi ekmeğin 1 Haziran 929 tarihinden 
fH! mül>ayaa ve bedelini a~~ğıda izah olunduğu şek.ilde: ban- f!i~ yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya kon
ifü knmıt.n tevdi ve ya irsal etmelidirler. Bu mliddet !!!: muştur· :··· .... !;g ınrfmda hakkı rüçhanım kullanmıyanların yukarıda ım Taliplerinin 2644 liralık teminatı muvakkate mektuplıırile 24 

im mezkur müsait şcraltle rni.i1Jayaa hakları sakıt olur. i!E! lıcziran 929 pazar ertesi günü saat 14 müddei umumilik odasın-
!fü HAKKI RÜÇH1\~IN SURETİ l$TİMAL1: ;~~! da müteşekkil komisyona müracaatları ve şeraitini anlamak üz-
t::: :::: . k"- d t .... •••• re daireı mcz ·urc e şar names:ni görmeleri ilan plunur. 
ifü Ilissedarlarımız şubderiınizc 10 Ilaz.irr.n 929 tııri- fü~ -----------------.......;:..------
:;:; hinden itibaren mu"racaat ederek yeni hisselerln müba- ;:;ı B ~ • h • 
==== •=== ursa apıs anesı umumıA :::: yaa pusulasını imza edebileceklerdir. ri~ 

~m l lissedarlaruruz bank.uca kendilerine gönderilecrk !~~~ müdu·· rfu··g~ u··n _Jen 
:m ohm kayt verakasmı doldt1rup imza ve bankanın Mer- i~ff a~ 
~~;~ kezine veya 1sta:ıbul şubcslı1e taahhütlü olarak irsal İm Hapıshanei umumi için münakasaya konulan ekmağin fiatı 
i~~E etmek suretile dahi yerli hisselere kayt olunabilirler. l.::.·=.e. haddı layılonda görülmediğinden 1/6 929 tarihinden 30-5-930 ta-
• rihine kadar yeniden kapalı zarf usulile müna1\asaya konulmuş-em Ancak beher hissenin I l, 20 lira itibarile tamam ~m tur, Yevmi, beheri 960 gram olmak üzre 450 - 600 adet safi 
ım bedeli dahi şnbelerimize tevdi veya lstanbul şubesi ve :in yerli Buğday unundan mamul ikinci nevi ekmek itasına talip 
ım Ankara merkezimize irsal edilmelidir. im olanların şeraiti münakasayı anlamak üzre Jıapıshane müdürlü
ifü Y uk<!rıdaki miiddct zarfında bedeli tesviye olun' mı- ım ğüne ve münakasaya iştirak etmek iste yerlerin 20/6/929 tarihine 
ifü yan rni.ibayaa puslalarının hükmü yoktur. em müsadif perşenbe günü saat 15 te Bursa ziraat müdürlüğii da~ 
f::: NOT· ı·m · · d t kk"l d k k • .m · .m ıresın e eşe u e ece omisyona müracaat eylemeleri ilan 
m: Yeni h(sselcrden bir hissedara eski hisselerin dörtte E!!i olunur. 
s::~ !ii! ------------------------:::: bir nisbetindcn fazla verilmiyeceği için, kayt varaka- ·ım 
m: smda sehven fazla y:ızıldıgı vaki olursa bankaca kon- m .... . ... .... , b ••• 
:::: trolunda dörtte ir tenzil edilecektir. i:! .... .._.. 
fü~ YENİ IJ!SSELERW TEMETTÜLER!: (fö 
iii! l~ii 
r.. llarnilinc ait olarak ihraç olunan \·eni hisseler ı 99_9 =··· :iii J =:=: :m senesi tcmettüiinün yalnız 5 aylrk kısmına iştirak ede- :fü 
•:m ccklcrdir. 930 senesinden itibartn yeni hisseler dahi m~ .. ; ~ . .., 
ım eski hisselerle hukukan müsavi oI.'.lc:ıKlardır. İR~ 

ım Türkiye iş banka.sı hf~ 
•••• ac:••• .. •ır>•ır.•..-............. ,. ••• -. ... a•••~••-•••••••••••.-••••••••••••••••••••••••• •••••••••••,. .. • 
ı:ın:.:::::ı::::::::::;:::::::~:::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::~;::::::::::::::::::: 
l& ... 111•••••• .. ••••_. .......... -• .... ••••••..ı•••--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•.ı•lı:ll•••••_.•••• 

lspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umumi müdürlüğünden 

Evs:ıh ıartnameıinde :yazılı biri 300000 diğeri 450,0GO 
kilo 0 lmak ilZtrt 750,000 hlo iki l•Cvi ispirt\l paz.ırlık suretile 
tıİınecaktır. ·r alip!"r mubayaa gaTtnamesinl ögrenmck fr..:ere mfiba
yant ko.nİ!JO~\.I kitabeUne müracaat edece~tir. T ektifler 1 Tem
ıımız Pazo.rteıl gun:i saat 12 ·ye kadar kabul olunacaktır. 

