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TUrk- Yunan nıUzakeresi yeniden başlıyor 
Silih 

Katil maksadile mi, 
yoksa korkutmak 

için mi atıldı? 
Üsküdar: müsf antikliği 

Gelecek hafta Aliye 
H. mı, ~fadam ~fanniği 
ve M. Ilergeri isticvap 

edecek 

M. Berger 

Şakir Pş. zede Aliye H. la 
l\tadam mannik arasındaki 
hadise tahkikatına Üsküdar 
müddeiumumiliğinin vazıyet 

ettiğini yazmışuk. Üsküöar 
istintak dairesince bu hususta
ki tahkikat tamik olunacaktır. 

Müddei omumilik, evrakı 

müstantikliğc vermiştir. Aliye 
H. la Madam Manniğin ifa-
deleri tetkik olunacak, şahit
lerin Jfadelerllc mukayese 
edilecektir. 

Adlt tahkikat, hadisedeki 
kastın ihaf e mi, yoksa katil 
mi olduğunu meydana çıka

racaktır. lhaf e veya katil ka
stlarından hangisinin mevcut 
olduğu tespit edildikten son
ra, tahkikat kanun1 seyrini 
takip ederek bitirilecektir. 

tahkikatın tamiki esnasında 
sihlh atılmasının saiki etra-
fında esaslı tetkikat yapıla
cağı anlaşılmaktadır. Mösyö 
Bergerle l\ladam Manniğin 
ve Aliye IJ. ın mütekabil 
vaziyetkri iyice anlaşıldıktan 
sonra, hadisenin saiki vuzuh
la miilılhaza olunabilecektir. 

[ Altta.rafı 4 üncü sayfamızda] 

Hayret! 
Karar verilmiş, fakat 

tatbik edilmemiş 
Yeni emlaki metrnke mü

dlirU Ali Riza B. mezktır 
idarenin hayli karışmış olan 
makinesini tanzim etmek için 
azami bir faaliyet göster
mekte ve senelerden beri 
biriken ve intaç edilmiyen 
( I 000 ) ne karip dosyayı 
birer birer tetkik ettirmekte
dir. İ3u tetkikat bazen çok 

garip ncticeled ve hakikntları 
meydana çıkarmakta metrn-
kiyeti tahakkuk etmiş, vaz'ı
yet karan verilmiş oldu-
ğu halde tatbik edilmemiş 
bir çok muamelelere tesadüf 
edil mcktedir. 

Ali Rıza Beyin müdliriyete f 
geldiği tarihten itibarrn kısa 
bir müddet zarfında bu ve · 
buna benzer şekillerde rnec
hul kaJmı!i (1000) ne yakın 
emlake vaz'ıyet edil~ştir. 

Yunanl11lar sefirlerine 
teri talimatı tesbit ettiler 

Diyamandopulos cumartesi H H Qunu Ati nadan ayrılıyor 

Harp 
azırlıkları mı 

Fransızlar Avusturya 
ve Almanyadan şüp

heleniyorlar 
Berlin. ı 8 (A.A)- "Cor

rcspondance politique al
lcmande,, gazetesi M. Bri
and m süfcra konferansı 
reisi sıfatile A vusturyanın 
terki teslibat hakkındaki 
taahhüdatını ifa eylemediği 
hakkında cemiyeti akvam 
katibi umumiliğine gön-
derdiği mektubu mevzuu 
bahsederek divor ki: 

Bu mektupta levazımı 
harbiye imalatmın her anda 
başlıyabilcceği iınl<clnı ve 
Avusturya ve Almanya 
erkanı harbiyelerinin teşriki 
mesai edebilecekleri ileri 
sürülmektedir. Almanyanın 
da terki teslihatta bulunma
dığına dair bazı iddialar da 
serdcdildi~i ve bütün bu 
neşriyatın bilhassa Renin 
tahliyesi derpiş olunduğu 
bir zamanda vuku bulması 
bu tahliyeyi kabul etmek 
isteıniyen mahafilin gizli 
maksatlarını sarahaten mey
dana lmyar. 

Amerikalılara göre 
Bir İtalyon şirketine vcrilıniıtir 
Ro1nadan Aınerikan gazetelerine verilen 

1nalzhnata göre TürkiyP de elektrik tesisatı 
vücuda getirnıek imtiyazı SOsene müddetle 
( Ercole Morelli) narnında bir İtalyan şir-
ketine (Jerilnziştir. Bu şirket, Banka Kornnıer .. 
şiyale İtalyananın kontrolü altındadlr. 

Şirket Tii.rkiyerıin henı Rumıdi, lıern Ana
dolu taraflarında elektrik istihsali ile nzeş .. 
ğul olacak, ten(Jiratı temin ettikten başka 
tramvaylar ve sanayi 1nüesseseleri için la -
zun olan kudreti verecektir. 

Şirket 6 milyon liret ile işe başlıyacak 
(Je faaliyete iptidar ettiği zanıan se»ınaye .. 
sini SC,CCO,CCC lirete [ tak1·iben 5,CCC,CCC 
Türk lirası J yükseltecektir. 

Jıtlerkezi .Aılildnoda olan Af arelli şirketi
nin reisi, Faşist ıneb'uslardan Stef ano Ben .. 
ni dir . Kendisi ayni zanıanda ltalyanuı 
u1nıunt sanayi federasyonunun reisi bulun
nıa/ctadır . 

Fatih --Edirnekapı hattı bugün açılıyor 
Fatih - Edirnekapı ara

sında yapılan yeni bulvar 
ile tramvay hattının küşat 
resmi bugün akşam üstü 
(5) buçukta merasimle icra 
olunacaktır. Küşat resmini 
bizzat Şehremini Muhittin 
B. yapacak ve merasimde, 
başta B. M. Meclisi reisi 
Kazım Paşa Hazretlerile 
meb'uslarımız, Şehremaneti 
erkanı, matbuat mümes
silleri ve hususi müessise· 
lere mensup zevat hazır 
bulunacaktır. 

Davetliler Fatihte, yeni 
açılan Fevzi paşa bulvarı -
nin başlangıç noktas~nda 
toplanacaklar, burada Mu
hittin B. bir nutuk söyle .. 

dikten sonra kurdeleyi ke
secek ve bunu müteakıp 
da tramvayla Karagümrüğe 
gidilecektir. 

Buradan yaya olarak 
Edirne papıya gidilerek o
rada Tramvay şirketi tara
fından kır kahvesinde ha-
zırlanan büfede soğuk 
meşrubat alındıktan sonra 
geriye dönülecektir. 
Bebek-Balialimanı haffı 

Tramvay şirketi bir kaç 
gün sonra· da Bebek hattı
nın Balta limanına kadar 
uzatılması ıçın tetkikata 
baştıyacaktır. Ayrıca Aksa
raydan Topkapıya giden 
tek kattın da çiftleştirilmesi 

ıçın de tasavvur olunmak
tadır. 

Fatih-Edirne kapı 
tramvayı 

Şehremanetinden : Fatih, 
Edirne kapı bulvarı ile tram
vay hattının resmi klişadı 
haziranın yirminci perşembe 
günü sat beş buçükta yapı
lacakur. lstanbulda bulunan 
meb'usanı kiram ile meclisi 
umurnii vilayet ve cemiyeti 
umumiyci belediye azayı 
muhtcrcmcsi ailelcrile bera
ber davetli olduklarından 
henliz davetnamesini alma
mış olan .aevatın bu ilanı 
davet mukabilinde tcltlkki 
ederek Fatih tramvay istas· 
yonunu teşrifleri rica olunur. 

Ankara, IO (Vakıt)- Baş
vekilimiz önümüzdeki hafta 
içinde lstanbula hareket arzu
sundadırlar. 

buyuracaklardır. 

Evkaf Emanetten şiktıyefç~ Emanet fe 
Evkafı kabahatli buluyor,,, . 

Sular akmıyormuş .. 
Evkafa iade eiJinler 
bakın nasıl akıtırız 

lki gün evvel Bursa kaplıca
ları şirketi hissedarları umumi 
içtimaına Evkaf namjna iştirak 

için Ankaradau şehrimize gelen 
evkaf umum müdürü Niyazi 
B. JstanbuJun su işleri hakkında 
gazetecilere demiştir ki: 

- Şehremaneti vakıf suları 

aldı, fakat yeni camiiıı, Nuru
osmaniye, fatih, Sultan Selim 
camilerinin suları akmıyor. 

Emanet vakıf suların varidatını 

istiyor. Derhal vetmeğc 

hazır · olduğumuzu müteaddit 
defalar bildirdik: Aldırış etmi
yorlar. 

Suların akmadığı evkafa lıir 

kabahat olarak yükletiliyor: Va-

Bu arada ne olursa 
susuz kalan İstan

bula oluyor 

kıf suları bize iade etsinler 
bakın biz nasıl akıtırız. Yoksa 
bentrer bakımsızlık yüzünden 
harap olacak ve koca İstanbul 

2 sene sonra susuz kacaktır. 
Qü.n bu mesele hakkında mü

talaasını sorduğumuz Emanet 
su· işleri müdür vekili ve su 
mühendislerinden Hüsnü B. de· 
miştir ki: 

- Yeni camiin suyunun 
kesilmesine sebep Vefadaki 
Galerideki suyu.n beton ~onı 

dahiline almmamasındandır. Bu 
ameliyat bitmiştir. J-Iazinclrin 
suyu yakında akıtılacaktır. Diğer 
Nııru O· maniye ve f atilıteki 
sıılar , .cı, or. Sultan Selim ca-

Evkaf miidU.rii B. 
gidip fe hiç bentleri 
görmüş mudür? 

miinin yanındaki 'Çeşmenin y 

!unda ufak l-ir bozukluk var ..... 
Bir iki gün sonra o da akılıL

caktır. 

[Alt tarafı 4 üncü sayıfaınızdadır] 

Teleraf memur .. 
ları kaç saat 
çalışacaklar 
Si\as, 19 (vakıt)-J'a 11iliye 

\
1ekilimiz telgraf memurları

nın me~ai saatlerini temnnız
dan itfüarcn 2=± ten I 2 &aate 
indirilme:;ini buradan cmıt:t
mi~tir. Telgraf memurlarının 

8 saat çal:;tırılmaları cJü~ünül 

mcktedir. 



Aniel-ika50ye var~n de;.~';,Jse"' a~ • ret iÇ nde kavruıu;~r 
o-ndc ı;..ry~ sıc ktan; Ebedi sulh ! Sesli filimle j ~ V AKIT ~"§ 

1'1ak8ontJ1d lngilizlerin Amerikalılarla yopa- · ~== q\ _ /L ~ ~ _: 'lla,.lct·o: =-:_ 

cafı nm:ı:akereye bı4Hfn mi11et1er1n 411rok B sene ! .{lunııae.: ~: a 
Erkek, kadın, çocuk yüz bınlerce instı.n gece 

ve gündüz ~u içinde yaşıyorlar 

Newyork, 1 8 ( A.A. ) - Newyork ile civarı 92 'F alırenbayt . 
derecesinde bir sıcak dalgıısı altında adeta p!Şmektedir. 24 saat 
zarfında 1 O kişi kadar ölm~r. Suda boğulan 12 lcışi bu hesaba 
dahil dei!ildir. Maama1ih , günün ve 'hatta gecenin büyük bir kıs· 
mını suda geçiren erkek, kadın, çocuk yi1ı. binlerce insan nazan 
itibara alınırsa, bu miktar pek f..,,1a bır ter deıııJdir. 

&lin, 18 (AA.) - Newyorlctan l>ıldiriliyor. Sıcalc .!algası, 
Atlas okyaııosu sahilindeki bütün hükumetleri istila etmiştir. 

Lchistftn Rusyoyı protedo ~diyor 
Moskova, 18 (A. A) - (Taa) ajansı teblı~ ediyor: M 

Paıek ln Tilis hadisesi hakkında protestoda bulunmak için Leh 
hüktımelinden aldığı talimat üzerine, Karahanı t.!rar ziyaret 
etliği resmen bildirlllyor. Karahan bu tebliği kayde~lnl beyan 
eyledikten sonra, bu hadise hakkında Ldiısıan pı'Otestoda 
bulunmadan evvd., ıeesüflerrnl beyan elm'lf olduğunu, liınacna\eyh 
bu meseleye k~tıllillf oazarile bakıla bileceğini ilave eylemıııır. 

Rende Fransızlarla Almanlar arasında: 
arbedeler mi oldu ? 

Maynaa, 18 (A.A) - He.._ ajllfta hıldıeyor: S .. lahtyettar 

melıalıl bir k*ç Fr.ınoıE ulı;erile sivil Almiıtı vunida vuhbulaıı 

arbe&ler esnasında birçok 11-lertrı raralandıtı \'e 4 Fransıt 
askeritlln tolı:if Mıldıll lıaltriıdMt tıı.bed tanıemtle mtilağalı 

bulmaktadır. Maynuta haldbteı:ı t. lı:tvta olıınıt. fabı hu niza 

muhaltt asker bulunan ıelililerdc vbıu zıınırl badıoelerl ehemmlyı! 

ıtibarıle geçıiıemlttlr. Ylltınız bir sı.vı1 A.\man lıaflf surette yara:

lanlDlflıı". 

Abd.ülkerimin memleketinde 
Rahat, 19 (A.A.)- Jeneral Nıegcrln seyyar grııpu Tang'harıft 

tfgal etmlt ve Alt Y akuba doiru lıır ileri hare\:etine glrm!ılir. 
Askeri harek!t sahnesinde aükQa lıüküm ailrınektedır. 

« San Kuş > tayyaresindek.i yolcu 
Parls, 19 ( A.A ) - Gazetelere nazaran, • Oıseau Jaune • 

tayyaresine gizlice bl'nm!t olan Sechtelber, Amerika sefirinin 

lalebl üzerine bu glln Amerıkaya müteveccihen vapura rakip 

olacaktır. 

Atinada kantıkhlda.r 
Atina, 19 (A. A) - Grev yapan ıımele kükelmet!n teklif 

eıııııı bal suretini reddeımtıııt. Grevciler ıft polis arasında bır 

çarpııma olmuı, bir kaç ldıı yaralanmışhr. Diğer liman amelesi 

tendikaları da hu gün grev ıl!nına karar verecektir. 

Macar meclisi bizimle yapılan muahedeyi 
tasdik etti 

Budapeıte, 19 (A.A.)- Meb'ueıuı meclıaı Türkiye, Amrlka, 

F enl!ndıya ve Lehlllan !le alı:tolunan uılııtma ve tahkim muahe· 

delerin! tasdık ebniflir. 

ıooo Kitinin akibeö meçhul 
WelllnAton, (Yeni zeland), (A.A) - Ahalisi 2,000 iiılden 

ibaret olan ve son zelzelede ciddi ııuretıe hasara tıtramıı bulunan 

•Lyell• kasabasından hi.ll hiç bir haber alınamamııtır. Mezkür 

kasabanın harap olmut olduQu surel!ndekl ıaylaya ehemmiyet 

atfedilmektedir. 

