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ihtida eden Leh cenra
lımn bakıyeyi izamı 

Şehrimizden geçirilerek 
Lehisiana gotliruliiyor 

Polanyalı Jeneral Bemin 
Halepteki bakıyei izamının 

Lehistana nakledileceğini yaz
mıştık. Jeneral Bemin külleri 
önümüzdeki pazartesi günü 
IJalepten şehrimize gelecek 

ve aynı gün haraket eden 
trenle Lehistıına nakledile
cektir. 

Bu münasebetle Sirkeci 
istasyonunda Lehistan sefa
rethanesi ve tcbeası tarafın

dan merasim yapılacaktır. 

Bu merasime Vali, memurini 
resmiye ve şehrimizdeki 

meb'uslar ile süfera merasi
me iştirak edeceklerdir. 

Ceneral Bem Lehistan ls
tiklalli için büyük f cdakar
lıklarda bulunmuş milli bir 
kahramandır. r 83 J de Lehls
can lhtilftlini idare ed~n jenc
ral Bem r 849 da :i\Iacarların 

istiklı\l mücadelesine de işti

rak etmiştir. 

i.\Iumailcyh ma~ltıliyeti U
zerine Türkiyeye iltica etmiş 
ve ftıtida ederek Murat Paşa 
ismile Türk ordusuna dahil 

olmu~tur. Murat Paşa bir 
müddet ordumuzda hizmet 
etmiş ve i\lişkeviç ile birlikte 
Rusya aleyhinde gönüllü teş
kilatı yapmıştır. Jeneral Bem 
-l\Iurat paşa 1855 de Halcp
tc vefat etmiş ve orada gö
mulmüştür. 

y ozeatta bir 
facıa 

Tozgat rcfikımız yazıyor: 

Bugazlıyan kasabasında 

mantar yiyen on beş kişinin 
zehir len erek hastalandıkları 

ve bunlardan 3 kişinin tecen
nün ettiği kaymakamlığından 

is'ar olnnması üzerine hiikö-
~ . 
met tabibi Y afcs Nuri Bey 
kazaya izam kılınmıştır. Ölen

lere.len maadası mumaileyh 
tarafından yapılan tedavi ile 

kurtulmuş tur. • 
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Romammızdakl 
m&ebaka 

Tafsildt (4}üncü 
svldf emizde 

L_, - ----............... J 
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Atinadan hareket ediyo 

Şehircilik faaliyeti 
Emanet bu ~ene belediye 

dalrelcrlnln yapacakları mUtefer
rtk lngaat için (200) bin lira 

tahsis etmittir. Eminönü - Eylp 
caddesinin tevsi ve tamiri de 
bu i~ler meyanındadır. 

Yeni vapurlar alınacak 
Seyrlsefaln mediel idaresi 

yakında toplanarak yeni reis 
intihabım yapacak ve içtimada 
yeni vapurlar almak meselesi 

de müzakere ve karara rapte
dilecektir • 

Troçki 
• 
lngiltereye kabul 

edilemiyccek 4alsliirda d. inledi(1iniz 

Dahiliye nazırı kat'i ka
rarın verildiğini söyliyor 

T roçkinin lngiltereye git· 
mek için mezuniyet istedi-

San·atkarlar
1 

-----ri-r· ~ff~· ~ 
ğini mev
zuubahs " Rigoletto ,, yu 
·!~~!~- Türkçe dinliyeceği 
şir(Dey- ı 
li Tel- Nimet vahit H. 4 lisan üzerinden 
graf)ga- J • d k 
zetesi M. parça teganni e ece . 
Makdo- Siıe müjde ve· 

na idin riyorum ı En 
D e y l i meşhur ve kıy· 

lnailtere dahlllyo nazırı s k e t ç metli muganniye· 
M. Klaynea gazete- mtz Ntmet Vahit 

sine vuku bulan beyanabm Hanım.fendi, on 
kaydeylemektedir. Makdo- bet güne kadar 
nalt, böyle bir şeyden ha- Avrupanın en 
berdar olmadığını söyle- yüksek musiki 
miştir. mahfillerinde al-

Dahiliye nazın M. Klay- kıo1anan seslerini 

nes de Troçkiye müsaade plAkta tesbu et-
verilmediğini beyan etmiştir. tirecek1er. 

Asri T ephirane 
Şehremaneti şehirde mevcut 

üç tephiranenin harap ve işe 

yaramıyacak bir ~ekil aldığını 

nazarı dikkate alarak asri vesaiti 
ihtiva eden bir tephirane tesi· 
ıinl tasavvur etmektedir. Bu asri 

müessese kendi masrafını vari

datıle çıkaracaktır, 4 etüv ma
kinesi bulunacak, mükemmel de 

bir çamaşıranesi olacaktır. Bu 
makinelerden ikisi umumi ı~lere 
devam edecek, diğerleri hususi 
müesseselerin çama~ırlarını yı
kamıya ve etüvlemiye tahsis 
olunacaktır. Fenni ve sıhhi 
İş ucuz ücret müessesenin ıkı 
esası olacaktır. 

Bu haberi alır 
almaz Konser
vatuvara telefon 
ettim. Nimet Va
hit hanımın ora

da ne zaman 
bulunacağını sor
dum. Perşembe 
günleri saat l 2ye 
kadar, cevabını 

verdiler. 
Evvelki gün, perocmbeydi ya .. 

Matbaadan kalkıp Konserva
tuvara gittim. Fakat saat 1 2 

yl geçiyordu, ve bu itibarla, 
güzide san' atk&rımızı kaçırmak

tan korkuyordum. L&kin aiıin 
de taliiniz varmış, benim de ... 

Nimet Vahit hanımı Konser· 

Nimet Vahit H. 
vatuvarda buldum. 
piyano imtihanı varmış, v 
Nimet Vahit hanım d 
Nııtihanlarda mümeyyiz olar 
bulunuyormuş. 

Hakikaten ara sıra imtih 

yapılan odadan kırık dökük pi
yano sesleri geliyordu. 