"Vakt ,,ın 1.5 Jlaziran 1929 tefrikası: 71 

Ziraat bankası levazım baş 
memurluğundan: 

Türkiye Ziraat bankası Antalyada bir şube binası yaptıracak

tır. Bu işi deruhte etmek isteyenler aşağıda yazılı vesikaları 
teklif ınektnplariyle birlikte vermelidirler: 

l - Yapılacak işi başarabilecek kudreti maliyeyi haiz ve be
de!i taahhüdün yüzde on beşi nisbetinde te'miruıt akçesini itaya 
muktedir olduğunu mCibeyyin bir banka melttubu. 

2 - Kifayeti fenniyeyi müsbit vesaik 
Teklif mektupları 1 temmuz 929 pazartesi akşamına kadnr. 

Ankarada Ziraat bankası rnüdiriyeti Omumiyesine tevdi edilmiş 
bulurım.ı.Iıdır. . 

Mukavelename, şartname müsveddeleriyle piTanlar yirmi lira 
mukabilinde Ankara ve Antalyada Ziraat bankalarından ve lstan
bulda Galatada Bozkurt hanınd ~'\imar Mcsyö MongerUen alına 
bilir. 

Yapilacak tekliflerden har hangi birini tercih etmekte Ziraat-
bunkası tamamen serbestir. 

Devlet demir yoll~rı ve liman~ 
ları umumi idaresinden: 

Reisi cumhur hazretleri tarafından halkın tenezzühü için açık bulundurulmasına müsaade 
buyrulmuş olan Gazi çilliğine giidp gelecek yolculara 14-6-929 tarlbinen itibaren ve yalnız 
yaz mevsiminde cuma ve tatil günlerine mahsus olmak üzere Ankaradan Gazi ve Ahimes•ut 
istasyonlarına yüzde elli nispetinde tenzilatlı ücretlerle tenezzi.İh katarlarının tahrik ettirile
ceği ahaliyi ınuhteremeye ilan olunur. 

Tenezzüh katarlarznzn tarifeleri berveçhi atidir~ 
Azimet 

Ankara Harkec saat 10,26 15,07 I 7,!0 20,38 
Gazi ,, 

" 
10,36 15,23 17,20 20,48 

Muvasalat Muvasalat Muvasal~t 

Ahi mes'ut Muvasal~t • 15,48 

Avdet 
Ahiınes'ut Hareket saat 16,-
Gazi " " 10,46 16,28 17,32 21,-
Ankara Muvasalat " l0,58 ı 6,40 17,44 21,12 

330 metre yerli kumaş 
mubayaası: 

Tütün inhisarı umum müdürliiğünden:. 
Müstalıdimine Elbise yapılmak üzre pazarlık suretile 330 metre yerli düz kumaş alınacaktır. 

itaya talip olanların nümuneleri ve 0 / 0 7,5 teminatı muvakkatelerile 18. 6. 929 tarihinde Ü:\lafa 

da n:übayaa komisyonunda bulunmaları. 

Istanbul emvali metruke miidiriyeti ilanatı 
Semti MaJıallesi Sokagı No Nevi Kımeti muhaınınenesi 

atik cedit Lira 
Kızıltoprak Tuğlacıbaşt BagdakaclJesi 57 183 maalıagçeköşk B000 sekiz taksitte 

14051 bedeli nıukarreri 
Mü~temilati : iki kattir maa sofa 10 ç:.la ve kiler ve mutfak ve iki halfi ve maa tulumba 

sarıııç, 'çamaşırlığı ile uşak odası bJğçesindedir. aHı dönüm miktarımlaki bağçesinde meyve 
ağaçları \'e bir mıkdar bag mahalli ve el tulumb<1.lı kuyu vardır. Alektirik ve kumpanya suyu 
tc.sisat ve tertibatı mevcuttur. 

Balada evsafı rriulıarrer maabağçe köşke fazlasile talip zuhuruna mebni pazarlıkıa yenideu 
çıkarılmış olduğundan 30-6-929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 de icrayi müzayedesi 
mukarrerdir. Taliplerin bedelinin yüzde yedi buçugu nisbetinde teminat ınakbuzlarile Emvali 
metru;.;e satı'l komiyonuna müracaat eylemeleri. 

Maadin İstanbul mıntakası 
Mühendisliğinden: • 

Ordu vilayeti dahilinde Bolaman nahiyesinde Keçili Kızıl ot ve 
Carmaşa.' ve Sarı Vakup karyelerine vaki olup ınckşufcn hüld't
mete ait simli kurşunla mahlut bakır ve çimento madeni, 