T roçkiyl İngiltereye almıyacaklar 
Loıı.J..a, 18 (A.A) - Gazeteler, M. Troçk!nln lııgılterede 

yerleımek talebinin Is al edllmlycceğl muhakkak olduğunu 

yazmalctadır!a. 

eyleyeceklerinl ümli ediyor j J b Jd d · -
5 an U - a 8 i Ağır cezada Aydınlı Nevyork ve civarında l 

Londra, 19 (A. A) - Ceneral Davesln tam pelerenler 
zıyafellnde nutuk Söylediği ıında Loss!emoath ta Irat etmit 
o1ıltığu nıitukta M. Makctonalıl, ezclimle ;un1ıın 'IÖyleın!vtfr: 
Geçeıı gün Amerika sefirile yaptığım müla~aııa, umum! sıılha 
nıütcalfık olan filcır ve mütalealanmız ıırası\ıda hemen hemen 

tam bir ayniyet mevcut olduğunu büyük bir memnuniy~ıle gördük. 
Biz diğer milletleri tehtlıt 'etmek, diğer akvama telıaklı.'ılm etmek, 
ittifaklar vücuda getirmek 'l'eya misaklar akdeyleınek 1çhı '1>lr 
birimize mül&kı olmadık . Bız hiç biran, dıgor m111eleri -blr 
emriV!iki ic11I1ıstnda buluııduı'm~ diitfuımedik ve dütfinmeyiz de. 

Blz, günün birinde etrafında bütün m!Tletlerııı toplanıı:ca#fnı 
kıl'!. surette e.mıı .etmelcte oldllQumuz müzakere ma-m lımrlamak 

mal.adiyle göril§lük. Muhtelif milletler, bu ~uı etrafında yer 
alclılı.lan z_aman devamlı suretle cihan sıılhıınıı ve her yerde 

mlıilak bir samimiyet hissinin lııiktım sütmes!ni temin edecek en 

lyl )"Ol!an ve çarelm tam bir muhırdenet ve feıal\llt Zthn1yett ~e 
ıırtıfıracaliardır. 'Bu gıiyentn ı.Jıakkuku 1da ırtalllarla o)mıyacak. 
btllkıs her tllrlü ı!l!hın yolı:I$ ile t~mln edilecektir. 

Bu hedefin ı.ııhsalme tadar bir <çok maııialı1n açmak , iıır çolt 
muhtelif 1J1enl aatlerl tel!! dınek , l:ımlan ıl'ıui\ ~i\iı bir mazide 

kıskleımiJ olan bır çok batıl fikirim ortadan kaldırmalı., blr takım 
ınisltln ve tehlikeli rel.abetlere 'ıılbay~ 'Vermek , hu r.labetlerl 

tera'lc'tcıyatı beşeriye aaha11 olan Wtkt ,.balan Aahlline •akmak 
lazım ııeleceğl doirudur. O rclı:tbetler , 'bu sahalu d,j.ilinde aedp 
ve yüksek birer mOsabaka halıne tefecelttrr. • 

ftalyan hava filosu 
R.onıa, 18 (A.A) - lıalyan hava filosa, Atına ile Taranto 

-arasındaki 650 lı:ılometrelılc ıon merhaleyi ele fevbl&de Bir !nH

um dahilinde ve havanın yapıurlu olmasına ratmen 1500metre 
irtifaı daima muhafaza ederek 4 .. at 1 5 dalc:ıkada ka 'ıetmlftir. 
Fılonun Alinadan harc\ett esnasında M. Arlota ve İtalyan ıdirt 
sefaret erkanı hazır bulunmuılardır. T arantoya mükemmel bir lnlı 
yapılmış ve fllo halk tarafından alkıtlalımıştır. M. Balbo tayyare 
ile Romaya hareket etmiştir. F1lo, yann Tııranıo - Orbeıelle 

merhalesini de katedip seyahatini bitirmij 1>laoaktır , 

Makdonald Amerikaya ne '\'akit gidecek? 
Londra , 18 (A.A.)- M. Malı.donald, bir mülakat esnasında 

Amtrikaya icra etmesi muhtemel bulun1111 .,j,yahatinin büyült menafi 

tevlit edeceğini, fakat mesele bu seyahatin ~ vakii icra edilece

ğinin bilinmesi oldufunu söylemişlir . Mumaileyh demiştir kı : 
• Londra ile W ıtfington arasında taatl efkar edilmeden evvel 
bu tarilıı tesbit etmek mümkün değildir.> 

Belçikada bir tren kazası 
Brüksel, 19 ( A.A ) - lıçı götüren iki tren, Crammonl 

mevkiinde çarpııml§llr. S!tlşinin telef olduğu, bir çoklarının da yara
landıgı söylenllıyor. 
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1:. Romanımızdaki müsabakalm 
I~ ~ 
: ~ 

::j ( Yaprak dökümü ) nün ilk 15 günlük tefrika- ~I! 
sım:la 3 tane iltizami bırakılmış yanlış bulacak- ifil 
smı~; bunu gazetemize bildirirseniz, kurada r:q 
müellifinin el yazısıyle hediye edilmiş ( 1 çalı İiii 

ğ kuşu ) ve ayrıca hediyeler alacaksınız. Takip ve im 
;;İ! ı· ... •rak edı'nı't 1 .ı:: 
~I ~u ~ ... :::; 
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.tıösf erilecek ~ heyeti ihtiyario/esinin ka • sıcaklardan yüz binlerce g 
5 f nun hilafına hapis, bun - halk geceli gündüzlü de- ~ 

G k ~ dan başka darp, işkence n!z içinde yaşıyorlar. ii 
U··mru" zammı sine- = ~ cürümlerile ma:munen mu- 'Do Atinada grevcilerle ~ 

ma fiatlarına nası 1 halcomeleıine başlanmıştır. arasında bir çarpışma ol- ş_ 

k ~ ~ lstanbulda "Sinema muştur. i 
tesir gösterece "' ~ artistliği öğrenme cemi _ • Makdonali, Amerika \ 

ba•la- '%_ jreti. te~kil olunmaktadır. ile teatii efkar ettikten fi Amerikada tatbike , ~ -
g_= -0. Türk vapurcuları sorrra Ameıiraya gideceği s 

nan ve sıın'ııt ftlemirrd'e hayli t ] cumartesi günü Ticaret . tarihi tespit edecektir. 
velvele"" mucip olan sesli E odas\nd t ~ ..._. k 1 ta ,. · ~ a opıanaıa 5 n- + Evkaf idaresi Avru-
füitnteriıı bt'ı mevsimde şeh- ~ bul limanı hakkında gö - padan iki miitahassıs cel~ ~ 
rimizı.te de tatbikl için te

~ebbüsat'ta bul'iınulduğunn ha

ber aıaık. lsıni söylenmiyen 

bir sinema mılessesesi sesli 

!ilim göstermlye mahsus bir 

makine rgetirtni ye teşebbü:> 

etmiştir • Böyle bir makine 

( 40) bin liraya mal olacaktır. 

Sesli. filiınlerin Tüıtlyede 

nasıl bir tı!U:a tevlit edeceği. 

merllka de~. 

Biz bu alAkanın müsbct 

olacağı kanaadnde de!iJ.iz. 

Gerçi mesell Loranın, Marya 

Komanın, Blrigitte llelmin 

Norma Şererin seslerini din

lemek birkaç gün için eğien

c~lı olabilir. Fakat oon!trın 

lnglllzce konuşacakları ve 
bunlln ilAnihaye böyle devam 

edeceği düşünü1lirse keyfiye

tin pek hoşa gitmiyeceği 

tahmin edilebilir. 

Fılımler pahalılanıyor mu ? 

Gümrük resminin tezyidi 
do!ny1S1 ile sinema füıtları-

nın bu sene tezayüt edeceği 

yıızılmşrı. 

Düh tahkikat yaptık. Söy

lendiğine göre eskl tarifeye 

nazaran dolu filimlerden kilo 

başına (337) kuruş, boş 

filimi erden ise 188 kuruş 

alınıyordu. Yeni tarifede bu 

resim dolularda (1500) boş

larda (250) kuruşa çıkarıl· 

mıştır. Şu takdirde tesim 

miktarı dolularda < 4) misli 

arttnış olacaktır. 

Bir kilo filim ise vasatı 

bir hesaba göre ı 144) met

redir. Şu hesaba nazaran es

kiden (3000) · metrelik, bir 

filim için 77 buçuk lira ver

gi verilirken yeni tarifenin 

i rüşecdc:lerdir. bine karar vermiştir. J 
§ + Selim Sırrı B. bu Bunlardan biri temmuz- % 
~ gün Ankara vadurile Şark- da diğeri eylülde gele - İ 
f ta bir 'tefiş seyahatine ha- cektir. ~ 
~ reket etmiştir. • Emanet Terkosun j 
f k ~ Dün Rüsumatta 120 neden böyle sıksık kesil- ~ 
~ omısyoncu ve tüccar müs- diğini şirketten sormuştur. ~ 
İ tahdeminin imtihanı yapıl- + lngiliz lirası 1007 ~ 
i = 
ııı:ııış br. kıµıışta kapanmıştır. = 
@nttnfttı1111011rıı11rıunıııııı11{i11ıjld~ 1rtffltııınurfıııı 1111 11ıııı111111 1ıııı"11ıuııftıı111 11 ıııııtıııı 1 ı11•••1rı111ııııı1ııri 
tııtbikini mliteakıp aynı uzun

iukta bir kurdele için (300\ 

lira verilecektir. 

Sinemacılar bu vaziyete 

nazaran sinema fiatlannın 

bu seneden itibaren hiç ol

mazsa yüzde 50 veyıı 60 

artnıııs1 zanid olduğunu söy-

lemektedirler. 

İJirfillm lcaça mttloluyr. 
Memleketimize getirilen 

filiınler ayn ayn deıtil top

tan hesap edllmektedit!er. Ye

ni filim ticaretile iştigal eden 

bir müessese bir !ilim şirke

tinin o seneki prodüksiyonun 

temamile almakta ve bunun 

için evvelA bir intifa hııkkı 

vermektedir. 

Bu rakkam 4000 -

do!Ar arasındadır . 

hakkı da 3 - 5 sene 

8000 

lnıil:ı 

mute-

berdir. Bundan mada mües

sese o prodüksiyonun tama

mını teşkil eden [ilimler için 

ve yahut bunların içinden 

seçtikleri için ayrıca bir 

kopya parası vermektedir. 

Bu da metre başlıta 1 1 seııt 

yıltıi 14 kuruş kadardır. Rek· 

lam, yazı, gümrük gibi mas

raflar da getirten müesseseye 

aittir. Hasılat cihetine gelince 

şirket intifa hakkını alan mii

esseseye hasılatın ancak • 1040 

mı vermekte, % 60 şını ken

disi ıılmaktadır. Bir ptodLik

siyon vasatı 20 filimdir. 

Vaktın.-
....--..-avukatı 

Nafaka 
Mefharet Cemıl Han.ımaı 

Gerek nikah ve gerekse 

çocukların nafakası için otur

duğunuz yerdeki mahkemeye 

müracaat etmeniz Hlzımılır. 

H~kim nafab vermekle mü

kellef olan zatın Y'llZiyerinl 

göz önünde bulundurmak 

suretile hükmünli verir. 

O zatın çalışı tığı resmi 

daireden mahkemece alınacak 

cevap onun kazancını anla

mak için kilidir. 

Diğer taraftan evelki hük· 

mü değiş tiren sebepleri mah 

kemeye bildirmek lazımd ır. 

Mahkeme, kanunda yazılı 

olan hükümlere göre tetki

katını yapar ve neticede 

icap eden miktarı hükmeder. 

Bununla beraber istediğiniz 

nafakanın miktarını istida
nızda göstermenize hiç bir 
mani yoktur. 

Nafakanın her çocuk için 
ayrı ayrı takdir olunmas11 
icap etmektedir. 

V apurcuların içtimaı 
Ticaret adası cumartesi güniı 

ıehrimitdeki vapurcuları o:lad& 

bit lçlimaıi davet etmiştir. Bu 

toplanmada limanda tahmil ve 

tahliye, yeni 18ffianclıra teitibatı, 

Rıhttm meseleleri görütülccektir 

"V~kt,,ın 20 Haziran 1929 
tefrikası : 12 Yaprak Dökümü Yazan: Reşat Nuri 

Evde annesi için en lcıymet 

li ltir yardımcı, aralarındaki 

ehemmiyetsiz yaş ferkına 

rağmen kardeşleri için bir 

ikinci anne idi. Fikret gü· 

zel de~ildi. Fazla olarak 

sağ gözünde hır leke var

dı. Bu leke zavallı kızın 

iç Anadolu memleketlerin

den birinde çektiği uzun 

bir göz hastalığındıın yadi

gardı. Ali Rıza B. o vakit bit 

yolunu bulup çocutu lstan

bula atsaydı belki bir çare 

bulunurdu. Ne ya:ı:ık ki 

bu hastalık başının ve iş

lerinin en karışık bir za

manına rast gelmişti. Fik

rette öyle emsalsiz bir ah

lak güzelliği vardı ki onun 

bütün kusurlarını kapardı. 

Hatta Ali Rıza beye göre 

" leke bile kusur sayılmaz-

dı. Bilakis bu çehreye ge

tirdiği mazlumluk, yüreğe 

verdiği rikkatle bir ayrı 

güzellik bile teşkil ederdi. 

Ne çareki herkes, bahusus 

t:vtenecek gençler onu ken

di baba gözüle görmezlerdi. 

Ali Rıza bey Fikreti de 

hemen oğlu kadar ihtimam

la yetiştirme}e çalıımıftı. 
Yalnız o kı~dı. kardeşi gi

bi hayata atılacak değildi. 

Pratik bilgilere ihtiyacı 

pek olmıyacaktı. Bunun için 

Ali Riza bey ona daha zi

yade süs ve fantezi mahi

yetinde şeyl~r öğretmişti. 

Genç kız hasta gözü 

için bir tehlik~ teşkil ede

cek kadar çok kitap okur

du. Bunların ekserisi ro

mandı. 

Ali Rıza 8ey kızının 

m_eşhur san' atkarlardan, 

methur eserlerden bahset

tiğini, hayat hakkında ağır 

başlı mütalaalar yürüttüğü

nü gördükçe iftiharından 

a§"zı kulaklarına varıyordu. 

Kızının yüzündeki bütün 

kusurları affettirecek kadar 

zeki, malümatlı olmasını 

istemişti. Çok şilküt bu ar

:ıiusunda muvaffak olmamış 

denemezdi. Fazla olarak 

onu annesi derecesinde iyi 

bir ev kadını olarak da 

yetişmişti. Çocuğunun bu 

gün hiç bir eksiği yoktu. 

HEr hangi bir erkeği tam 

manasile memnun etmeğe 

muktedirdi. Ancak ... 

Ali Rıza beyin zihninde 

üzücü şüphelet uyanmağll 

başlıyordu : 

Evet kızın hemeh hiç bit 

kusuru y<>k sayılırdı. Fakat 

onu anlayacak erkeği nere

den, nasıl bulacaklardı ? 
Günden güne artacak lıka
ralıkları bunu bir kat 

daha güçleştirmiyecek mi 
idi? 

Her gün etrafında bir 

takım gençler görüyordu. 