[Alt tarafı 4 üncü sayıfamızdadır] 

Baronun müsameresi Tecrübesiz güreşçiler 
İstanbul avukat ve hakimleri dün 

bir tenezzüh yaptılar 
güzel 

Dunkü tenezzühe iştirak edenlerden hır gurup 

Baronun senelik müsa
meresi dün muvaffak bir 
tarzda verilmiş, davetliler· 
de iyi bir hatıra bırak
mıştır. 

Tenezzühe avukatlarla 
davetli bulunan hakimler 
ve matbuat mümesilleri iş

tirak etmişlerdir. 
"Kalamış,, vapuru bay

rakla donanmış olarak sa
bahleyin onda ?köprüden 
hareket etmiş. bazı iskele
lere uğrıyarak hogaz hari· 
cine çıkmıştır. Onüçbuçuk
ta Tarabyaya dönülmüş, 

Tarabya.da 
u Samınerpalas,, ta öğlen 

'yemeği yenilmiştir. 
Yemek esnasında ve va

purda aynayrı cihetlerde 

saz ve Ertuğrul bandusu 
tarafından güzel parçalar 
çalınmıştır. 

On altıbuçukta hareket 
edilmiş, köprüye gelinmiş, 
on yedibuçuktan sonra da 
Büyükadaya gidilmiş, ora
dada gezilmiştir. 

Gece 
Gece Kalamış önlerinde 

mahtap tenezzühü yapılmış, 
havaya fişekler atılmış, ge
ce yansına doğru köprüye 
dönülmüştür. 

Dün tenezzühe avukat 
Hanımlar da iştirak etmiş· 
ler, diğer taraftan bir çok 
avukatlar tarafından gele
cek sene ailelerin de tenez
zühe davet edilmeleri te
mennisile riyasete bir takrir 
verilmiştir. 
[ Alttarafı 4 üncü aayıf anuzdadır ) 

Dün yapılan teşvik müsabakaları ilerisi 
için ümitbahş neticeler verdi 

GUreş heyed tarafından genç ve JTILiptedi: güreşçileri müsn
~ bakaya alıştırmak için tertip edilen teşvik mi.isabakaları dün 

Bcyoğlundaki mmnka idman salonunda yapılmıştır. • 
Müsabakalar umumiyetle muntazam gcçmi~ ve bu salında 

yenl yeni kıymetler kazandığımız memnuniyetle mü~::ı-

hede olunmuştur. Alınnn neticeler şudur : 
56 kilo : Yedi giireşçi iştirak ctmis, her glircşçi azami 

dört müsabaka yapmıştır. Sctic~dc ürtaküydcn Nazım birinci, 

Kum kapıdan l\Juzaffcr ikinci, Nuri iiçüncii. 
61 ki1o: Altı idmancı arasında cereyan etmiştir. Birinci 

Ali c Kumkııpı .,., ikinci Abbas c Beşiktaş •, iiçlincü Cemal 
c Ortaköy. Bu musabakada Ali 3, Cemat 4, .\.bbas 5 ınüsn
bııka yapmıştır. 

66 hilo: 4 mfüabik girmiştir. Birinci Tevfik, ikinci .Ala
cttin, üçiincii Yusuf Kennndır. J ler üçi.i de kuml,apılıdır. 

78 kilo : Cç amatör arasında cereyan etmiş, I ltic:cyln 
•Beşiktaş• birinci, Bayrı "Kumkapı,, ikinci, i\lü:,tafu •Kum
kapı • üçüncüdür, 

Bu sıkletin birincisi Hliseyin ile 66 kilonun birincisi Tc, fik 
iki defadır birinciliği kazandıkları için gelecek miisabakalarda 
tecrübeli güre~çiler arasında yer alacaklardır. 

Dün tecrübeli müsabiklcr arasında yalnız G I kilo iizcrindc 
bir mi.isabakn yapılmış ve L\küdarlı Hikmet, Kumk:ıpıdan 
Ytısuf Kenanı mağTup etmiştir. 

Atletiz müsabakaları 

Dün Kadıköyündc lttih:ı.t spor sahasında Pera ktıllihii 
tarafından tertip edilen ikinci ve iiçüncü sınıf atletlere 
mahsus miisabııkalar dn yapılmıştır. Neticede gerek ikinci, 
gerek üçtindi katagoride puv:ı.n hesabile Pcra birinci, Fener .. 
bahçe ikinci, Sporclng üçüncli, :\loda dördlindi gclmi~tir. 

• lzmirdeki Maç 
Galatasarayla Altay 2 şer golle 

berabere kaldılar 
İzmir 21 (Vakıt)- Galatasııray-.\lt:ıy ikişer golle bcrnbcrt! 

kaldılar. 
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Dr. Vilyam Marstona göre mes'ut olmak istiyen 
bir erkek m tak surette siyah -saçlı bir kadını 

sevmeli ve onunla evlenmelidir 

D 
ktor Yilyam :\Jarston ilim dlınyasının ıııc~hur 

0 
. hsi yetlerindcndir. Amerikanın en buylık pisko

I~g;ı addedilen Vilyaııı marstan ( Nivyork ) ye 
(Kolombiya) dariıtrtinunlarında mliderrislik yapmakta, ayni 
zamanda (Cninrsal) sinema şirketi studyolarıııda da mühim 

l h etmis bulu11m·,ıl:tadıı·. bir yazile l enı tc ' , 
Bir darli!Jı.inun müderrisi bir sinema stmlyosunda ne i~e 

yarar, ekmeyin. YHyam :\larsto ıı ( Cniversal) studyosunun 
Yücuda gctirrliği ( L"ııiı· ersal) şehrinde çok büyük ehemmiyeti, 
çok ylil"ek bir mcı· kii haizdir. J liç bir senaryo ona gösteril

meden filime alınmaz. 1 !iç bir eser ona okunmadan kabul edil
mez. 1 liç bir aktöre onun ımırnfakati olmadan en ufak bir 
rol yerilemez. O biitlin eserleri okur, biitlin senaryoları göz-

nazarında de!(il san'utkıl.rlar ıçın de ınlihiın bir ·adamdır. 
Ruhiyat daktoru şimdiye kadar bir çok aşk hika);eltcri din
lemiş, bir çok defalar bir çok kimselere ." O kadıpla eylen
me, o erkek seni me>'ut cdemeY.! " vahut ta " Birle~in, bah
tiyar ola~aksınız, bu izdirnç eyi neticekr doğurabilir,, de
dem iştir. 