1 - Bir sene zarfında (200,000) lira sermaye ile teşkil edile-
cek Türk anonim şirketine hukuku devredilmek ve şirketin teşek
küll ndeıı itibaren bir sene zarfında eski imalat yerleri açılmak 
ve ocaklar civarinın 1-5000 mikyasında topoğrafik haritasile b~
tün saha hududııun ih:de haritaları talimatnamesine tevfikltı hari
tası ve mümkün olduğu kadar jeolojik vaziyeti gösterilmek ve 
sathı arzm ve eski imalatın tetkikinden elde edilecek netayiç fen
ni bir rapor ile vekalete bildirilmek ve bu netayice göre imalat 

projeleri tayin edilmek, 
2 - Üçüncü sene nehayetinde mezkUr madenden Fatsa ve 

Reşadiye veya Bolamana kakar nakliye yolu veyahut havai hat 
inşa edilmek ve dördüncü seneden itibaren asgari ( 1500) ton 
cevher ihraç edilmek ve bu teahhüdatı teminen Millt bankalardan 
birbin ( 5000 ) liralık teminat mektubu ita kılınmak şartile 

talibine ihale edileceğinden taliplerin 29 Haziran 929 tarihine 
müsadif Cumartesi günü saat on beşte kapalr zarfla ve teminat 
mektubile Ankarada Maadim işleri umum müdürlüğüne müracaat 
eylemeleri. • 

Haziran 
Muharrem:? Burç: Cevza 

Ayın do~uJu '11f'51 Aym bat ışı 
13,I L!J~ 0,42 

Gece yuıaından ıo:ua 

Cumartesi 
K .LuılU'oYlç yortmu (Enn.) 

Nama:ı: vıı-ltıtları 
~alı Ôlle lkıııJI Akıarıı Yataı fmn'• 

4,28 li,14 16,15 19,42 21,43 2,08 

Buıün doğanlara lıim: 
Erküı Kıı: 

Kasım Rıılırnr 

Günün naılhab: 
Atarlar sengi harap, dır2htı ~ 

mey\·ed:ır üzre ----Bu~ünkil hav.a. 
RüıgAr mutedıl poyraz ha ı 

va ekseriyetle açık: az bulutl udur. 

-----· 
Moı'ul müdür: Rofik Ahnıot 

~--- -- - -

Muharriri: Vere StalqJul 

- Evet herifin, biri. .. 
ismi Corçl o vakıt beni:nle 
eğlendiklerine zahip oldum, 
ve hadisata intizaren Kont 
dö Rocester rolünü oyna
mıya karar verdim. Baki
yesini Dük <lü Melfonla 
anlalhuşımdır. 

na kanaat edebiliriz ki Eminim ki mösyö Conese akıl harici mi idi ? Çok ala.. başka di- def-alar mükaddema söyle-
Mösyö "Cönes,, ve Öhö... lazım gelen teveccüh gös- " Cones " gülmeğe baş- yecek bir şey kalmadı.. diğim hale uğradım. Yani 

edilse, ahlaksız · bir adam 
benim mevkiimde olı><ıydı 
neler yapmazdı? NasLl siz 
ne düşünürsünüz? .. Bu nok
tai nazardan olsun bana 
karşı minnettarlık besleme· 
si icap etme:ı: mi? çok bir 

• "Kavandayş,, dedi ki: 
- Mös! ö Conesc foz!a 

sual sun~ıağa luzum yoktur 
kanaatindeyim.. zanneder-

Kont dö Roccster başka terilecek ve kendisine müş- ladı: Şimdi biraz da meslekt ne ben tamamen kendim 
b~~k:ı .. Biribirile hiç. alakası kiilat çıkarılmıyacaktır. Şüp- - Bu sualiniz bir şişede konuşalım.. Nasıl Mösyö oluyordum. Ne de başkası .. 
o?mıyan... ~ahıslardır.. de- hesiz kendisinin hiç Hr kapah olan bir arıya uğul- Cones.. bu mülakat sizi İşte bu sebepten dc1ayı 
ğil mi? sui niyeti yoktu. dayıp uğuldamadığmı sor- yordu değil mi? Zaten bu vaziyeti değiştirmiye 

"Sim!$,, söze karıştı: .,Cones,, sevindi: mıya benzer. Kadavra tam sıhhatli bir adam bile lüzum gördüm. Fakat yal-
- Pe1:a!a .. Mösyö "Co· - Ha şöyle ... İşte akıl- surdlı Kavandayş,,..halinde bu kadar yorgunluğa zor nız bu değil.. Filhakika ro-

ncs ,, i; hüsnünivelinden hcnsma söz buna d.::dcr. 'i~ hiç te mizahtan anlar tavrı tahammül eder. lü bir dereceye kadar ida-
kat'iycn cı~ıiniz ve .tabi~ti!e "Simis11 devam etti: olmadığı halde kahkaha " Cones ,, cevap verdi: me etmek lazımdı. Ve, ken· 
bu harikulade vaziyeti Müsaadenizle bir şey i!e güldü. Fakat " Simis ,, - Fakat mösyö ... Sih- dimi methetmiyeyim ama, 
halletmek çaresini düşün- daha soracağım... Yoksa çiddiyetini muhafaza etti hatim yeı indedir. Eyi yiyor, buna muvaffak oldum 
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şey istemem.. Yalnız kur· 
tardığım servet üzerinden 
bir komisyon.. Çünkü be
nim başka hiç bir mevcu
dum hiç bir gelirim yoktur .• " . . . . ...... 