Bunların çoğu ağız birliği 

etmiş gibi evlenmekten kor· 

ku ve yahut alay ile bahsedi

yorlar; birçoğu da bunu 

bir ticaret işi addettiğini, 

yani paralı kı:ı: aradığını 

açıkça söylüyorlardı. Bir 

bakınca karısı pek söyle

memişti. Fikret galiba :ıran· 

lış terbiye edilmişti. Çirkin 

bir kalbin içine uyanık 

bir ruh koymak niçin? Be

ğ@hilmediğini , bit yerde, 

her şeyde . ihmal edildiğini 

daha çabuk farketsin di

ye mi? çirkinin ağzındaki 

güzel söz acizin ağzındaki 

haklı söz kadar boş, fayda

sız bir §eydi. 

Ali Rıza Bey bu n.okta 

üzerinede düşündükçe için

deki şüpheler kuvvetleni

yordu: Evet Fikrı!t yanlış 
terbiye edilmişti. Bu çirkin 

kız ne kadar anlarsa o ka

dar istiyecek, neticede o 

kadar iztırap çekecekti. 

Keşke onu hayatta bir er

kek gibi çalışıp çarpışacak 

dişli, tırnaklı, duygusuz ve 

fikirsiz bir kız olarak yetiş

tirseydi. 

Çocuğu gerçil bu günkü 

emsalsiz Fikret olma:ı:, ken

disi bu gün onu " kızım • 

diye düşünürken duyduğu 
saadetten mahrum kalırdı. 

Fakat ne ziyanı var. O 

mes'ut olurdu ya. Ali Rıza 

B. Fikretten sonra Selma 

ile Neclayı gözünün önüne 

getirdi. Onlar ablaları ka

dar zeki tam manasile gü

zeldiler. Leyla on sekizini 

sürüyordu. 

Necla on altıya daha ye

ni basmıştı. Bu zamanda 

onlara aklı başında, helal 

süt emmiş birer koca bul· 

mak da tnesele idi. Maama

fih bu, okadar güç değildi. 
Zemane gençleri Fikret· 

teki ruh güzelliğinden bir 

şey anlamıyabilirlerdi. Fa • 

kat Leyla ile Necla yüzleri 

sayesinde nasıl olsa kendi

lerini satbrırlardı. iş o güne 

kadar bu temiz, fakat het 

genç kız gibi ıaif ve hoppa 

çocukları etraftaki görünllr 

görünme! kazalardan mu -

hafaza etmekte idi. 

Ayşeye gelince, Ali Rı

za Bı:y onu ötedenberi 

kardeslerinin malı addet-
' 

miye alışmıştı. Kendi olsa 

da, omasa da Şevket onu 

daima lıimaye etmiye muk

tedirdi. 
Ali Riza bey o gün bahçe 

ile uğraşırken mütemadiyen 

bunları düşündü. 

9 
ilk tekaütlük ve işsizlik 

günleri ... 

Bugünün er geç gelip 
çatacağını, her çalışkan 

insan gibi bir gün kendi

nin de çürüklüğe atılacağını 

biliyordu. Fahat o, bu gün

leri büsbütüh ba~ka türlü 

düşünmüttü. 

(eıı .... .ııı 
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Ah efendim nerede 

o müeddep gençlik ' 

Biz çocukluğumuzda büy· 
le mi idik hi~? Sıra kalmadı, 

~aygı kalmadı '? 

l lürmet kalmadı. 

Kızlar sokaklara dıi~üi, de· 
likanlılar hiç bir ~eye inan· 
maj'or ... 

Bunu süyliycn bir ya~lıdır. 
Yalnız seneler itibarile de)lil 

dll~ıince tarzı itibarile de mll

kemmcl bir muhafazakardır. 

Hepimizin bu cins tanıdıkla

rı, hatta kendilerini pek 

ileri Ye wl addeden dostları 

vardır. 

Böyle tikirlerinin ccpehe~inl 

iyice tayin etmemiş olanların 

dli~iiııceleri çok dcfu insanı ~a

şırtabilir. Bilirsini' ki bir ma-

zi perest alılakılııda mazi pe-

reS.•tir. Fakat insanı şa~ırtan 

hem sol cephedeyim hem de 

sol ahh\kl idrak cdcmiyenin 
vaziyetindedir. 

Gençliğin ahlakı mevzu 
bahs olunca etrafımızda da-
imn böyle adamlarla kar~ıla

şı yorıız. 

Genç nc>il ne muhfaza 
karların, hatta nede ,oı perdesi 
altında muhafozakarlık eden-

E $ 

ik ·sayı/ ası 
-

-Muharriri : Sadri Etem -
J· ( Garpte ) '\nor ( _san'atıagençıık 

ı --1-"'-"'-.-1 J .1-' Edebıyahmızı_ ta_nıt~~ftk_ için ku hayir una aeavip geliyor. . . 
Fakat o iyi denen bir ~eye 
inanıyor \'e iyi denen ~ey 

için hiç bir neslin yapma
dıi(ı fedakarlıkları yapıyor. 

misıl hteycnlcrc kısaca söy
liyclim: 

istiklı\I harbi! 

!stikl:\I harbi neden yeni 
ahlakın bir timsali p;ibi ileri 
surülüyor. 

lstiklı\I harbi ~unun iı;in 

)'L'l1i ah kın esasi olarak 
ileri sııriilliyor: 

istiklal harbinin 
mua~ır hayatin 

manası 

müspete 

!,tiklal harbi lrn iki ideal 

tlii~manını deYirdi. l~te: y~nl 
,ıhl,\kın har,ıreti henüz içi· 

nıizdt• ya~ıyan ideali. 

VV Gıizel san'atlar birliğinde yapılan içtima 

Hn~uru~u t ut~oı Yıllık darülfünun 
Bu ideal teokratik bir ce- Geçen hafla cenubi Fransa-

miyettc doğamaz nitekim te- dakı Tııl.ız darülfünununun yedi 
yüzüncü senei devriyeşl dolayı· 

sile büyük şenlikler icra edil-
okrasiye istinadeden cemiyet· 

terin ahlakı bize nazaran ı;uk 
geridir. 

mijlir , 1 

T uluz darülfünunu cenubi 
F ransanın en eski darlllfilnunu-

Dcmokrasi te~ekkiil itibn- dur. Şimali Fransa ile Langdok 
rilc müspetin hayata hakim kıt'ası vaklile baıka başka lisan· 
oldujlu yerlerde kendini lar konuıan ve örfü adet noktai 
p;i»terir, bir ba~ka tarifilc de- nazarından biri birıle asla all-

mokrasi büyük istihsal ve ilı- kası olmıyan iki muhtel!! kille 
ti-;ııs devrinin eseridir. denıok- tarafından iskan edilmekte idi , 

Hangi kulüp şampiyon 

olacak? 

Muhafızla Gençlerbir· 

liği puvan puvana .• 

Ankarada yapılmakta olan 

futbol lik maçları da ahiren 
Bundan yedi ası• nıukaddem d · · 

'· Güzel san' allar birliği edebiyat ıubesinin dahilde ve hariçte 

neşriyat yapmak üzere inlihap eltiği iki heyel dün, birlik 
binasında mütlerek bir içtima akdelmişlerdir. 

Bu içlimaa fransızca Milliyet refikimizin muharrirlerinden 

Re§al Nuri Bey riyasel elmiş ve toplanan aza umumi katip 

Peyami Sefa beyin izahalını ve şubenin n~riyat ve muhaberat 

sahasında yapb~ı faaliyetleri öğrenmitlir. 

Sonra Fransızca bir bülten ve on bef günde bir Türkçe edebi 

bir gazete neıri müzakere edilmiş ve eöas itibarile kabul olun-
muştur . 

Şube bu yolda faaliyete geçebilmek için lazım gelen makamata 

müracaat kararını almıştır. 
rasi ahl:lkından bahscderhn ah- Tuluz kontu Ray"man, şimal ikmak c ilmıştır. 

Ye ~cniyete istinadcden ye· lakın ela bu c::aslara istinat Frankları ile birleımenin ve Şimdiye kadar alınan nc-
p;:lne kıymetidir. b hd d 

~ampiyonu olacaktır. 

ikinci t:ıkımlar Kamp 
:\luasır hayatın miispetten 

km ret alan ""'anc ide ali· . ,, 
dir. Bunun ~mii>aYİ insan-

lar., \ ucuda getirmek düs-

turu ile ifade etmek müm

kündür. 

an1'tn(1a etmesi gayet tabiidir. "\J[isa- lr va eti milliye vücu a ticelere nazaran birinci ta· 
getirmenin Galya kıt'asının müsabakalarda ,\!tın Ordu 8 
atisi için milfit olaca~ını hesap- kımlar arasında :\Iuhafız(IO) İmtihandan sonra lise 

• pul'anla birinci lınalıltı 1 [ar-

vi insanlar,. idealine gide bil-

nıek için i~ ve ihtisasın de-

riııle~miş 

yor. 

lardı, Ve bu vahdetin temini Gençler flirliği (IO) Çanka- taieuclf'l'İ kanıı} 
olıııa;ı lılzım geli- için her şeyden mukaddem biye (7) ptl\'anla ikinci Çan-

lisanı tevhide lüzum görerek ya (9) imalatı 1 larbiye (.+) kııraeaklar 
Şu hahlcle biz kime alılılk-

k~ya (+) puvanla uçundi 
Paris lisanı ile tedrisat icra Altınordu (2) pm ana sahip ( Liselerin bakalorya im-
edilmek üzere Tuluz darüllünu- Gençlcrbirligi 2) purnnla tihanlarına 1 Temmuzda 

sız diyeceğiz. kim tufeyli nu tesis elli. olmuşlardır. başlanacak ve 15 Temmuz-ilim ,·e hakikat, in;an ce- dörduncii olmu~tur. 
ı ı · · be ahh\k:;ızdır. !\im i~ tahihi O vakillen beri Tuluz darül- Bu pu,·ıınlarıı nazaran da hıtam bulacaktır. İmti-miytleriniıı akı~ı ıcp m ıstı- fünunu cenubi Fransa gençli- Üçüncü kümelik maçları b 

kameti tespit ediyor. olmak istemirorsa o ahlak- ğinln yetiştiği en parlak mü· Muhafız Giiciiyle C:ençlcrbir- hanları müteakıp azı 
~ızdır. 1 1 d 1 İslanbul Futbol Heyellnden: mektepler yaz kampına btiklal harbi esirler ve ma essesei i miye er en biri o muştur, li"i Ankara futbol ~ampiyoıı-

h C b• F 11 ° > ı ı ı · n · ·· çıkacaklardır. Halıcı oğlu 11.ka'n"lcr elcle etmek için va- Bıwllnıin g·ençliği ıı iti- enu ı ransada darü ünun· ~ azının 'l~h turna gunıı 
• ı 

0 
lu!l;u muvacehc,inde aynı kuleli askeri liseleri bu ıJ ı ')ııLın iki hedefi harla hiçte ahlak"z değildir. lan ile meşhur olan diğer bir )·a11ılacak resmi furbul mll· 

P mat L ' h" d M ı d b 1 1 d sene Kartal cihetlerinde \·artlı. c·unku çalı;n.·or, çalı~ı.\·or ... şe ır e onpe ye ir. vaziyette u unu yor ar e- l k 
1 1 ' ' Bu şehir ziraat enslitilsü ve sa ıa ,ılıırı ~un artır: kamp kuracaklardır. 

1 - 1 laricl \alı~ıyor kendinden evvel- tıp fakültesi ile methurdur. Esa- mcktir. Kadıköy saha,ıııda Ka~ım· Çapa terbiyei bedeniye 

2 - Dahili kilerden pek çok çalı~ıyor. sen Fransada tahsili alinin muh- Bunu nazarı itibara ıılan pa~a-I·:yup,Darii~~afaka-Topbpı, kursuna devam eden ıriu· 
Uu iki hedefte Tiırk cemi- \'e ideal ugrıında ölmeyi telif şuabaıı tedris tekamülü nok-

28 
l laziran ,

12
q Cuma allimler de Kilyosta kamp 

· 1 d d k Ankara fotbol he,_·eti mıntaka k ki d yetının mu>a\·ı unsur ar an biliyor. tai nazatın an en yükse mer- uraca ar ır. 
miirckke[) olmasını men- tebeyi muhtelıf d•rüllünunlarla birindsini ta,·in için ;\lulıa- p;iinü gene f\adıköy snharnı- Bu sene kampa çıkaca:C. 

Bu gençli rrc teokrasi ahl:ı- ' b 1 ı ı 
lerln zanncttil(i p;ibl lctimat dı,,arıda CmJJC;. " iktisap eder. Meseli en yüksek da ~u miı>a a ' 8 ar yapı 11• mektepler lstanbul erkek 

ediyordu. kına inanmiyor diye htihtan 'elsefe ıaLılı • Borcı'o. da. en fızla,CenÇlcri tekrar kar~ılaş· k metlerden uzakla::;mı,stır. k ,, '"' • akt · k l' 1 il" k ıy , yalizm, içe~dc tco Tası ve etmek hımıdır. k 1 k h 
1 

N c ır· ve ız ıse erı, mua ım me • 
1 .1 l mü emme imya ta si i • an· tırnııya karar \Crnıi:;tir. \laç • 

1
, 'h () .. l . F .. E k" .. 

O imansız c eğı mu ıtcYa'1 padi~ah Tiirkleri müsavi Sadri /','fenı si» de ve en iyi pedagoji ve . . . Ka,ınıpa:;n - atı :ırıı:;- tep erı, eyzıa\ı, ren oyu, 
de><i>mis bir ,·icdana maliktir. fertlerden mıirekkep cemi)·et N c , 1 k ı psikoloı'i tahs~i •Parls 1·n Sorbon yarın ıcra cdılccck Ye p;alıp safaka . Kumkakı ma\'ları kız ve Galatasaray lisele-6 \ 'ı ot: lnıt an a me•e eıl ayrlc:a 

1 
~ • , 

Doğru .. dünkıi iman, dün· olmaktan alıkoyuyordu. ıetka;-;,dllebıfü. s. E. darülfünununda yapılmaktadır gelen takım :\nkara futbol izzet bey idare edecektir. rıdır. • • 

-------üapı-s;-·aarp~·-ışkeöçe-ı·------·1ork-ôCaôi-biıiöSU-iÇiri---p~ 
Ağır cezada Aydınlı köyü heyeti ihtiya

riyesinin muhakemesine başlandi 
İstanbul ağır ceza ma ı 

kemesind~ dün öğleden 
sonra temas ettiği madde 
itibarile mühim bir davanın 
rü'yetine başlanmıştır. 

D.:ıva, Gebze civarında 
Aydınlı köyü heyeti ihtiya
riyesi aleyhindedir. Niyazi, 
Fazıl, Sırrı, Hamdi Ef. le· 
rin berber Melmıedin oğlu 
Aliyi Kenan isminde bir 
gence taarruza kalkıştığı 

iddiasıyla kanun hilafında 

hapsettikleri, döğüp işken
ce ettikleri mevzuubahstır. 