Bir çok sinema yıldızlan, hemen bütün biiyiik şan'atkılr
far onun dostudurlar. O herkesin sırrını, hayatını, rn.bUırını 

bilir . 

Bir Amerikan ga7.etecisi son ha[talar zarfmda Dr. Yllyam 
Mırston ile çok şayani dikkat bir mülakat yapmı~tır. Bu 
nıülıl.katın nıeYzuunu hulasa etmek la;,,ım gelirse ~azetecinin 
sualleri şu şekilde tesbit olunabilir: ı- Bir kadını» saçlarına 

ve çehresine bakarak onun ahli\kıiıı tabiatını, anlamak kabil 
midir? 2 - Bir erkek bunlardan hangisi ile e~leıımelidir. 

3 - Bugünkli rnlak bolluğıı, aile geçim:<izliklertnde- amil 
nedir? 

Dr. \'ilyaın l\Jarston bakınız uc ce\·ap veriyor. 
"l\latidc kadınlar erkeklerin esiri olmak üzere talim ,-e 

terbiye edilirdi. Erkekler her dakika her hlhze miıcadele pe
şinde ko~arlar, kaı·ga ederler, bu sL1retle sert ve yalçın bir 
tabiat edinirlerdi. İyi bir kadın, kocasına olıın itaati 
körü körline inkıyadı ile tanınırdı. \ ' aY.iyet buglin tamamen 
berakis olmus addedilebilir. Şimdi tahakkiiın etmtık sahip ve 
efendi olmak i,;tiyen, bunda muvaffakıyet g;üsteren kadınlar

dır. lte aile gecimsizlikleriııin, tah\k bolluğunun hakiki sc
bebL 

den g;cçirir, bütün san'atk:lrları tetkik eder, ondan sonra bc.lınlar bu arzuya ayni derecede sahip değillerdir. En 
"Bu eser piskoloji hataları ile doludur, bu senaryonun şura,;ı mfühakkim lrndııılarıı sarışınlar arasında raslamak ıniimkiin-
chizcltilmelidir, ~ıı ralli, ~u renkte, ~u simada bir ı;an·atkı\r dlir Söze onlardan ba~lıyayım. 

oynamalıd ı r!, der. arı saçlı .kadınlar esmerlere , ıııızaın çok daha fo;ıla istik-
Dr. \"iJrnm ~lnı»tonıı göre ,\\rupa ye Amedkada yııpılan l&mzusu ve tahakküm heyesi taşırlar. Bu hiç şiip>he;;iz on-

!ilimlerden ·bir çoğu hatalarla doludur. Pbkolojl ilnıiııe gön: laı ~imalden gelen cetlerinin bıraktığı mira>tır. Onlar gibi 
bunlar ancak gulünç kelimesi ile tavoif edilebilir. rı1cerapcrst olan sarışınlar umumiyetle- iki kısma ayrılırlar: 

zck ı· c lıo~ lıop;azlar. Bunların birinci kısmı ikincilere naz tıran çok daha 
Böyle bir kadını se,·en bir erkek eğer kılıbık olarak varatılıııanıı~>a 

istirap çekr. 
lkiı1ci sını! sarışınlar daha az zarar!~ Iakat renksiz ve yayan- dırlar. 

fazla korkunçtur. 
ömrci oldukça 

Siyah saçlı kadınlar sarışınlara nazaran hiç denecek kadar mut~hakkimdirler. Onları 

inkıyat ettirmek bağ ,ıltına sokmak sarı YC kırmızı saçlı hemcinslfrine nisbctlc kolaydır. 
Sonra siyah saçlı bir kadın aşk heyecanlarını en fazla bilen, bmılara en fazla mağlup olan 
kadtııdır. Bütün erkeklere siyah saçlı birer kadınla evlenmelerini ta\si~-e ederim. 

Kırmızı saçlı kadınlara gelince onlara bir bant fıçısı demek nılina>ip olur. Erkekleri 
tutuşturmak için yaratılmışlardır. "Kolombiya,, da ıı;eçen ,;ene yaptıtı;ımıf. tecrlibcler onların 
btitÜn kadınlara. nazaran daha az itaatkar, daha fazla geçim>iı: oldu klarını meydana çıkardı., 

'' Vakt,, ın 
Cumartesi ğünle-

rine mahsus 

Sinenıa 
SAYIFASI 

Tertip ve terceme 

eden 

C. F. 
Dr. \"ilyam yalnız sinema direktorları Yaz'ı sahneler ı- Sinsi ve slikCıtl olanlar. 2 - Gösteriş meraklısı, zev
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Zevkimiz uğrunda 

E
trafını kapkara gam bu
lutları kaplamış büyük 
bir san' atkanmız var. miyorlar, hatta ha•ır iş].,;likle-

Adına sadece Neyzen» derler. 
Şiir ve musikiden kanatlarla 

ilham enginlerinde uçan bu 

rine bile ınanıoıar. H..,taneden 

çıkarıyor birlt gece içki alem-

simayı tammıyan yok gibidir. !erinde dolaııyorlar. Sonra, o 
Eline neyini aldığı zamanlar- zavallı san'2'.r kendinden ge• 

da Allah sanki onu göğsünde 
teneffüs eder ve kalemle oy
nadığı demler, illham perileri 
onun dehası etrafında gözleri 
kamaşmış pervaneler gibi döner

ler. 
Fakat ne yazık , ki muhali 

kendine rameden bu canlı harika, 

çip te onlı eğlendiremez bir 

hale düşül başlarından atıve-
riyorlar. 

Neyzer san' at havalarına 

birkaç ıda bir gelen altın 
sorguçlu Jhteşem yıldızlardan
dır. IQi zevkimiz uğrunda 

belaların müptelası, sarhoşluğun onu zil ve felaketlere sürük-
esiridir. içinde zeka şimşekle- lemeniı bir cinayet olduğunu 
rinin sürekli ve parlak şenliği bilelimve büyük san'atkiirı 

çok kere kalın bir ispirto buğusu dokto~· şıfalı yalnızlığı ile 
altında . kararır, söner. Mor du- başbabırakalım. 
daklarında söz yerine sinirli , ~ 
kısır seyirmeler kalır.Rakı buğusu , ., 
ve esrar dumanı bu güneşin iki 

siyah bulutudur. 

Dehayı deliliğin bir başka Aarada yeni bir 
türlüsü diye izah edenlere hak k 
veremem. Böyle diyenlerin asıl eJtri ve havagazı 
aklından şüphe edilse yeridir. .abrikası yapıldı 
Neyzeni sarhoş gördükçe ona ıkara yeni elektrik santra· 
kadeh uzatan ellerin'la kırıl- 1 inşaatı hitam bulmuştur, 
masına dua ederim. Zaten o santral şehrin tenviriııden 
büyük san'aıkar kendi ruhun- ;ka lazım gelen kuvveti te
daki ifritlerin pençeleriyle sar- in edecektir. Bu santral ya
sılan, tırmalanan bir talisizdir, da faaliyete geçecek, ve An
Ona sırf kendi zevkleri için, aranın eski elektrik tesisatı 
kendi keyiflerine ramolsunıeriııe kaim olacaktır, Diğer 
içil) içki sunanların ne duygusuztaraftan havagazı fabrikasının 
mahlüklar olduğunu kaç kerıinşaatı da bitmiştir. Veni teş· 
beddualarla düşünmüşümdür. kil edilen imar müdürlüğü An· 

Belki onbeş senedir, hem karanın müsfakbcl şekli için 
her yıl bir kaç ay , onu has kabul edilen plftn mucibince 
nelerimize misafir olmuş gö faaliyete başlamıştır. 
yoruz • Kard"§t Şefikle Ankara ' ,. · 0 ;ıe sonra 
Neyzeni şifaya kavuştum yepyeni V< .ır ŞC· 

uğratır dururken bagka bir t' hir olacak!". 

1 Kabilisevk balon, tayyarelerin yardımile j ( lµ,14i q,üut J 
korkunç bir harp silahı halini almaktadır -

.. 
Uzerinde beş muharebe 

tayyaresi taşıyan kabilisevk 

balonları başımızın üze ~ 

rinde göreceğimiz günler 

uzak değildir 

• 

--::::::..-
' 

Askeri sahada yeniden ehemmiyet kazanıyor 
Beşerin hava sahasındaki 

muvaffakiyetinin ilk vasıta

sıııı havadan hafü uçuş alet
leri teşkil eder. Bu sııııf haı-a 

vasıtalarının en mlitekdmil 
şekil hali hazırda kabili sevk 
balo:ılardır. Kabili seı-k balon
larla oldukça m lilıim netice
ler elde edilmekte bulundu
ğu sıralarda tayyareler henüz 
emeklemek devrinde idi. 
Hatta 1 908 senesi nilıavetin
de bir uçuşta tayyar~lerle 
2 50 kilometre yol alınması 
muvaffakıyetlerin en bliyüğü 
gibi görülmü~tü. 

91-l senesi lıilyük harp 
başladığı zaman ise tayyare
ler ehnüz -ı;aatre 100 kilo
metredan fazla bir sürat ka
biliyetini haiz lıulunmıyordu. 
Fakat buna rağmen kıdemli 
kabili sevk balonlar muha-

rcbc s.1hasında kendilerinden 
çok kıdemsiz olan! tayyare
lere meyldlerini pek çabuk 
terkcttiler. Bu, onların ikinci 
hizmeti idi. Havadan lıafü 
vasıtalar sın ılı 1 r96 da bi
rinci Napolyoıı devrinde de 
askeri harekatta kullanılmış 

ve fakat alınan fena netice
ler üzerine bundrılı vahgeçit
mi~ \'C Fran.adaJti 'haya te~
kilıltı Jajt,·olunmu~tu. Bu defıı 
da, pek müsait hede[ ı~skil 

eden blıvlik ccis~eleri nıa-- , 
nevrelcre kabiliyetlerinin ve 
süratlerinin taynrelere nis-• .. 

beren azlığı Ye hep~iııden mü-
him olarak nıa>raı '"1--e lıi7.
metlerinin ağırlı~! sebebile 
gene müessir bir harp vası
tası olmamı~lar ve bunl:ıra 
mukabil havadan ağır va.'1-
talar (tayyareler) pelt büyük 

bir ra!(bet görnıli~lerdir; bit
tabi inkişafları da o nisbette 
seri olmuştur. 

Y ıılnız askerlikçe demode 
addedilerek bir kenara bıra

kılmak)steneıı kabili sevk ba
lonların tayyarelere nazaran 
bir üstünliiğü Yardır ld o da 
seyir müddetlerinin fazla ol
ması ve sureti uıııumirede 
büyük bir sıklet taşıyabil
meleri idi. !Jıılbuki tayyare
ler büyük harp bidayetinde 
ı 00 kilodan fazla bomba ta~ı
ya mı yor Ye hamda az bir 
müddet kalabiliyorlardL Bu
nun için kabili sevk balonlar 
bütün mahzurlarına rağmen 
1917 senesi orralarına kadar 
uzak mesafattaki hedeflerin 

gece hombardumanlarında ku
llanıldılar Buna mecburiyet 
vardı. 

Netekim: Alman!ftr lngil· 

İngiliz nükteleri 
Gıdasız yaşamak 

Bir takım fen adam
ları gıdasız yaşamak 
imkanını araştırıyor-

larmış. Bunun için nasıl tec
rübe yapacaklarını bilmem. 
Bana kalırsa gıdasızlık tec
rübesi için bir lokantaya 
gitmek ve orada garsonun 
gelmesini beklemek kafidir. 