Dün reis Ferit B., maz· 
nunları isticvap etmiş, böy· 
le bir taaruzun vaki olup ol
madığını ialıkik clıncdcıı, 

şahit dinlemeden bir kim· 
seyı şahsi lıurriyetindcn 
nasıl nıahrıını ettiklerini 
sormuş, şöyle demiştir: 

_ Belki ona iftira edil

mi~tir, ortada hadise yok· 
tur. Zabıtai adliy.: memur· 
luğ'uııun vazifesi, fenalığı 
kan 1111 dairesinde tesbit 
etmektir. Cürmünü alelusul 
tesLit etmeden tahtelhıfz 
kaza merkezine göndermek 
olur mu ? Bundan başka 
darp, işkence meselesine 

ne d:yeceksiniz? 
- Biz öyle şey yapma· 

dık. Yalnız tahkikat yap· 
t~k. Köylerde tahkikat yap
mıya bizim salahiyetimiz 
vardır. 

- Vardır ama usulü da
iresinde yapmak lazımdır. 

Alinin muayene raporu 
okundu. Bundan kendisinin 

Maznunlar mahkeme huzurunda 
değnekle döğüldüğünü, gö- nizi unutmuş, bu gibi iş-
zünün kenarındaki berenin !erle meşgul olmuşsunuz, 
buna işaret olduğu yazılı • öyle mi?" dedi. 

yordu. Maznunlar, şahitlerin ifa. 
Şahitler çağırıldı. Sehiz delerine itiraz ediym!ar, 

şahit vardı. Maznunlar, ba· "Asıl mesele muhtarlık 
kışları ve duruşları ile şa· meselesidir. Berber Ali de 
hitler üzerinde tesir ika 
etmemeleri için, lüzum go· 

rülen kısımlarda dişarıya 

çıkarıldılar. Şehadet zapta 

geçtikten sonra tekrar içe
riye getirildiler. 

Şahitlerden Hüseyin, Ke
nanın taarruza dair şikaye· 
tinden malumatı olmadığı
nı, İbrahim, ahali arasında 
Alinin döğüldüğü şayi ol
duğunu söylediler. 

Necati, şöyle şehadet 
etti : 

- Aliyi mahpusaneye 
kapamışlardı. Maznun la, 
kakıştırıyorlar, Niyaziden 
başkaları hep birlikte vu· 
ruyorlardı. 

Reis Ferit B., maznun
lardan muallim Sırrı Ef. ye 
"galiba mual1imlik vazife. 

sabık berberlerin tarafta-

rıdır, bu iş müretteptir " 
diyorlardı. 

Diğer şahitlerden biri, 
maznunlardan Hamdinin 

bakkaldan ip aldığını, bi -
risi maznunların yular teda

rik ettiklerini, diğer bir şa-

hit içeriden Alinin " Of, 
anacığım, yandım anacı -

ğıml n diye feryadı duyul -
duğunu anlattılar. 

Maznunlar, "İçtiği rakının 
tesirile bağrıyordu. Dayakla 
değilin dediler. 

Muhakeme Adil Ahmetle 
diğer bazı müdafaa şahitle· 
rinin celbine, vak' anın ce· 

reyan ettiği binanın keşfine 
kaldı. Temmuzun onuncu 
günü on üç buçukta muha-

kemeye devam olunacaktır. 

İki katil davası 
" Londra ,. otelinin sabık 

müsteciri KofakOsun katil 

davası, iddianamenin hazır· 

!anmasına, iki kadını vu'P'.ın 

ve birisini yaralıyan Nazifin 

davası, maznunun yaşınm 

Tıbbıadlide muayene edile· 

rek tesbitine kalmıştır. 

1 Memleket hnberıeril 

50 hıyar 5 
kuruşa ... 

Adanada yemiş ve 

sebze ucuzladı 
-

Adanada çıkan 

refikimi7. yazıyor: 

Turfanda mev>iminiıı geç

mesi sebze fiatlarıııda hliyük 

bir tenezzül husule p;efmi~tir. 

EiyeYm fasulyenin okka" 5, 
kaba~ın l S • 20 tanesi 5 
kuru~a ~atılmaktadır. hıyarın 

25 . 30, hatta Pazarda +0-.50 

tanesi 5 kuruşa Yerilmckedir. 

Buna mukabil domate,; 
( 

hala pahalılığını muhafaza 

etmekte, 100 kuru~a satıl

maktadır. Bamye Batı da dürt 

beş gün içinde epey dü~mliş

tür. Geçen hafta içinde ı 00 

tanesi 80 kuru~ken elycym 

25 kuruşa satılmaktadır. Bir 

kıye sarmusak 20, soğan 1 O 

Dün balo komitesi toplandı. Meclis 
reisimiz içtimaı teş:-if ettiler 

Balo komiehinin diın~ü içlimarna iştıral~ eden zeııal 

Temmuzda Taralıyada To
katlivan otelinde Yerilecek olan 
Türk ocağı balosunun çuk 
mükemmel olması için istih· 

zarata l)a;;lanını~tı. 

Dün Balo komitesi ilk 
iı;timaını Türk ocajl;ında 

aktetmi~ ve içtimaa, Baloyu 
himayelerine alan B. \!. \1. 
Reisi 
aiyasct 

JGzım Pa~a hazretleri 
ctmi~kr ve btihzarat 

patates '..!;i kuru~tur. 

Turfanda ıncyvalardan ~c

kerparc .ıo, kayısı 20 . 25, 
zenlall !'i, elımı 5, ~cftali 50, 
badem 2!'i, erik 5 · 1 O 
malta eriği 2R kuru~a satıl

maktadır. 

Muğla ve Milas çiftçi
lerine yardım 

i\luğlada çıkan l lalk refi
kimizin yazdığına güre, ;\ltığ

la ;\Jilıls kaza,ı tütün miis
tah>illerinc 120 bin lira ikraz 

edilmek üzere oranın ziraat 

hakkında malumat almı~lar
dır. 

Balo komitesi 1 laklu Şina
si Pa~a. Jlamdullah Sup 
lıi, ;,\Juhittin, Suphi Ziya, \i
hat, i\uri Beylerle , "akiye 1 l, 
\!adam 1 ianses, . !adam Si
nıcns YC süfera ze\'cclerinden 
mıırekkeptir. İkinci içtima iki 

hafta >nnra pcr~embc günü 
aktcdileccktir. 

bankasına emir l(dnıi~rir. 

Bu miktardan veımi~ hin 
lirası ;,\Juğlapı, 50 bin lirası 

mil<ba 'erikccktir. 
1 Kıiçük haberler: 

\'a<ıf B. - lzmirdc lıultı
ı nan \'ası[ B. mııntchiplcrilc 

temas etmek ıızcre Ödcmf~e 
gitmi~tir. 

Bir ~aki yakalandı- Dört
soyp;un ve bir katil 'ak:ı

:-ıııın faili ol~uğu zannedilen 
Kozalaklı nahi yc>indcn 1 lalil 
Balıkc,ir civarında jandarma
lar tarafından yakalanmı~tır. 

Beklenilmiyen şeyler 

Bu günlerin pelesengi 
umulmadık. bckle
ııilmiyeıı lıadbeler· 

dir: 
i)(irt ya~ında bir ~ocuk, 

.\ilahın cmrile c\·lcnebilccck 
lıir halde imi~. Boy, boy, 
çc~it çc~it re,imlcrini b~sıyo 
ruz; altlı, ibtlii tııf,il<lt eri· 
yorıız. 

(;u;ıide bir edibimizin bal-

dızı, bir ermeni madamını 

tabanca ile yaralanıı~, fakat 
yara hafif imi~. für muhar
ririmizc bu hanım dendi, 
mcsdcııin bırn oldiıgunu 
süyknıi~. 1 lcr zaman bera
berinde tabanca ta~ıyan 
bu hanını, müscll;\h gezme
sine ~u :cbebi gıi,tcriyormu~: 
Yalııı7. !!;ezdiğim için her 
haıııı;i bir tccaYiıze kar~ı 
kullanmak için bunu hcra
lıcrinıc alırım.> 

Anlaşılıyer ki bu hamın 

efendi, harfcndazlıgın unııne 
nncak ,ilaheııdazlıkla ı;cçilc

lıileccginc kani olanlardan

dır. 
Iler neyse giiniin en mii

hiın iki vak'ası hudur, ikisi 
de hckkııilmiycn ~eyler. 

ln~allah bu bekknilmiycn 
ba~ka ~eyler de ıııku bulur 
da, hakkında süz "ıyler 
yazı yazarız. 

Ekmcp;in ucuzbması, hayat 
pahalılı~ıııa ,an: huluıınıa'ı 
muharrirlerin tcrlihi... ilh. ı;ibi 

+ Bir alet ! 
}I. mcrikalımıı biri, ka· 
~ dınların iffet ve na-

mu. unu iılçecek bir 
alet kc~[ctmi~. Şimdi biçare
nin kamı kim bilir nckadar 
telaş içindedir. 

dff 



., 
Hoy~or r~u~ntin ~J Teftiş 
Dün defnedildill Selim Sırrı B. beden 

Dünkü nüshamızda vefa- terbiyesi ve milli raks
tını teessürle kaydetıiğimiz / lar hakkında fefkikef 
Haydar Muhittin beyin ce- ı yapacak 
nazesi dün merasimle kal- Maarif vekaleti beden 
dırılmıştır. Sabah saat 9 da terbiyesi um ım müfettişi 
Şirketi hayriyenin 60 nu- Se!im Sırrı B. bugün şark 
maralı vapuru Büyükadaya vilayetlerinde bir ay nıüd-
giderek cenazeyi almış ve detle teftiş seyahatine çı-
Y edikuledeki Kazlıçeşme kacakt:r. 

k Selim Sırrı B. Ankara 
is elesine çıkarılmıştır. 

Namazı Sünbül Ef. cami- vapurile evvela Trabzona 
inde kılındıktan sonra Si - çıkacak ve oradan Erzu-

1 ruma gidecektir. 
ivrikapıdaki aile kabrista -

Erzurumdan dönüşte de 
nına defnedilmiştir. 

Ordu, Giresun, Samsun, 
Cenaze merasıminde Şeh-

remini Muhittin B., Emanet Kastamonu vilayetlerini ge-
zecek ve sonra doğru Iserkanı, Cemiyeti belediye 

ve Fırka azası, zabıtai be- tanbula gelecektir. 
Selim Sırrı B. Anadolulediye memurları hazır bu-

lunmuşlardır. -
Sinema 

da bu seyahatı esnasında 
1 

beden terbiyesi faaliyetin· 
den başka milli raksları

mız hakkında da tetkikat 
yapacaktır. 

Artistliği öğretecek ce- j 
miyetin programı nedir 

Bu arada beden terbiye
sine dair filimler de gös
terilecektir. 

"Sinema artbtliği iii(retnıe 

cemiyeti . ismi aftıncln bir 
cemiyet te~kili için mlisaadc 
rnlebilc vih\yete verilen bir 
istida, tetkik olunmaktadır. 

Ç;ılı~nır. proğramı olarak, 
sporun bütün tcfernıatilc bir
likte tatbiki, otomobil, mo
tOsiklet kullanmak, dans, ba
let, makyaı ve pozi,;yon öğ

retilmek teshit edilmi~tir. 

Tatbikat için ileride ;\vru
padan miitcha,sıs celbi de 
dii~üniilmektedir. Aynı za
manda küçük filimler yapıl

'ması için de, kısa bir z;ım:ın 

sonra çalı~ılabileccği tahmin 
olunmaktadır 

Kırklareli valiliği 
Bir müddetteten heri ve

kalet emrinde olarak ~ehri
mizde ikamet eden L'rfa va
lisi Fuat il. hu defa kırkla

reli rnliliğine tayin cdilmistir. 

Feribot işi 
Belçikalı heyet yaknıda 

gelecek 
Bir mllddet cn·el Sirke

ciyi Ilaydarpaşaya 'aıı;on
ları olduğu gibi nakledecek 
vesaitle bajtlıvacak feribot 
i~i için bir komisyon toplan
mı~ ye bu iş için lrkeci ve 
J la ydarpaşada tahsig edilecek 
sahil kısmının tesbili ve pi
h\nlarının ranzımı için bir 
Belçikalı grupla mukavele 
yapılmı~tı. 

1 laber aldığımıza göre Bel
çikalı grupun murahhası iki 
(iç hafta sonra gelecek ve 
1 laydarpa~adaki feribot tesi
satının mahallini tespit ede
cektir. Bundan sonra pilanlar 
,\nkaraya gönderilecek, tas
•likiııi ımiteakıp te,baıa bas-

' 
!anacaktır. 

Kaçakçılık ••• 
Şişkin ka~ı~ tayfaların 

sırrı meydana çıktı 
Eyelld gün limanımıza gelen 

Pake kumpanya•ının T adla va

purundan rıhtıma çıkan vapur 
mürettebatının karınlarının fazla 

ı·şkin olmasl rüsumat memurlarının 
nazarı dikkatini celbetmiş, mü
rettebatın üzerlari aranmıştır. 

Bu araqıa neticesinde belle· 
rinde sar ıh üçer, dörder ipekli 
boyun atkısı çıkmıştır. Bunun 
üzerine gemide ıaharriyaı papıl

mış, 394 adeı boyun atkısı 

ateşçilerin kamaralarında mey
dana çıkarılmııtır. Kaçak atkılar 
müsadere olunmuıtur. 

.... 

M. loro~inin kôti~i 
İzin almall.. iizro Loıı
dr;ıya mı gitnıist.i ? 

' ' . 
Ka!ip aksini iddia ediyor 
Şehrimizde bulunan sabık 

Kus ihtilal reisi Troçkinin 
lngiltercye gitmek uzrc mü
racaat ettii(i malumdur.'l'roç
kinin hususl katibi :\1. .\lo
lninnin lnh>iltcre hıikL\nıcti 

nezdinde miis:wde itası için 
tcşcbblisatta bulunmak lluc 

l .ondraya gittigi yazılmıştı. 

:\!. .\Jolniyc filhakika c\elki 
gün AHupadan şehrimi ze a\·
dct etmıştır . :\luııı.ıilcyh 

bu mesele hakkında atideki 
izahatı vermektedir. 

- Ben sırf hususi i~lcrim 
için YC Parisc kadar seyahat 
ettim. 20 günden beri Pa
ri,te idim. Londray:ı hiç git
medim. llin.ıcna!cyh .\1. Troç
kinin talep etıiği yize lrnk
kında te~ebhiisatta bulundu
ğum doğru değildir. Bu YC· 
sile ile diiıı .\lilliyet gazete
sinin fotoi(rafçısı oldup;u 
anla~ılan bir zatla istasyonda 
aramızd~ çıkan bir hadiscy i 
de izah etmek isterim. 

Benim kendbinc bastonla 
tecaviiz ettiğim kar'i yyen doğ

ru dejtildir. Resmimi almak 
istedi. Bu ancak benim mu
y:.fakatimle olurdu. Kendisine 
bunu arzu etmedij!;imi söyle
dim ve almamasını rica 
ettim. Benim elimde baston 
bile yoktu. ~ 

Trockinin es<'ri 
• 

Diğer taraftan aldığımız 

malt\mata göre Troçki bey
ndmi1el biiytik bir ehınmi
yeti haiz olacak yeni bir 
eser hazırlamaktadır. 