~ 

Yeni meb'uslar 

Yeni İngiliz parla
mentosuna birkaç 
zat oğullarile bir-

likt~ beraber intihap edil
diler. Bence bunun bir 
fenalığı oldu. Şimdiye ka
dar J:ıir takım meb'uslar 
eve çok geç gittikleri za-

tereyi bonınbarduman etmek 
için şimal denizi sahilinde 
tayyare bonıbarduman karar
"'ahları teskil crmis buluıı-b ., .. 

ınalarına rağmen harbin ilk 
iiç senesi E.arfmda bu işe 
tayyarelerin gücü ystmemiş 
ve Londra üzerine bomba 
ya~dırmak ve hu suretle ln
giltere ada,;ının bekaretini 
ihlıll etmek ilk defa dirija
bllerc nasip olmuştu. 

fakat ne de olsa cusselc
rıııın büyüklüğü ,-e .. malik 
oldulJarı bir çok mocorlerın 
biiyük gcirliltüsü kabili. ~evk 
balonları J,olaylı!Ja duşurn
lebilir bir hedef haline ko
)'U)'orclu. 

Bunun içindir ki kara mü-
da[aa yasmılarının zayıf bu
lunduğu müddj!tçe denım e
debl!en Zeplin bombardıman
ları yer müdafaasının te.k.cm
mülile beraber ı 9 ı 7 de ni
hayete ermiş ve bunların işi
ni o zamana kadar mühim 
bir reklmül hatvesi atmış bu-

man şöyle bir yalan uydu
rabilirlerdi: 

- Karıcığım, çok mü
him içtimalarımız vardı, on
dan gelemedim! 

Şimdi, oğullarının da 
mecliste bulunması böyle 
yalanlan imkan haricinde 
bırakıyor. 

q 
Trende telefon 

T renlere telefon ko
nulacağından bah
sediliyor • Halkı , 

trenlerden indirip tayyare 
ve saire ile seyahate alış 
tırmak için bundan daha 

tesirli çare bulunamaz! 
Nakleden: 

lunan tayvareler üzeri erine 
almı~tı. Faka daima tayyare
ler, uçu~ siast itibarile diri
jabillcrin dunuda kaldılar. Bu 
yüzden idi ki Almanlar Fran
sız şehir ve mlihim mcYki
lerini tayyarelerle bombardı
man etmek hususunda daima 
müsait bir ,·azi;wttc bulun
dukları hdldc itilaf ta yyarc
Jeri Almanya dahilindeki he
deflere Yarmak için cnel
emirde 1 !\0-200 kilometre i~· 
gal altıııdaki araziyi ajınak 
ınecburiyetetindc idiler. Bina
enaleyh bu hal Almanlar le
hine bir nevi emniyet idi. 
Biiyiik harpte l>rnnbıılun pek 
sık ve imtid,.tlı bombardı

manlara maruz kalmamasının 
sebebi de işte budur. 

llarpccn sonrald seneler 
zarfında tuyyare ciliğin ,dcY 

adımları ile tcrakJJ etmit ol
masına rağmen uçuş siasl 
mesele>inde, kabil! sevk ba· 



Baronun müsameresi 
rc~t tarafı birinci şabıtamızd.adu] 

Baro reisinin nutku 
Ziyafet esnasında nutuk

lar teati edilmiş, Baro 
reisi Halil Hilmi B. baro
nun teessüs tarihini tes'it 
ıçın yapılan . top}anmaya 
iştirak edenlen s~lamlamış, 
şöyle devam etmıştir: 

- Birkaç senedenberi 
yapılan bu müsamereler, 
bizleri tatlı bir günün neş' -
eleri içinde yqahyor. Bize 
her sene neş' eli bir gün 
ve mes,ut bir hatıra bah
şeden bu toplanışımız, bir 
cemiyetin hukuki münase
betlerini ve adli ahengini 
temin ve idare eden iki 
mühim unsuru adlisini bir 
arada toplıyarak yekdiğe· 
rine karşı hürmet, merbu
tiyet hislerini izhara vsile 
olduğundan, nazarımızda 
ehemmiyetini bir kat daha 
arttırıyor.,, 

Halil Hilmi B. hak ve 
adalete yetişmek için ha
kim ve avukatın her za
man beraber ve biribir
lerine zahir ve muavm 
olarak çalıştıklarını ve ça· 
lışacaklarını zikrederek, 
avukatlığın tarihçesinden 
bahsetmiş, şöyle demiştir: 

" Eski Romalılar zama
nında avukatlar senator 
derecesinde hukuk ve im
tiyazata maliktiler. Roma
da senator demek, resmi 
teşkilatın en yüksek mer· 
tebesinde bulunmak de· 
mekti. Savva, İtalya, Ve
nedik ve ispanya gibi hu
kuku mektubenin mer'i ol
duğu eski hükumetlerde ve 
ihtilal tarihine · kadar F ran
sada da avukatlar yüksek 
bir payeyi haiz idiler. 

Bütün imtiyazatı ret ve 
ilga ederek hürriyet ve mü
savab tesis eden a!>rı hazır 
demokrasi devrinde ise, a
vukatın hakiki vaziyeti ve 
mevkii içtimaisi, eskisinden 
daha çok parlak ve daha 
yüksektir. 

Memleketimizde avukat
lığın bir meslek halinde te· 
şekkülü tarihi eski değildir. 
Bu tarih 1292den başlarsa da 
::ümhuriyet devrine gelinciye 
kadar mesleğimiz hiç bir 
zaman seyri tekamülümü 
takip edememiş ve bu ara-
da birçok engellere, müş
külata, atalete maruz kalmış, 
birçok zamanlar dar Zih
niyetlerle mücadeleye mec
bur kalmıştır. Baromuz, is
tediği ve aradığı tekamü-
lünü de gene cümhuriyette 
ve cümhuriyetin tesis ve 
kabul ettiği adli sistemler 
sayesinde istihsal edebile
ceğine kani ve emindir. 