"Cihan siyaseti" ismini 
tn~ıyan bu eser hayli ilerle
lcmiştir. 

Troçki :\ !. ]\ lakdonaldıı 
yazdığı meknıpta bu eserin 
ikmali için lngilterede bazı 

ilmi tctkikaır.a bulunacağını 

zikretmektedir. 
Alı\kadar mahalilde, Rus

ya ile siyasi müna>cbat tesis 
etmek arzusunda olan yeni 
lngiliz kabinesinin Stalinin 
düşmanı olan Troçkiye vize 
Yermek istemiyeceği tahmin 
olunuyor. 

- --+---- ·- - --

İtalyan torpitoso gitti 
ltalyan tayyare filoslle bir

lıktt limanımııa • gelen Palestra 
ismindeki lıalyan torpltosu dün 
ltalyaya avdel.~eıııı.i~ 

Vakıf sular 
1 Ha\ tarafı 1 ine! sahifamızda] 

lstanbulun iki sene sonra 
susuz k? lma~ı meselesine gelince 
bu seı:e su için taı·sis edilen 
tahsisatın üçte biri Aentlere 
haHedilivor ve gün geçtikçede 
lstaııl ulda akar çeşmelerin 

adedi tezayüt ediyor. 
Evkaf müdürü B. gidip de 

hiç benelrri görmüş müdür? Su
lar evkaf za manında da taşardı, 
şimdi de \aşı1or. 

Sonra evkafın şular için tah
sis cılilmiş bir çok varidatı 

vardı. Biz bugün şehrin su ilı

tiyacıııı tö~le varidatla alfikası 

olııııyan ve halktan cibayet elti

ğiıııiz para ile idare ediyoruz 
lliç olmazsa bu gün su işleri 

fenııi bir şekilde idare ediliyor 
vt teşkil eılilnıiş bir fen heyeti 
var. 

Evkaf zamanında sular lağıın-

lardan akardı. Şiındı demir 
borulardan akıyor. 

liuliisa, biz bu suretle çalış

tıkça İstanbul Jıiç bir zaman 
su,uz kalnııyacaktır. 

Susuz şehir 
Evvelki gün palhyaıı terkos 

borum d~n de geç vakla kadar 
tamir edilmiş ve şc.ir bu m
surdle iki gün su~uz kalmı~tır. 

Yakıt vakıt tekerrür eden bu 
lıadi>eler do laıısile Emaı:ctc 

bir çok şiUiyet vaki olmuş ve 
Emanet meseleyi şirketten sor
ıı . u~tur. 

Eıııanet bu hususta tedabir 
alnıaktaılır. --

Evkafta 
Islahat nas yapı

lacak? 
Vakıf zeytinlikler için de 
bir mütahassıs getirlliyor 

Evkaf idaresi, ihtisasın
dan istifade etmek üzere 
lsviçre kanunu medenisinin 
vazıı ve şarihi olan profe
sör Leymaııı davet etmiştir. 

M. Leyman gelecek ay 
içinde şehrimize gelecek 
ve tetkikatını yaptıktan 

sonra Evkafın ıslahına dair 
bir rapor hazırlıyacaktır. 

Ayrıca İtalyadan davet 
edilen zeytinlik mütehassısı 
M. Kokoçi de eylulde ge
lerl"k Evkaf zeytinliklerinde 
tetkikat yapacak ve bu 
hususta vücude getirilmesi 
kararlaştırılan enstitünün 
yerini tayin edecektir. 
---~~-~~~-

Sinama ücretleri 
Yeni gümrük rnrifcsimle 

sinema lilnılerimlen alinacak 
resim C\ ,·clkinc nazaran .1-4 
misli artacağından !(Clecck 
~ene ~inanıa nıc\· ;-;iıninde 

sinanıa ıicrcılcriııin pahalı 

olacağı rahmin edilmektedir. 

Memur alınıyor 
Evkaf idaresi yeniden 

birkaç memur almiya ka
rar vermiştir. Bu memurlar 
idarenin para tahsili işle
rinde kullanılacaklardır. 
Kendilerine maaştan başka 
tahsil ettikleri paranın yüz
de üçü de verilecektir. 

Dünkü İngiliz lirası 
lngiliz lirası dün 1005 ku

ruşta açılmıı. 1007 kuruıta ka
panmııtır . Dün bazan 1004 
kuruıa kadar düımüş, bazen de 
1008,5 kuruşa kadar çıkmıştır. 
Altın 871 kuruşta açılmıı , 
873 kuruşta kapanmıştır. 

Rüsümatta imtihan 
Dün rüıümatta 120 kişinin 

imtihanı yapılmıştır . 
Bunlardan 13 ü komuıyoncu 

dlAerleri tüccar müstahdemliği 

ımıihanına girmişlerdir. 

Divanı Ali 
Şurayı De, !etlen seçi
len aza · Esk.işelı i rde 

Ankara, 19 ( Vakıt ) -
Devet şurasından Divaııı .Ali
ye seçilen a1.alar kamilen 
~~skişehirc hareket ettiler . 

Dahiliye vekilimiz 

Sivastsn Zağraya gitti 
Sivas, ı 9 (A.A.) - Dahi

liye vekili Şükrü Kaya Bey 
dlln hükumet dairesinde me
murların Ye ahalinin ~irnret
lcrini k;ıbul etmiş \:C akşam 
vih\yet •konağında ıı>keri Ye 
mülki erkanı memurine bir 
ziyafet vcrnıi~tir. \"ekil Bey 
bugün hiikl\met dairelerini 
teftiş eylcmi~tir. Dahillye \·e
kilnc rafakat etmkt, olan 
murettişler, muhtelif muame
latı ıctklk etmişlerdir. 

Sirns, llJ (1\..\ )- Dahiliye 
Yekilimiz saat 12 de t::ağraya 
hareket ctmi~, halk \C me
murlar tarafından tc~yi edil
mi~tir. ---
Calatasaray İznıinle 

lzmir, 19 ( A. ı\. ) -
Galatasarnylı futbolcular ~eh
rinıi zc ~clmi~Jcr \ c idınancı

l:ırdan pı(irekkcp bir heyet 
tarafından isıikbal edilnıhler

dir. Jlk maç cuma günü ya
pılacaktır. 

Kadri~ e lJ, ıııcsclesi 
lzmir, 19 (A.A,) - Kad

riye H. ve rüfekasına ait evrak 
üzerinde yapılmakta olan tetki
kat hitam bulnıuı ve dosya 
Müddei Ulllumiliğe gönderilmiş
tir. 

Muha~rmenin önümüzdeki 
hafta z...,n

1
da başlanması muh

temeldir. 

Ne zaman? 
Hali~ teınizleııceck. 
~ehreıııancti, J !alicin tc

mizlcttirilip dcrinle~tirilmcsi 

hakkında birkaç sene cyvel 
YCrclij!;l k:ırıırın tatbiki için 
son !(iiıılcrde esaslı surette 
uıtra~mıya kanır 'crmıştır. 

1 labcr ı ~· rildip;inc µ;iire ya· 
kında nıiitahas>ıs bir heyet 
J laliçte yeniden tetkikat ya
pacaktır. 

iki arkadaş arasındaki 
münakaşa 

Ş.ıir J lliscyiıı Rifnt Bey 
c,J;i hir ga7.etcddir. ( \'akt)e 
kıymcıli yıırdınılarda lıulun

mtı>tur. (Akbaba) rcfikımız 

bir nushasında, kendini (rakıcı) 
sıfatilc Ye dij\cr bir zatın 

bmilc birlikte yazarak istih
[af eder µ;ünimllıj!;ü için 
sinirlcnmi~. L"zun lıir yazı 
µ;ctirdilcr. 1 Jaddi zatında bir 
h\ıifeden haşka. bir suretıe 

telakkisine ce\ azı eril memesi 
lazım µ;elen bu siize bir az 
da haklı olarak mukabele 
ediliyord~ı'. Çünkii bu h1tifcye 
ı\ kbaba daha yakın dostlarını 
zemin yapmazdı. 

Bir arkadaşııı diııcr bir 
arkada~a söylemek istedij!;i 
~~ylcre, bir de miidafaa arzu
"ilc oluNı, ( \'akı ) ın yer 
Yermesi gayet cahil olurdu, 
fakat bu ~nüda[Jada "inirlilik 
izleri p, i irıilıncmck şartilc ... 
Dün kii ( rnkt) e ı;ircıı ~ azuım 

maksadı da buydu. 
Teessürle okuduk ki bu 

yazı içiııdc bu maksattan 
uzak ı;örulccck bazı >dzler 
tashih p~ovalarından çıkarıl
mış olmasına rağmen nıiiret

tipaııemizin bir sehlİ eseri 
olarak bıralblmıştır. 

Yusuf %!ya Beyin bizde 
güzel bir mizah edebiyatının 

devamında muvalfak bir amil 
oduğunu teslimde tcrcddiit 
etmeyiz. Gazetecilikte içtinabı 
lrnbil olmıyan bu müc»sif 
neticeden dolayı miiteessif 
olduğumuzn söylemek !~teriz. 

[ l \ t tarafı birinci sahıramızdadır] 

Diğer taraftan i\J. Berge
riıı Avrupaya seyahate niyet
lendiği sırada Aliye l 1. ın da 
seyahat tasavvurunda bulu
nup bulunmadığı, Aliye l 1. ın 
( ski.idam dogı-udan doğruya 
_\!adanı .\ lannikle kar~ıla~nıak 
maksadilc mı , yoksa onun 
e\·iııde Berµ;eri aramak fik
rile mi geçğtiği tahkikatı 

mucip görülen noktalardandır. 
:\!adam .\ lanııiğiıı evini 

e\'velden bilip bilmediği, ke
ndisini evvelce tanıyıp tanı · 

madıp;ı ela, adil tahkikatın 

temas edeceği noktalardan
dandır. 

Sii<1hın kazaen ate~ aldığı 
iddiası pek zaif ihtimal dahi
linde görülmektedir. l !atta 
bu ihtimalin zabıtaca yapılan 
ilk tahkikat neticesinde ta
mamen ıı;ayri varit bulun
duj!;u da riYavet edilmektedir. 

Csküclar ;niistaııtiği, gele
cek hafta içinde Sladam 
i\lanııij!;i, Aliye l lanınıı, .\lös
yö Bergeri, vak'a esnasında 

hazır bulunanları ve lıizum 
gördüi(ii dii(er ; a'ıitleri diııli

yecektir. Şinıcltki halde za
bıta tahkikatına ait evrak 
teıkik olunmaktadır. 

:\!adanı :'llannik,heııiiz şah sı 

htida vererek da\ a açma
nı ıştır. Tahkikat , hukuku 
umumiye namına yapıl

maktadır. 
\ "erilen miitcmminı bazı 

nıalı\mata göre, Aliye H., 
Prensses Şinkar .\ [isteres 
Sayda davası esnasında ismi 
geÇen Suat Şakir B. in de 
hem~iresidir. 

Bergcdıı son zamanlarda 
llcyo)tlundaki apartımanını 

tahliye ederek qyalarını \la· 
·ını \lannigirı C\ ine lnrakO~l 

~la rirn \ et edilmekte \C bu, 
kıskançlığın artmasına son 
bir sebep olarak teh\kki 
edilnıckıedir. 

Yeni 

icra ve iflas kanunu 
Şerhi 

lstanbul İcra reisi Ahmet Refik Beyin bu ıı,ıü • 
kemmel eseri neşrolunmuştur. Mumail.eyhin bu hu • 
sustaki ihtisasına göre eserin mükemmeliyetinden 
bahsetmeksizin karilerimize mütaleasını tavsiye, ile 
iktifa ederiz. 

Fiatı yüz elli kuruştur. Satış merkezleri lstanbul
Vakıt, Cihan ve ikbal kütüpaneleridir. 

•••••••••••••••••••••••••• ·ı ı •·ıı•ı··. il :::ıı::: ::······ .. ·······-· .. ····· .. . ... ., 
il vapurlar ii 
:: ::::::::ı: :::: : : :: ::~: ı: ::::::::: :::: :: == ::::ı 

Seyrisef ain 
Merkez acenlesi: Galata Köprü 
baıında. Beyoğlu 2562 Şube 
acenteıi: Mahmudiye Hanı altında 

lstanbul 2740 

Trabzon ikinci postası 
(ANKARA) vapuru 20 Haziran 
Perşembe akşamı Golaıa nhtıırun
dan hareketle Zonguldak, ine
bolu, Sinop, Samıun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Cireıun, Trabzon, 
Rize, Hopaya gidecek ve dö
nüşte Paıaa iskeleıile Rize. 
Sürmene, Trabzon, Polaıhane, 
Görele, (;ireaon, Ordu. Fatsa, 
Samsun, Sinop, lneboluya uğra
yarak gelecektir. 

İzmir sürat postası 

ADLER 
YAZI ;\IAKİNALARI 

1 haziran hulul etti 
Her muamele mecburi ola• 

rak yeni harflele 
yapılmalıdır! 

ADLER 
YAZI MAKINASI 

Avrupada 1898 ıeneıinde ilı:ıııal 
edilen bir yazı malcinaııdır0 

Şımdiye kadar bütün dünyada 

380,000 ADLER aıakınası 
ıatılıruıbr. Anadoluya 2684 ına• 
!cine gönderilmiıtiı. 

(GÜLCEMAL)vapuru 21 Haziran 
Cuma 14,30 da Galata nhtıının
dan harekeıle Cumartesi sabahı 

İzmire gidecek ve Pazar 14,30 ADLER 
da lzmirden harelceıle Pazarteıi ...ı 
ıabahı gelecektir. MAKİNASlNlN HUSUSiYE. ıı 

Vapurda mükemmel bir Or- Harflerin müvazi vuruşudur 1 
keıtra ve Cazbant mevcuıtur. Bu fabrikanın ihtirası olmak 

---llB 

Mudanya postası itibariyle başkaları tarafın
dan taklit edilemez. Bu sa· 

(,\1ARl\JARA) vapuru Salı, 
Cuma ( '·' ')C'AEI 1) yede fazla kopya çıkartmak ı 

"~ • vapuru 
Pazar, Çarşamba 9 da idare mümkündür. 

Adler makinası 
Pf<:K Di\. YA \"IKLlDlll 

rıhtımından hareketle Mudanya 
ve Gemliğe gidip gelecektir. 

Antalya Postası Adler makinası . 
•. ANAF ARTA )vapuru 23Haziran 
pazar 10 da Galata nhtımından ! En iyi bir nıııkinedir , .. 
hareketle İzmir, KüHük, Bodrum, !! Anadolu için tali aceutalar 
Radoı, Fethıye, Finlke, Antalyayı J. aramaktayız. 
gidecek 'e dönüııe mez.l:Or iıke- ıi Bir Alman mütahassısı 

l~h~nca ue ru .. ueluer ~!~~~ bı~~~~~;:.an· ~!~i:~;;~ n ::~r;~n ı~::~::: t~:i~:~~~: U U U U uğrayarak gelecektir. j' 
ır..------------:ı ! bir tamirane küşat ettiğimizi ' 

inhisarı Müteahhitliğinden: 
~65 çapında otomatik D. 