Jnkilabımızın hukuk sa-

!onlar leh ine olan ınll\ azene 
bowlnıamı~tır. 

Buğlin Zeplinler Avrupa 
ile Amerikayı emniyetle bir-
birine bağladıkları halde tay
\'arderde bu emniyet yoktur. 
;\ ·kcri tayyarelerdc lm ka-
darına da imkan olmıyacağı 

tabii eli r, Çünkü bunlara ko
nacak silah \ e ta~ınncak 
bombaların agırlığı bittabi 
tayyarecinin beraber alacağı 
benzin mil-..tarmı miıhim su
rette tahdit etmektedir. 

Tayyareyi daha fazla yük 
rn~ıyacak kabiliyette yapmak 
i:.e askerlikçe elzem olan 
bir çok kıymetli \ a::-ıflarını 
feda etmeden miimklin ola
mamaktadır. Bunun içindir 
ki: l:ıiıylik harpten beri mLin
ha:-ııran medeni bir hava 

, nakil \'asıta.;ı olark mühim 
terak kilere mazhar olan ka
hili sevk balonlara askerlik 
aleminin yeniden ri.il:u ettiği
ni g;ürli) o ruz: 

.\mcrik <.\yan meclisinin 
blicçı.! komisyonunda son za
manlarda cereyan eden mü
nnkaşat kahili sevk balonların 
~eni~ sahiller üzerinde keşif 

yapmak ve diişman deniz
altı gemilerini arayıp bulmak 
hu:-u::-unda pek mLıkemmcl 
i~ p;ürdiıklcrini meydana çı
karını~ ve hu esnada kahili
~evk hal on ltın bir hombar-
<hını:ın vasıtası olarak kulla-

hasında yaptı~ı tahavvül 
pek vasi ve ştirnullübür; 
yeni kanunlarla biz me• 
denlyeti hazıranın bütün 
hukuk prensiplerini kabul 
ettiğimiz gibi hukuk hak· 
kmdaki telakkimizi de ta
mamen değiştirmiş, bulu
nuyoruz. 

Bu inkılabı adlide hakim 
ve avukatlara düşen en 
mühim vazife, yeni hukuk 
sisteminin bütün şümul ve 
vüsatile tatbikat sahasında 
inkişafına el birliğile çal~ş
mak mecburiyetidir. Bu 
hususta baromuz, gerek 
neşriyati\e ve gerek sair 
suretlerle kendine düşeni, 
kudreti dahilinde yapmak 
azmindedir.,, 

Baro reisi, Reisicümhur 
Hz. ile Başveklle ve Adliye 
vekiline tazimat telgrafları 
çekilmesini teklif etmiş, tek
lif alkışlarla kabul olunmuş 
ve telgraflar biraz sonra 
Tarabyadan çekilmiştir. 
Ağır ceza reisinin nutku 

Baro reisinin nutkuna 
ağır ceza reisi Ferit B. mu· 
kabele etmiş ve nutkuna şu 
suretle haşlamıstır: 

" Muhterem meslektaşla
rım; Hakkın müdafileri ile 
hakkı ihkak vazifesile mü
kellef olan hakimleri her 
sene böyle bir tenezzüh 
vesilesile boğazın ruhlara 
hassasiyetle ilham ettiği bu 
dilnişin mevkiinde birleşti
rerek zaten pek kudsi olan 
mesleğin, müntesibini mes
lek arasında daimi husule 
getirdiği tesanüdü ve sami
mi rabıtaları bir kat daha 
tezyit ettiğinden dolayı ba
ronun her türlü takdir ve 
sitayişin fevkınde olan bu 

teşebbüsünü rüfekayı mesle
ğim namına hürmet ve te
şekkürle karşılarım. ,, 

Fehmi bey bundan sonra 
adalet kuvvetinin memle
ketin geçirdiği tekamtil 
hayabndaki vazifesinden, 
cümhuriyetimizin şiarından 

hukukçularımızdan, mütema
yiz şahsiyetler güzide ka
nunlarla alemi medeniyet 
huzurunda şayanı hürmet 
ve itimat bir mevki kaza
nan memleket hukukçulu· 
ğundan bahsetmiş ve bu 
vaziyetin meslek müntesip
lerinde hasıl ettiği şükran 
hislerini büyük rehber ve 
mürşit Gazi Hazretlerile 
Başvekil ve Adliye vekili
mize arz için Baro reisinin 
arzusuna İstanbuli hakimleri 
namına iştirak etmiştir. 

Fehmi B. nutkunun so
nunda aralarında görmekle 
bahtiyar oldukları kadın 
meslektaşları yarın hakim
ler arasında da görmekle 
bahtiyar olmak ümidini iz
har etmiştir. 

nıl ması hatıra gelmiştir. 

Bunun iizerine meseleye 
ameli bir kıymet vermek ve 
tecrübeye miistenit bir esas 
eldl' etmek maksadile şimdi 
Amerikalılar bir çok kabJU
scd... balon inşa etmektedir-
ler. ·Bu balonlar 600,000 ka
dem mikabı cesametinde 
olacak ve hcrbiri beş muha
rebe ta yyaresını taşıyacak 
tertibatı haiz bulunacak imiş. 

Bu haberden her iki cins 
hava vatasının birbirini ta
mamlıyacak şekilde kullanıl· 

mak istcnilidiğini anlıyoruı. 
Kahili sevk balonlar uçu~ 

sialarının fazlulıgından bifüti
fadc imtidatlı sahiller üzerin-
de ke~Hler yapabilecek ve 
a) ni zamanda müsait buldu
ğu hedefleri bonbalıyacak ve 
hasmın tayyare filoları ile 
karşılaştığı veya müessir yer 
müdafaasına maruz kalması 

mühtemcl bulunduğu zaman
larda ise taşıdığı tayyareleri 
sahneye atacaktır. 