\". :\!. marka Parabcllom fab

rikası ıııanıulaıı crp tahanca
hırı zirdcki satı~ nıap;azala

rıııda l Cı,hO kuru~ mukabi
linde satılmaktadır. 

lstanbulda: (ı\ikitic l~rben 
halefi Yolfnıan :\ikitiç) ~il:\h 

nıaP;azn~ıntia 

lstanhulda: 
mahdumları 

(Topçu zade 
Süleyman ve 

k:ırdc~lcri maıtazasında 

(:aıatada: (OJ..çular cmldc
sindc :\Jusıafa Sair) mağaza

sında 

Gala tada: ( lksanmpolu ) 
maj!;azasında 

~irkecide: <Cramofoncu ,.e 
silahçı ::;a!ih zade Rilat ) nıa

jtazası nda. 
Adapazarında : ( ı\ v ve 

riiYeh·er fi~ckleri \ ' C barut 
·acentesi Tahsin bey nrnğa

zasında. 

Eski~chirde: CAJaiyeli zade 
J lasa hey mai(azasında. 

Samsunda: ( Berl'anıalı ha
fız :\ lelınıct ) mağazasında. 

Bafrada: ( c;evahir zade) 
ıııai(azasıııda. 

Giresunda. ( Hakycmc zade 
;\Jelımet mağazasında. 

lzmirde: ( Ali alim bey) 
mağazasında. 

Kayscridc: C Kala ünlinde 
silahçı ı<açıııacı oğlu hacı 

i\lchmet ) mağazasında. 
Adanada : (Oturakçı hacı 

Sait silahlı ) mağazasında. 

Trabzunda: (Hliseyin Avni 
barut acentesi ) mağazasında. 

Amasyada : ( l loca zade 
l\Jehmet Fevzi) majtazasında. 

Diger kazalarda sarış şube
leri tesis etmek istryoruz 
silah tliccarlarının muracaat 

etmesi. 

Bartın Lllks ve sürat Postası ff tepşir eyleriz. 
Elektinkl• mücehhez muntazam •1•ı Adler makinalarınııı baş 
kamaralan ve güverte yolculanna lacentası: 

mahsus mülerrah mahalleri havi 1 R İŞ AR V O LF 

Türk' Vapuru PERŞEMBE ı! Galata Voyvoda Ham7/10 
ıye2ohazıran j! Galaıa p<.sta kutusu 447. 

1 : 

günü saat 18 de Sirkf!ciden hare· !! it.mir ve civan tali acenteliği 
ketle ( Ere•lı, Zonguldak, Barhn, !•ı" K·· ·· ·· •I A · B ., •. • l omurcuo0 u vnı ey .. 
Korica Şıle, Cide ) iıkelelerine j! Birinci Kordon No. 46 lzmir 

11ıı:·:··ııı .. -·························ıı.·ı:ıt az.ın1et \'e avdet edecc~tir. 

Fazla ıafsilaı için Eminönü, Rıh

hm han 2 numaraya müracaat. 

Telefon 2684 

. .. .. ............................ . 
Kiralık apartıman 

Bc~iktaşta Sebze pazarında 

ki yeni apartmanda dört 

·ı·· ....... , ............ , ... 1··1""""'"'""11" odalı nczareıi (ey kalt\deli lf'"'"''ieikerl'cf'""" !İ daire vardır. Kapıcıya m[ıra· 
li E :: VAPURLAR! g _c_aa_r. _____ _ 

1 iz~ir sür'at Posta 'il !I 

1 1 tP 
ı: 

i r.ü,~~,ıe sme aşa'"P"'"li 
'l.~ p gunu tam •• 

l
llazirnn azar Saat 1.5 ıe il 

! . Galata J~~ıı~~~r~ lzmire iİ 
•ı harekcı edecektir. il 
1 TnfsilAt için Sirkecide Yel- jj 
:11 kcnci hanında kdin acenıasınn !! 

1 
müracaat Tel. lsrambul 1515 ij 

i 'c Galaıada .\]erke~ rıh anı j•ı 
~ hanında Celipic!i ve Stafilopati j 
i5 :tcentah~na m•lracaat telefon :! 
~ J.leyoğlu 854 ii - .. 
::::::::::::::ı::::::ı::a::::::::::::c::~:ı:::::ı 

Evkaf müdürlüğünden: 
Kilo Cinsi 
ı 7500 Koyun eti 
4500 Sığır eti 

40150 Ekmek 
19000 Yoğurt 
29000 Süt . 
Gııraba hastanesine luzıımu 

olan berveçlıi halli beş kalem 
erzak kapalı zarf üsüliyle mü
nakasaya vazedilerek temmu
zun birinci pazartesi günü saat 
onbeşte ihalesi icra edileceğin
den talip olanların şeraiti an
lamak üzre her gün levuım 
idaresine ve ihale günü de tek
jif 1Jlektuplarını. müs~ashiben 
ıdar .e Encüırıenıne nıuracaaf
ları. 

Tashih - 18 lıaziraıı tarihli 
nuslıamızda Beşiktaş sulh icra
sından gelen ilanda ihalei 
katiye tarihi 7-7-929 olacaktır. 

tashih olunur. 

FARELER 

vebayı tevlit ederler 
onları hiç koku ııqrl·t

medcıı kuruıan 

~osto~sin 
ile im ha ediniz. Paris 

Pastor h\borntm arı miis
tıı h zer alı ndıııı dır. 

Deposu: J. Bert Ye 
~iirckt\sı 

Galata Y ııp-oda so· 
kaJtında \ ' oyvoda 1 la· 
ııında :\o. ı 



19-6-929 Çarşamba Asker tekaüdü 

Kadınlara w.l Mülkiye " Asker ailesi 

20-6-929 Per. embe ~~ Miilkiye " o ~ 

Erkeklere 
.. ilmiye tekaüdü ve ... 

aileleri 

22-6-1929 Cumartesi 
g, l Asker tekaüdü 

• Kadınlara a .. Mülkiye .. ~ • 
23-6-1929 Pazar a ~ Asker ailesi 

Erkeklere t;° Mülkiye • 

24-6-1929 Pazartesi 

i1l 
Asker tekaüdü 

Kadınlara Mülkiye • 
25-6-1929 Salı Asker aileli 

Erkeklere Mülkiye 
" 

26-6-1929 Çarşamba 

w ·ı 
Asker tekaüdü 

Kadınlara Mülkiye " 
27-6-1929 Perşemb! as Asker ailesi 

Erkeklere ~ Mülkiye • 

SUltanalımet 

daa ya. le 

10501 10650 
6501 6650 
0001 8350 
5001 5200 
501 610 

10651 10750 
6651 6750 
8351 8600 
5201 5350 

10751 10850 
6751 
8601 
5351 

o 
o 

8801 
5501 

6860 
8800 
5500 

o 
o 

2955 
5600 

iyi~ saıaaıra 
cLııı ya- lı: daıı ya- it 

38001 38150 40001 40300 
32501 32575 28001 28150 
36001 36200 42501 42900 
32001 32100 29501 29200 
4501 4525 4001 4080 . 

38151 38300 40301 405()() 
32576 32635 28151 28300 
36201 37400 42901 43200 
32101 32180 29201 29350 

38301 39400 40501 40700 
o o 28301 28360 

36401 36525 43201 43500 
o o 29351 29500 

38401 38500 40701 40810 
o o o o 

35526 39520 43501 43770 
o o 29501 2960'.) 

Kasımpaşa Haydarpap 
daa ya. it - daa fL le 

21501 21750 28001 28350 
19001 19050 18001 18150 
200)1 20250 26001 26450 
19501 19560 16001 1630'.) 
2501 2510 2001 2050 

21751 21950 28351 28650 
19J51 19080 18151 18300 
20251 20500 26451 26900 
19561 1H610 16301 16550 

21951 22100 28651 28900 
18301 18400 

20501 20650 26901 27250 
16551 16700 

22101 22250 28901 29125 
18401 18460 

20551 20775 27251 27525 
• 16701 16850 

ÜSküdar Beşiktaş 

daa ya. lı: ııaa ya. lı: --
33001 33400 48001 48300 
22501 22650 26001 26100 
30001 30500 45001 4540'.) 
21001 21250 25001 25150 
3001 3040 3501 3550 

3340l 33800 48301 48550 
22651 22700 26101 26200 
30501 31000 45401 45750 
21251 21450 25151 25250 

33801 34050 48551 4870'.) 
22701 22800 26201 26260 
31001 31400 45751 46050 
21450 21575 25251 25350 

34051 34210 48701 48820 
22801 2290'.) 26261 26320 
3! 701 31770 46051 46320 
21570 21675 25351 25425 

8eJottu 
dan ya. k --

520'.)l 52200 
14001 14150 
50001 50253 
13001 13150 
1501 1550 

52201 52350 
14151 14250 
50251 50500 
13151 13300 

52351 52450 
14251 14325 
50501 50550 
13301 13400 

52451 52530 
14326 14400 
50551 60720 
13401 13470 

Fatilı Merkez 
~ 

dan ya- k dan ya_ lı: 

170JI 1730J 3001 330) 
10001 10150 20JI 2150 
l~Jl 14400 1 350 
8001 8200 1 250 
1001 1132 1 19'.) 

17301 17500 # 3301 3500 
10151 
14401 
8201 

17501 
10251 
14751 
8351 

17701 
10301 
15001 
8501 

10250 
14750 
8350 

17700 
10300 
15000 

8500 

17870 
10350 
15200 
8570 

2151 
351 
251 

3501 
2251 

601 
451 

3651 
2351 

851 
651 

2.'!50 
6')0 
454 

3650 
2350 
850 
650 

3810 
2420 
1085 
760 

Mntehldiıı ve eytam ve eramılt Müllcıye ve Askeriyenin H1%1ran ıll Ağustos 1929 maaıları balada gılsterılen liva numerolan ve günler ıubarıle teni ~dılece"1r. Gününde ve numero sırasında bulunmayanlar beyhude yere 
I mOracaal etmetlnler , 

1 - Maaş alma.dan eve! numara alınacaktır. 
2 - Bir kimseye bir günde 4 ctizdandan fazlası ıçın nunıara ve maaş ven1mez. Elinde dörtten fazlı maaş cüzdanı olanlara dörtten fazla cüzdan için müracaat ettikleri gün tevzi olunan fişlerin en son numarası 

verilir. Bu cüzdanların maaşını numara aldığı günün tevzlan bittikten sonra alabilirler. , 
ı - Kadınlara mahsus. günlerde erkeklere ve erkeklere mahsus günlerde kadınlara maaş verilmez. 
4 - Maaş almak için müracaat edecek olan kimse İçtimai mevkıi ne olursa olsun numara alnuğa ve Sırasını bcklemeğe mecburdur. Numara almadan ve sırası gelmeden kimseye tercihen maaş verilmez. 
5 - Maaş tevziannda bulunan memurlar, polis ve jandarma efradı hiç kimsenin numarasını ve m~.aşım almağa tavassut edemez. Bunlara numara ve maaş verilmeıı. 
6 - Numara alıpta muayyen günde ve sırasında müracaat etmeyenler sıralan geçtikten sonra müracaat edecek olurlarsa yeniden numara almaga mechurdurhır. 
7 - ilan olunan muayyen günlerde gelmeyenlere veya numara alıpta ayni günde kişeye müracaat ettikleri gunlerde yeniden alacakları numara sırasile maaş almağa mecburdurlar. 
istirdat olunur. 
8 - ilan olunan günde o günG mahsus fişler tamamen teni edildikten sonra geri kalan müracaat eshabile fişlerin tevzilnden sonra müracaat edenlere o gün bir gün sonraki tarihli fış verilir. 
9 - Maaşlar liva numarası sırasıle verilecektir. 
ı o- Maaşatın tevzii günleri balideki listededir. 
Yalnız Kasımpaşa şubesinden maaş alanların maaşları Beyoğlu şubesinden verilecektir. Bir müd<lettenberi merkezden tediye edilmekte ol<ln Sultanahmet şubesinden maaş alan mütekaidin ve eytamıaramil 

maaşları da Sultanahmet şubesinden ita edilecek-tir. 

Evkaf müdürlüğünden: 
Ayda 25 27 lira ücret ve tahsilatından ayrıca yüzde üç 

aidat verilmek üz,ere Kartal, Boğaziçi, Üsküdar cihetierinln 
münhal talısildarlı1darına talip olanların imtilıau ı gürtü olıın 
haziranın yirmi dördüncü pazartesi gnnn saat (12) ye kadar 
evrak ve vesaiklerile lstanbul Evkaf MQdüriyetine müracutları. 

lstanbul Şehremaneti ilanları 
ŞehremauetınJen; Bedeli hşfi 337 lira 50 kuru~ olan Kethüda 

Ahmet Elendi vakfına mensup l<umkapı Nişancasındaki çeı-

1 
menin tamiri açık miinakasaya konmuştur. Taliplerin keşif 

evarakını ve şartnameyi görmek için her gün münakasaya 
girmek için ihale g!inü olan 11 temmuz 9211 perşembe giinü 
levazım müdürlügüne gel~leri. 

Kadıköy daircl belediyesinden: Başı boş olarak bulu
nup dairede muhafaza olunan bir adet kuzunun dahlbi 

her kim ise bir haftaya kadar daireye müracaan ilan 

olunur. 

Tuzla İçmeleri 21 Haziranda 
açılıyor. 

Sabahtan akşama kadar müsait trenler, doktorla ve 

aıhbi büfelerle sair esbabı istirahat temin olunmoştur· 

130 çift kundura 
münakasası: 
Tütün inhisarı umum müdürlÜğünden: 

Müstahdemine nümunesi veçhile 130 çilt kundura imal 
ettirilecektir. Talip olanların nümuneyl görmek üzre müra
caatları ve 24.6. 929 pazartesi saat 1 O, 30 da mübayaa 
komisyonunda 0

/0 7,5 temlnan muvakkatelerllc bulunmaları. 

Edirne belediyesinden: 
13007 lira 17 ,kuruş bedeli keşifli yeniden in$3 edilecek 

!cani mezbaha bin~sı Yirmi 2ün müddetle ve kapalı zarf usulile 
miln.ıkasaya konulmuştur. Talipler proje ve şartnameyi belediye 

muhasebe dairesinde görebilirler. Talipler ilk teklif edecekleri 
bedelin yiizcte yedi buçuğu nisptinde teminat akçesine veya 
banka mektubunu ve teklifatını havi pullu varakayı bir zarf 
derunine koyup üzerine mezbatıa inşası diye yazarak belediye 
meclisine tevdi eylemeleri ilan olunur. ihale 9 Temmuz 929 
tarihinin müsadif salı günü saat 16 dadır. 