Tayyarleri nasıl uçuracak 
ve tekrar iizerine nasıl ala
caktır? Henüz bunlar hakkın
da bir şey bilmiyornz. Eğer 
bu tecrübeler müsbet netaiç 
verirse denizdeki tayyare 
anagemilerinin bir aynini ba-
ıııillım üzerende de görece
glmiı gönler uzak değUdlt. 

To.Pfoflu 

Ankaradaki af o -
şuları· dün bitti 

Gazi koşusunda birınciliği Cehit B.in atı kazandı 
Ankara, 21 ( Vakıt) -

bugün şehrimiz llkbehar at 
koşularının sonuncusu icra 
edildi. koşu mahalli çok ka
labalıktı. Başvekil İsmet paşa 
hazretlerile vekillerde hazır 

bulunmuşlardı. Birinci koşu 

üç ve daha yukarı yaştaki 

yerli ve Arap at ve kısrak

lara mahsustu. mesafesi ı 600 
metre, ikramiyesi de 700 lira 

idi. 

Yaver Fikret beyin Karaca 
beyi birinci, Suphi paşanın 
al Ceylanı ikinci geldi. 

İkinci koşu dört ve daha 
yukarı yaştaki yerli ve Arap 
at ve kısraklara mahsustu. 

mesafesi 3500 metre ikrami
yı:si de 1000 lira idi. Tevfik 
beyin Geyiki birinci, Emin 
efendinin Tayyarı ikinci gel
di. 

Üçiincli krşu, Gazi koşusu 

Zirai vaziyetimiz 
Mütehassıslar he ye ti 
İzmirde mühim bir 

içtima akdetti 
İzmir, 20 (A.A.) - lktısat 

vekaleti tarafından memleketi· 
mlzin .zirai vaziyetini tetkike 
memur edilen Türk ve ecnebt 
mütehassıslardan mürekkep heyet 
bu akşam ıehrimize avdet ede
cektir. Naim palasta ihzar edilen 
hususi dairede ikamet edecek 
olan heyetin cuma günü ziraat 
başmüdürünün de iıtiraki~e bir 
içtima aktedeceği ve bu içtimada 
mıntakamızın zirai vaziyeti el· 
rafında uzun ve mühim müza
kereler cereyan edeceği haber 
alınmıghr. 

Feyziatide 
Dün muvaffakıyetli bir 

müsamere verildi 
Feyziati lisesinde, dün 

l O uncu sınıf talebesi tara
fından 11 inci sınıf şerefine 

güzel bir müsamere tertip 
olunmuştur. .Müsamerede 
zeybek raks1, muhtelif dans
Jar, şan ve monologtan baş· 

ka, bir perdelik pandomima 
ve 2 perdelik Oeğbazlık 

ismindeki komedi temsil edil-

:miştir. Bu komedi çok güzel 
oynanmış ve talebeden tem
silde rolleri olan Ratip, Nec
mi , Muvaffak, Necati , Rail4 
Askeri, Ömer beyler takdire 
~ayan muvaffakiyetler göster
mişlerdir. 

Bu sene I I inci sınıftan 

1 O hanım kız mezun olmak
tadır. 

idi. Cç ve daha yukarı yaş
tal~i haliskan İngiliz at ve 
kısraklara mahsustu. Jşban
kası müdürü GelıH beyin 
kapgrinesi birinci, İsmet paşa 
hazretlerinin olgosu ikinci , 
Suphi paşanın banani üçüncü 
geldi. Dördüncü koşu çalı 

manialı ve oniformalı zabitana 
mahsustu,~:\Ieımfesi 3500 met~ 
re , ikramiyesi de 55Q}ira idi. 
Birinci miUfim :Mustafa beyin 
bindiği Jeylıl birind, milAzim 
Nazim beyin bindi~i inci 
ikinci geldi . Beşinci ko~u 
Karacabey harası mahsulatın
dan olan üç ve daha yukarı 
yaştaki kısrııklara mahsustu . 
i\lesafesi 6000 metre , ikrami~ 
yesi de 450 lira ldi. On hay
van girdi . Haşim efendinin 
bindiği kir renkli yarım kan 
arap birinci , Ali efendinin 

bindiği ~ynl cinsten kırı da 
ikinci gel& 

Hangi takım 
birinci olacak ? 
Ankaradaki lik ıuac -

~ 

ları devanı ediyor 
Ankara 2 J - Ankara mın

tıkası lik maçlarına bugi.in de 
devam edilmiş ve mıntıka 
birincıliğini kazanmak için 
musabaka yapan muhafızgüci.i 
gençleri birliei birinci takımları 
ikişer sayı ile berabere kal
mışlardır. Önümüzdeki hafta 
müsabaka tekrar edilecektir. 
İdman sahası çok kalabalıktı. 

lzmiı:de yerli malları 
için yeni f aallyetler . 

lzmlr, 20 ( A.A ) - Yerli 
mallarını koruma cemiyeti teı
kil!tını tevsie baılamıştır. Ha
nımlann iıtirak edeceği ve her 
mahallede küçük ıubeler ha· 
lınde çal11açağı ve gubelerin 
merkeze bağlı bulunacağı kara
laşmqtır. Merkez riyasetini va• 
linin refikası yapacaktır. 

Yeni bir şirket Haliçte 
dokuma tezgahları 
vücuda getirecek 
Kaydedildiğine göre,Adanada 

mühim fabrikaları bulunan bir 
Türk müessesesi bir Fransız 
grupile bir ıirlcet tesis etnıittir. 

Bu ıirket 3 milyon liralık bir 
aermayeye maliktir. Haliçte do
kuma tezgahlan vücuda getire· 
cek, Aotalyacla pamuk istihsali 
için bir nümune çif lliği vücuda 
getirecektir. 

Pamuk yağı istihsali lçin bazı 
müesseseler yapmak ta tirketin 
tasavvurları dahilindedir • Bu 
ıirketin memleketimizde tesis 
edileceği söylenen ecnebi ban~ 

kalardan birisile de münasebeti 
vardır. 