Mü~im ~ir ilôu 
Riza paşa yokuşunda 27 numarada henüz açılan 

Asri Türk Mobilya Mağazasında 
Bil'umum lngiliz, pirinç lake ve siyah karyolaları 

üzerinde azim tenzilat yapılmaktadır. 
Ahmet F"Cvzi 

MİKRQPERQFQN - Tazı marka 

lZMIR, P ARI, LlYEJ SERciLERlNDE Al.TIN MADALYALAR KAZANAN 

Bak üs Rakısı 
Yi k l l ık BAKÜSın temiı v~ ensıhhi rakıdır. 

eni eti et ere piyasaya Ç tı: Tereddüt etmeden BAKOS içiniz. 
1 

Mutfak edevahnızın bir ay
na gibi parlamasını istersen:z 
B R 1 L L O yu istimal edi~iz. 
iyi bir ev kabını evinde daima 

nrabliısşamda mukim olup E • t d '-' •• d .. 
adana vila.yeti dahilinde üs- mnıye san tgl mu Ur• 
maniye kazasında mukim es- •u·· g'"' u .. nden ·. 
habl emlakten ve halctı ika- 1 
metgihı meclrul bulunan Is- Bedosald efendinin ı 0940 ikraz numaralı deyn senedi 
mail Hakkı efendi vere~in- mucibince Emn4'~t sandığından lstıkraz eylediği meb!Ağ mu-
den mahdumu adil ve ibra- kabilinde sandık namına merhuıı bWunaa Beykozda Kavak-
lıim efendilerle 2evci selhep dere caddesinde sÖkağında eski 112 ve yeni 304 numaralı 
oğ'ııllanndan Mustafa kerimesi ve doksan arşın arsa üzerine mebni ahşap üç kattan ibaret 
seniye ve kızı Nazlı haeımlara üç oda, iki sofa, bir mutfak, ye<nılş beş arşın bahçe ..-e 

/stı:m/Jı;r/ icrtmndan: Eshabi em- müştcmelan salreyi haYi hanenin tamamı vıdesi hitamında 
lakten Cemil bey zevcesi ve borcum yerilmemesindCll dolayı satıhta çıkanlarak 21-0 lira 
Abdülgani beyin kerimesi Düri- bedel ile mü~terlsi mımına katl karan çekilmiş lkaıı bu ke-

ye lıanımın tırablüsşaın bidayet re yüzde ·on zam ile başka bir müşteri çıkamk: bedelini 23 ı 

mahkemesinin ticaret kısmından lirara ibl~ erlcnıiş olması dhctile mc1.kör hanenin 24-6-929 
Adil efendinin müteveffa pederi tarihine müsadif önümüzdeki pazartesi günü tekrar son nıü-
terekesinden mfiddei Düriye H. zadedeslnin icrası ve muamelesinin tkrııall mukarrer bulukdıı-
tarafından dava olunan yüz ğundan ttıUp olaniıınn nıezk:Ur g!1nde nihayet saat on altıya 
osmanlı ve iki yüz fransız lira- kadar sandık idaresinde hazır bulunınalan lüzumu llAn 
sını istida tarihinden itibaren 1 _o_ıu_n_u_r. __________________ _ 

Denizli daimi encümeninden: 
15-6-929 Cumartesi güail saat on altıya kadar kapalı zarf 

usulile münakasaya konulan 8760 dolar bedeli keşifli Den:zli 
memleket Hastanesi kalörifer tesiSl!ı 1-7-929 pazar günü saat on 
altı buçnğa kadar temdit edildiğinden talip olanların o güne 

kadar t?klifat ve tetninat mektuplarını Denizli vı1beti!ıe tevdi 
etmeleri il!n olunur. 

Beyo~u bettıcı .sulh hukuk bir kutu B R 1 L L O bulundur-
ha/elmll#irıden: Bir borçtan dolayı malıdır. B R 1 L L O elleri kat'i-
mahcuı ve funıhtu mukarrer yen kirletmeden tencereleri ve 
muşambalı sandalyelerin 26 bütün madeni mevadı parlatır. 

bütün bakkaliyelerde satılır. 
haziran 1929 çarşamba günü Umumi acenta: Oalatada 
saat on ikiden itibaren Beyoğ- Voyvoda tıanında 7-10 unwa-
luııd& caddi kebirde 310 nu- rada RIŞAR VOLF. Oalatada 
marelı lala biran,sinde satıla- posta kutusu No. 447 

cağından talip ()Jaı lann gı1n ve Pigan/ı:o madürliijnden: NU· 
saati mezkfırda mahalli müza- marası veçhile iki buçuk nıiıyon 
yedede hazır bulundurulacalc zarf aleni pazarlık suretile mu
m~ruaa müracaatları il~n ba)·ıa edile~inden itaya talip 
olunur. olacaldarnı pey akçelerile bir-
-----------• likte 20 haziran 929 perşeml:e 

K<Uolıya hul(ııl( hall./m/iiinJen: 
Perli kazasından ,-üzbaşı ojtııl

larındaıı hKı lbralıi:ı olflu Meh
met umumi harpta Bağdat «~ 

günü saat 15 te piyanko mü-
dürlüğiınde mü~şekl<ii tayyare 
ınubayıat koıııisyonuna müra
caatları · ···-··· ............... . besinde ölüm tehlikesi içinde • • • • gaip. olduğu iddia edilmekte • • 

bulunduğundan malfımatı olan- i .. FARJN• AL:.= 
!arın bir sene zarfında mah- • . 
kemeye haber vermeleri il5.n : ( Ç.Ocuk gıdası ) : 
olunur. • • 
------------•ı• Gıdaların m nefisi ve en • • • Sulimı Ahmet bqinci •ri/Jı lnı

ku/e mahkemesinden: Müteveffa 
:Ali Reşat Beyin hayatında 

lstanbulda Ankara caddesinde 
Reşit ı:!eııdi hanında küşat 

: mükemmelidir : 
• • • • • • • • ......................... 

SATILJJ( 

borcun tediyesine kadar kanu
nen muktezi faiz ve muhakeme 

masrallarile ücreti veUletin 
kendisile diger mezkur vereseye 
şamil em!Ak üzere müttefikan 
ve gıyaben tahsil ve itasına 

dair 21-mulıarrem - 929 ve 16 

teşrinievvel- 919 tarih ve 204 
ilam ve 254 evrak numaralı 

ilam berayi infaz dairemize tev
di kılınmış ve ikametgahın12:ın 

mechuliyeti hasabile tebligatın 

il.inen icrasına karar verilmiştir 

Tarihi ilAndan itibaren nihayet 
bir ay zarfında 926-6622 ticaret 

numarasile dairei icray:ı bimü
racaa tesviyei deyn etmediğiniz 
veya tehiri icrayı müstelzim bir 
deyeceğıniz olduğu takdirde ve 

ya dermeyan edemediğiniz hal
de gıyabınızda icraya devam 
olunacağı malumunuz olmak ve 

tesviyci deyn dıı v~ti mütezam-

Alfred Pd!~ino mümessili ve eyle.iiki ( Veni matbaa ) na- Lüks ve gayet mükemmel 

mın ihbarnamenin tebliğ maka· 

uııınmi vekili olmak üzre meş- mile maruf matbaada mevcut tenezzüh motoru 

hur şlr!;etln ifayl tnnamcleye son s'.stem matbaa makine Hem açık hem kapalı gayet 
izinli bulundutu mezkôr bnu- aJ.it edevat ve henüz istimal mükemmel Buik otomobili 
nun yedinci maddesi mucibince edilmemiş hurufat toptan olarak lisan ecza deposuna müracaat 
ilAn olunur. müzayede edilmii 10500 lirada 1 _T_eı_.ı_o_n_:_i,_;t_aıı_b_u_ı _1_11_· __ _ 

--.....,.----~---ı talibi ulıtesinde takrrur etmiş 
ZAVI: Q26 senesinde manev- ise de 'bedeli müzayede kıymeti 

ra için tahtı silAlıa 11lınıp sevk mubammeatHc naıaran haddi 
cdildl~m üç!incü kolordunun JAyıkıuda zör~djfindcn ihl.
otomobll bölüğenden almış ol- Jc:ıiıı icrası 30 haziran 1929 
dujtum terhis vesikamı kazaan larlhfne müsadi! paza; günfi 

Z!IYİ eylemiş oldu~umdan, diğe- saat 16 ya talile kılınmış uldu
rir.in itası için mensup olduğum ~undan talip olanların emvali 
at.zl ukft' şubb&lne müracaat mfz:itrenia kıymeti muhamme
ııyledi&imden hQkmü olmadığı nesi cilan on dört bin liranın 
·ı· l yü~de ona nispetinde pey akçesini ı a:ı o unur. 

ZA Yl: Nufus klğı"ımı, as'--e
rl VtSikamı havi cüzdaııııııı zayi 
ettim, hükmü ı·ohtur. 

Sarranbolulu !ıacıoğlu SüJcynıan 

Galata itha!Jit ,aöııırügün
den almış olduğ uııı ı 925 

• Geldi. Pey verenlerin depoyıı müracaatL Sultan __ 13 mma -l.'aim olmak ilzere il!ıren 
" • • • • • Hamam Dikranyan han 21-22 [!]i!E!WEJ tebliğ olunur. 

Tıoaret yleri umum mııJıırlll#iaı

Jen; Esas mukavelenamesl 111.l

halll kanunlarıoa göre tarzim 
edilerek usulen tescil kılınan 

ve 30 ikinci teşrin 330 tarihli 
kanun hükümlerine göre tescili 

istenen Fransız tabiiyetli "e 
y:rml beş milyon frank serma
yeli ( Bank Franko - Aziyatik) 
şirketinin vekalete. verilen evra

kı tetkik olunarak muvafık g&
rülmüştür. Bu evuk arasındaki 
umumi vekaletnameye göre şir· 
ket namına yapacaiı i§lerdcn 
ve muaır.clclerden doğacak da· 
valarda bütün mahkemelerde 
müddet, milddelaleyh ve üçün
cü şahıs sıfatlırlle haıır bıılull'" 

mak üzre tayin olanan Mösyö 

Catalca Ferhaı P"f• maballesiadeo hammn yevmi ınezkQrda mezkur 
_&14 ıcvetuıtlö Küçiik Recep o~lu matbaada hazır bulunmaları 

lira 61 kuruşluk No 384 ve 
6-6-929tarilıll makbul senedini 
kazaen zayi eltim yenisini ala
cağımdan lıü".mü olmadığı ilan 

olunur. 
J. Bert •e tW.~klu 

VoyyoJa haa No 1 Melımeı ilan olunur. 



!EO(E ~ARllARl: 
Ttirklyede Hariçte 

Kanış Kunış 
1 Aylı~ı 150 000 
3 • 400 ~ 

6 • 150 lf50 
ıı • 1400 2700 

Gazetemizde çıkan yan ve 
eaimlerin blltiin haklan mahfuzdur 
Cuereye göndertıccelı: mutuplann üzerine 

idare içinse (!darı). ywya aitse ( Y w ) 
işareti konulmalıdır 

B&fılmlJ'&n mektuplann ladeıl:n.dn, kı,.mntt~ 
moka.ddereıb: nıektaplara kOll,ııhnUf pal'alum 
ka7bolmaundan •• IJlnlann mnndertutmdan 

idare meıul deilldlr. 

20 Hazırp 
1929 

.:) 
_;:: ~ GOl1 çııwt 'fV,RX. QAZJll'l,m :;: 

.. , 

T(irk ınekteplerile Eay<;lalı aerUn 
tlAıılannda o/ o 20 teııztllt ;rap ılır 

BOyllk ve ya bir çok defa lçlo v~leq f11Jılarlı 
hususi ııı.ahl7ettekl llliıl•rın ücn:tl 

ldau Ue kararl~tu\lıt· 

GuetomlH ""'"'' ll&ıa bb,.ı ..ı... ..,. 
H. S. H.. dhat acıtntell. 

ş.ı.ıı l•rıı.l 
H llıci ıarfaıİA l~şa 

1 • ~ 
4 : I I~ 
~ • • 200 
1 • • 

1-8 lncl saytla1ı }ıo 
resmi lliıılor 

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

piya.nkosu 30 .. 
Biletlerinizi 

, Borsalar 19 Haziran 1929 
,~1--~~~~-=-r=~r-r=w=-.=~1' 

Acıldı Ka1 andı 

Nukuı 
1 Jnglliz llrast 
ı tıolar 
20 Yunan dlrahmt 
1 Rıyh•mark 

1 .Avusturya şlUnl 
W Ley Romanya 
~O !.evı Bulgar 
1 1'eleroenk florini 
:ıo Fransız franv 
20 Jtalyın lrretl 
'O kuron Çeko - Slonk1• 
l Çenonetı c Sov!yef • 
1 Zelotl c Lehl•tan • 
~O Dlnar c YogosJavya • 
~O Bcldkı frangı 
ı Peseta lgpanya 
~O lo!çre frangı 
1 Mecidiye 

Çek 
Londra ~zerine bir lngtl!z llraıı ltnruı 

1i•vyork 1 Türk l!ruı dolar 
Parit • • • frank 
MUano • • • liret 
Btr11n • • • mark 
Sotya • • • leva 
Brüksel • • • belka 
,'ım1ıterdamo , • florln 
Cinevro • • • frank 
Prag • • • kuron 
VJyını • ı • •llln 
Madrll • ı • pezeta 
Vırıova • t • zelott 
AUna • ı •dlrabml 
Bbkr.t 20 ley kru• 
l!elgıral Tttrk !lrast dinar 

Tahviller 
lrllltru dıhlll • ndell • 
DUyunu muvah!de 
ikramiyeli dem!ryo!u 

lıtanbut tramvay drketl 
Rıhtım Dok -ve Antlrepo 
lıtınbu! anonim ıu tlrkeU 

Hisse senetleri 
ı, bınltuı 
Ormanlı bankatl 

1004 00 
208 00 26 
63 00 75 
u 00,211 
:i9 00 80 
24 S7 50 
29 00 211 
83 

182 
216 
1?2 

0000 

oo 
o:> 110 

110 
l50 

22 50 
72 50 

115 00 00 
29 110 

790 00 

1005 00 
043 3125 

12 sa so 
• 2200 
2 02 ftO 

(8 8l ll0 
s 47,25 
1 0020 
2 50SO 

18 25 00 
8 48,00 
s 88 o 
4 29,75 

87 12 
a 6250 
ll7 87 ,5() 

92 715 00 
181 0000 

~ 1 00 
25 

1008 711 
208 00 25 
!3 oo 75 
49 00,211 
29 110 
24 37 50 
29 00 2~ 
f3 00 

182 00 5() 
216 50 
122 50 

0000 
22 ııo 
'72 60 

115 00 
29 110 

790 00 

1001 15 
0,48 

12 

• 
1 

66 
8 
1 
2 

18 

1?;50 
3850 
1900 
0150 
00,50 
4625 
IA 50 
49 50 
00,20 

8 4200 

8 31111 
4 28,50 

a1 12 
:4 62.50 
a1 21,50 

82 75 00 
182 75 00 

7 00 

• 12 40 12 40 
188 00 00 00 

Ticaret ve ıahire borsası 
fJıtlır Tlcarf.ıt ~orsıı::ı klU.bumumtıtgt tarafından 'Yerl1mlıttr. 

Okka81 
A zarnl Aıgarl 
K. P. K. p. 

-UN-

Bu~day %Çavdarlı 

Yumuuk 00-00 11 00 17,00 
Kızılca 00-00 0000 00,00 
Sün\er 00-00 00 00 00,00 
Sert 00-00 oo'oo oo oo 

Çuvalı kilosu 
Ekiılra eklıtra oo 
Ekigtra • 
Birinci yumusak ou 
Dlrlncı ıert , 

1200 
1180 
138) 
1240 

ıklncl , 1051> 

- TiFTiK -

I 19( 

1 8" 
123~ 
110< 

0480 

Dönme 00-00 00 00 00,00 
Sert mahlut 0-00 00.00 00 00 

Çndar 
Arpa 
Mısır 

Yulaf 
Fa•ulye 

-ZAHiRELER-
o•.oo 
1025 
0000 
00,00 
eı.oo 

-HUBUBAT-

00,00 
ıooo 

00/lO 
oo.oo 
40 20 

oo.oo cooo 
0000 Coı 00 

Anlr.ara 197 20 19S,OO 

Akşehir 000,00 000,00 

Yıpırı Guz yunu ooo oo ooo.O(J 
-AV DERiSi-

Zerd(!"Va <lftl 0000
1
00 0000

1
00: 

Sansar 0000 oo oo ~ ' oo,oo 
l"ilkl • 0000,00 0000, 
Kundu:ı .. COOOıOOO 600, 

-flNDll<-
lç fındıt 11000 ıoıxj 

Badem 000 00 000,00 

Tacirlere mühim ilan 
Ticaret ve sanayi odasindan: 

1929 senesi oda kayıt iicretlerile oda resminin cezaszı 
olarak tahsili müddeti 30 haziran 929 tarihinde hitam 
bulacaktır. Heuüz ücreti kaydiyesini tesviye etmemiş 
odamızda mukayyet zevat müessesatın bir cezaya maruz 
kalmamak lizere müddetin hitamında evvel oda vezeneslne 
müracaatla borçlarımı odemeleri ilan ve rica olunur. 

• Istanbul ticaret 
oclasından: 

(Je sanayı 
• 

Odamızca muhtelif cins levazımı kırtasiye mübayca cdilccckllr. 
itaya talip olanların oda umumi kaııpllk bürosuna müracaatları 
ilin olunur. 

M. M. V. lstanbul satın alma komisyo
nundan: 

Milli müdafaa vekaleti çevirme ıubeıi için ( 100 : 150 ) hra ücreli 

malrtua ile mütercim alınacaktır. ( Fransızca ve Almanca ) dıllennden 
Lirine eıaılı ıurette vakıf olmak ıarttır . Bu iki dJden biri ıle beraber 

( lıalyanca veya fngılizcc ) bilen zuhur ederse tercih olunur. 

Ankaradan talip olanlann çevirme ıubeaine bizzat ve lıtanbulda veya 

diğer ın.ıhallerdcn olacafdar1D da lıtida ıle müracaatlan. 

Çorum vilayeti yol- Devlet Demir yolları ve Liman-
lar idaresinden: ları Umumi Müdürlüğünden: 

Çorum· Alaca - Yozgat yolunun 55+ooo : 59+120 kilomet-
roları arasındaki 10272 lira 55 kuruş bedeli keşifli şosa tamiratı 
esasiye ameliyatı altı ay zarhnda ikmal c<jjlmek üzre bir ay 
müddetle pazarlık suretile münakasaya konulmuştur, Talipler 
bedeli keşfin yüzde yedi buçuk nispetinde münakasa kanununa 
tevfikan 770 liralık teminatı muvakkate irae edecekler ve ticaret 
odasında mukayyet bulunmakla beraber ameliyatın devamı 
müddetince nafia dairesinde ehliyeti musaddak fen memuru 
istihdam e)•leyecekler ve bu fen memurları mukavelenameyi de 
imza ettireceklerdir. ihale muamelesi Çorum .Encümeni daimi 
riyaseti makamında 29 - 6. 929 tarihine müsadif Cnmartcsi günü 
saat 16 da icra edilecektir. fazla izahat almak isteyenlerin 
Çorum baş mühendisliğine müracaatları ilAn oluııur. 

§ Çorum - Çerikli yolunun Budagözü ile yorgalı gediği ara
sındaki 29635 lira 33 kuruş bedeli keşifli • 27 - adet imalatı 

sunaiye ameliyatı on iki ay zarfında il<mal edilmek üzre bir ay 
müddetle pazarlık suretile münakasaya konulmuştur. Talipler 
bedeli keşfinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde münakasa kanunu
na tevfiken 2227 liralık temlhatı muvakkate irae edecekler ve 
ticaret odasında mukayyet bulunmakla beraber ameliyatın devamı 
müddetince nafia dairesine~ ehliyeti musaddak fen memuru is
tihdam eyleyecekler ve bu fen memurları mukavclenameyi de 
imza ettireceklerdir. ihale muamelasi Çorum encümeni riyaseti 
makamında 29. 6· 929 tarihine müsadil cumartesi günü saat 16 
da icra edilecektir. Fazla izahat almak isteyenlerin Çorum baş 

mühendisliğine müracaatları il!n olunur. 
§ Çorum- Yozgat yolunu 60 + 600: 70 + ıoo kilometroları 

arasındaki 36925 lira 40 kuruş bedeli keşifli tamiratı esasiyesi 
ameliyatı dokuz ay zarfında ikmal edilmek üzre bir ay müddetle 
pazarlık suretile münakasaya konulmuştur. Talipler bedeli keşfin 

yüzde yedi buçuğu nispetinde münakasa kanununa tevfikan 
2770 liralık teminatı muvakkate irae edecekler ve ticaret odasında 

mukayyet bulunmakla beraber ameliyatın devamı müddetince nafia 
dairesinde ehliyeti musaddak fen memuru istihdam eyleyecekler ve 
bu fen memurları mukavelenameyi de imza ettireceklerdir. ihale 
muamelesi Çorum Encümeni daimi riyaseti makamında 2~6-929 
tarihinr müsadıf Cumartesi günü saat 16 da icra edilecektir. 
fazla izahat almak isteyenlerin Çorum baş mühendisliğine 

müracaatları ilfo olunur. 

Pendik-Tuzla arasında vAkl <içme) namile maruf su menbaına gidip gelecek yolcu!~~: 
d . rih. d .. b ı·ş'arı ahı bir kolaylık olmak üzere bu sene e 21 Hazıran 929 ta ın en ın aren ve 

1 
ra 

değin her gün atideki kararların mahalli mezkCıra kadar devam ettirileceği ve istasyon ad• 
talik edilmiş olan tenzi!Atlı bir tarife mucibince azimet ve avdet biletlerinin köprü "~ :e
cavir istasyonların kişelerinde satılacağı ve Adapazar-Tuzla arasındaki istasyonlardan ~ nl 
!ere gidecek yolculara bir suhulet olmak üzere 9- l O No. katarların <Ada pazar katar :ıi' 
menbaada birer dakika tevakkuf ettirileceği ve bundan istifade etmek isti yen yolcuların. ıtı 
mette Pendik biletini hamil olmaları ve avdette Pendikten itibaen Tuzlaya kadar bilet farkı 
eylemeleri ve Tuzlada yeniden bilet almaları lazım geleceği ilan olunur. 

Katar No. su Küprü Har, Haydarpaşa Har. içme Muv. Har. 
14 / 21 7.05 7.35 8.52 9.-
18 / 23 7.55 8.30 9.47 9.52 
22 / 25 9.55 10.24 11.37 11.45 
26 / 31 13.01 13.30 14.40 14.45 
30 / 35 15.15 15.40 16.52 16.57 
32 / 39 16.10 16.40 17.52 17.57 

9 6.57 6.58 
10 20.57 20.58 

f nılnk ve f ytanı ~an~ası istan~uı ~u~esin~en: 
pazarlıkla satıhk depo 

Esan No sı Mevkii Numara Nevi 

Balalatta Karabaş ma- 38 Denizden dolına mahalllııl 
hallesinde vapur iske- 40 müştemil dükkan depo ve 

Köprü l\luV 
10.SO 
J ı.30 

1 s.2s 
16.25 
18.35 
J9.30 

Teminat ınMırl 
Lira 
1810 

lesi caddesi 42 kalafat mahalli !ile 
Balftda mevkii ve evsafı muharrer em!Ak bedeli peşin veya mukassetan tesviye edilmek şar d•f 

pazarlıkla satılacağından taliplerin ı 1-7-29 tarihine müsadif perşembe günü saat on altıya ka 
şubemize müracaat eylemeleri. .-

Ankara umumi hapishane 
müdürlüğünden: 

MahlQlaf müdüriyetinden 
Ziraı Lira 

1757 35!40 
rııa• 

Balıçekapısında Hobyar 
Ankara hapishanei umuminin bir haziran 1929 dan mayıs adde' 

hallesiııde Aşır Efendi c dı 
930 gryesine kadar ekmek ihtiyacı olan beheri 300 dirlmm itiba- sinde yeni postane arkasın 
rile 216000 adet ikinci nevi ekmeğin 1 Haziran 929 tarihinden 1ıaır.' 

vakıf bAlada kıymeti ınu 
1
,

11 yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya kon- ıı. 
mene ve miktarı ziraı ya ebi 

muştur. ek1 
metruk çeşme sebil ve ın 

k Taliplerinin 2644 liralık teminatı muvakkate mektuplarilc 24 , . gDn Ankara merkez mektepleri mübayaat o- müştemil arsa yirmi se•ıı ı·ıe haziran 929 pazar ertesi günü saat 14 müddei umumilik odasın-
5
ul 

müddetle ve kapalı zarf u de misyonu reisliğinden 1 da müteşekkil komisyona müracaatları ve şeraitini anlamak üz- müzayedeye konulmuş · ise 
10 t 1 · · H · 929 d M 930 re dairei mezkOrede şartnamesini görmeleri ilfo olunur. tle Ankara merkez mek ep crının azıran an ayıs 1--------_: ____ _::. ___________ I talip zulıur etmediği cihe 

sU' gayesine kadar ihtiyacı olan Et, Ekmek, Sebze, mahrukat, leva- E l k E B k gün müddetle ve pazarlık . 
zımı mutenevvia, mevadı müşteile, Arpa, Saman, Süt, Yoğurt ffi a ve ytam an ası retile temdidi müzayede edı~~ 
ve saire kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konmuştur. rek müzayede günü 26 haıirıı· 
Şartnameleri görmek ve almak isteyenlerin de yüzde yedi buçuk d ı d 929 çarşamba gününe ~ar 
teminatı muvakkate akçesini Ankara mektepler muhasebeciliğine ffi Ü Üf üğün en: laştırılmıştır. kıl'' 
teslim cde;·ek alacakları makbuzlarla yevmi ihale olan 29 Hazi- Talip o~anlar baladaki 'edi 

ran 929 Cumartesi günü saat on dörtte Maarif emanetinde mü- Satılık { abrika meli mukammeneniıı yüzde Ye~ 
teşekkil mübayaat komisyomnda hazır bulunmaları. buçuğu nisbetindc peY ak\ıeıı 

• ı - Ankarada Hatipçayı mevkiinde kain !(azma fabrikası . - nanıı 

lstanbul mıntakasl ma Jen 2v6-6-eya92b9aliçıaarşkaemfablaatıngıiı'ııu.' saat Uı nanıile maruf olup Bankamızın mutasarrıf bulunduğu fabrikanı:ı 
vı~· "h d. l '., • J satışı taksitle müzazedcye konmuştur. on dörde kadar M~lılu ah 

mU en ıs ıgınaen: 2 - Müzayede kapalı zarf usuli iledir. ihalesi 24 haziran fiye müdüriyetine mürac~ 
Balıkesir Vilayetinin Taş kariyesinde kain olup Hükumet 929 Pazartesi günü Ankarada idare meclisi huzurunda icra 

1
nj9 

mali bulunan Kükürt madeni, olunacaktır. 1,2:1 ~-7)...:."' 
( 1 -imtiyaz kararnamesi tarihinden ı"tı"baren bir sene zarlında 3 S•tın almak ı"s!eyenler ( 2250 ) ıı·ralık teminat irae eder- · ,.,. ...,,.-

(125,000) lira sermaye ile teşkil olunacak Türk şirketine hukuku ler. B:-te;inat mektubu teklif me:.tuplarile beraber ;hale gününe -,A!\ Vlh~-..,.. , 

maden sahasının ı - 5000 mikyasında Topoğrafik ve jeolojik olarak posta ile gönderilir. 4 , -
devredilmek ve şirketin teşekkülünden itibaren bir sene zarfında yetişmek üzre bizzat Umum Müdürtüğe verilir. Yalıut taahiillü ı •.. j'." : =~ 

haritası yapılarak neticesi blr raporla bildirilmek ve bu tetkikat 4 - ihale bedeli biliıfaiz sekiz taksittedir. ilk taksit peşindir. Haziran C ·ta ' 
. B . e• 

neticesine nazaran imamı ıırojelerl yapılıp vekAlete verilmek, 5 - Talip olanların İstanbul veya lzmir şubelerimize veyahut ' Muharrem: 12 urç. b'' ıı• ' 
2) - ikinci sene nihayetinde ihzari ameliyat bitmiş ve ima-

1

. !Ayın dofuıu '2''o1 •\r'J ~J 
Umum müdıirlüğe müracaatla mulass.11 şartnamemizi mütalaa 18,1 ı t=.J~ • 

l!ta başlanmış olmak' etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir lira mukabilinde bir 
(3 - Üçüncü seneden itibaren senevı asğari (2000) ton mu- nuslıasını alıp teklif mektubuna rapt etmeleri icap eder. Perşembe 

safla kükürt çıkarılmak ve işbu taehhüdatı teminen Milli banka· _ 
11 

1 

l<ırdan birinin ( 5000 > liralık teminat mektubu verilmek şartiıe Devlet demiryolları ve /i-
taliplerine ihale edileceğinden taliplerin temmırzun 15 iııci pA-

zartesi günü saat 15 şe kadar azami tekliflerini kapalı zarfla mantarı Umumi idaresinden: 
iktisat vekaleti maadin işleri umum müdürlüğüne vermeleri. Kayseri-Sivas hattı için altmış kilometrelik malzemei ferşiye 

Rusyaya . ihracat 
Ticaret ve sanayi odasından: 

Rusyaya yirmi bin kilo ( kestane) yedi bin kilo (Cehri) iki 
yüz elli bi~ kilo (odun) altı yüz kilo (Halı) iki yüz kilo (Afyon) 
iki bin kilo ( kuru ıneyva ) ihracına talip olanlarııı 25 H~iran 
pazar gilnü aqamına kadar ııdaya müracaatları. 

münakasası 27 Temmuz 929 Cumartesi günü saat 16 da Ankara
da Devlet demir yolları umumi müdürlüğünde icra edilecektir. 
Münakasaya iştirat edeceklerin teklif mektuplarını ve teminatı 
muvakkatelerini yevmi mezkOrda saat 16,30 a kadar Umumi 
idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri lazımdır. Talipler müna
ka~a şartnamelerini 20 lira mukabilinde Ankarada malzeme 
dairesinden Haydarpaşada mubayaat komisyonundan tedarik 
edebilirler, 
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