Mubadele işleri -

( Yaprak dökümü ) nün ilk 15 günlük tefrika
sında 3 tane iltizami bırakılmış yanlış bulacak
sınız; bunu gazetemize bildirirseniz, . kurada 
müellifinin el yazisıyle hediye edilmiş ( 1 çalı 

kuşu ) ve ayrıca hediyeler alacaksınız. Takip ve 
iştirak ediniz J 

l}f.fyah,ekmecede 4 
dükkAn ve !J ev yandı 

Evelki gün öğleden sonra 
saat dörtte Büyükçekmecede 
yangın çıkmış, 4 dükkan, 3 ev 
yanmı~tır. 

İstanbuldan birinci etfaiye 
gurupu süratle Büyükçekmece
ye gitmiş, belediye dairesine 
sirayet eden yangını derhal sön
dürmüştür. Etfaiye dün sabah 
dönmüştür. 

Bir aşk macerası! 
Topkapıda Beyazıt Ağa ma-

hallesinde Yağhane sokagında 

oturan Yaninin kızı 18 
yaşında Androniçe iki gün 
evvel Şehremininde MHlet 
caddesinde döşemeci Niyaziye 
kaçmıştı. Dün hadise anlaşılmış 
ve zabıtaca kız Niyazi efendi
den alınarak babasına teslim 
edilmiştir. 

Hırsızlık 
Vefada Klltip Şemsettin ma

hallesinde Muzaffer efendinin 

evine hırsız girmiş, bin lira ile 
on beş adet beşibiryerde ç'-lm
mıştır. Şüphe üzerine Siirtli 

Yusuf, Ahmet, Hasan yakalan

mıştır. 

- V alcıt muharriri ... 
Nimet V ahu Hf. nin uzattığı 

eh hürmetle sıkhm. .. 
- Kolumbiya fabrikası bana 

müracaat etti . Ben de kabul 
ettim, 1 O plak, yani 20 parça 
teganni edeceğim. Bunların hır 

kısmı Almanca, Fransızca, İtal
yanca parçalar olacak , öbür 
kısmını da oksidantal tür~çe 
paç.alar teşkil edecektir. Mesela 
( Rıgoletto ) yu Turlcçe söyli
yecğim. Diğer söylıyecaklerlm 
arasında Mozardan, Şubertten 
birkaç parça vardır ; Şovman, 
Fore gibi ... 

15 gün sonnı teganniye 
bqlıyaca~rn. 

Bir , bir buçnk aya kadar 
plaklar yetlF mi , bilmem. Siz 
ne dersiniz Ziya B. ?. 

- Birbuçuk aya kadar, yani 

ağustosun ilk 1 5 inde piyasaya 
çıkacağı muhakkak .. 

- H f. bu sÖyİiyecejnls 
parçalar içln Kolumbiyadan kaç 
kuruş alacaksınız ~ 

- Her plô.lı: sab§uıda 20 
kuruş. Mukaveleyi böyle yaptık. 

Gramofon mera lu run 
memleketimizde güııd~~ silp.e 
artmakta olmasını na&ıJ telakki 
ediyorsunuz ? 

- Çok memnun oluyorum. 
Gramofon memleketimiı içi.o 

fevkalade bir şey .. 
Memleketimizde musiki ha

reketleri çok az. Halbuki Vt
yanada insan daima operaya 
giderek istediğl parçayı dinliye
bilir. Burada öyle mi yal. fs
tanbulda opera yok, orkestra 
yok.. musiki ibtiyacmı ancak 
pl!klar temin ediyor. Mesela. 
ben V agnerln Tristan fzoltünün 
bütün parçalarım aldım. Ne 
güzel doldurulmuş plaklar bun
lar.. İnsan operada dinliyorum 
zannediyor ... 

Sonra plakların bir faydası 

daha: Plaklar alafranga musi• 
kiyi tamim ediyor. 

- Talebeleriniz nasıllar, Hf.? 
-Talebelerimden son derece 

memnunum. Ut ve kanun çalan 
kızlar, şimdi sadece oksidantal 
musiki ile meşgul oluyorlar. Benl 
en çok entrese eden de budur. 

Bu ne bitmez 
sarhoşlukmuşl 

804 numaralı vatman Hasa
nın idaresindeki tranıvay ara
bası dün sabah saat btş buçukta 

Haydarpaşa dernir y·olları 
mı'lba y--aat lf o ını:s y·o rııtnclcııı~ 

Aksarayda makas yetinde 
dururken CerraJıpaşa yokuşundan 
inen bir otomobil trarrvay 
arabasına çarpmıştır. 

Otomobilin içinde buluıan 

polis Nail efendi ile şC:ör 

Mustafa ve muavini Celal .t

ralanmışlardır. 
:;;;otör Mustafanın yarası ağır 

olduğundan hastaneye yattrıl

mıştır. Diğerlerinin yarası ha
fiftir. Yapılan tahkikatta polis
le şoförlerin bir eğlenceden 

döndükleri, fazlaca sarhoş olan 
şoförün yokuşu inerken kendi
sini kaybederek direksiyon ser
best bıraktığı anlaşılmıştır. 

İtalyan sefiri 
İtalya sefiri i\l. Orsini Ba

rone refikası ve ltalayan 
jeneral konsolosu ile birlikte 
evelki gün Bursaya gitmi~ ve 
dün akşam ~ehrimize avdet 
etmiştir. M. Orsini Mudanya
ya kadar, lralyan tayyare 
filosu refakatinde şehrimize 

gelrni~ olan Rihoti kruvazö
rile seyahat etmiştir. İtalyan 
sefiri Bursada vali Fatin 
Beyi ziyaret etmiş ve Bursa
nın ipekli fabrikalarını gez
miştir. l\ladam Orsini Bursa 
ipeklilerini pek ~ziyade tak
dir ederek bir çok mübaya-
atta bulunmu~tur. 

Yeni hatta seferler 
Tiramvay şirketinin Edir

nekapısı hattında işletece
ğı arabalar, şimdilik dün 
de yazdığımız gibi tecrübe 
olarak, Sirkeciye kadar 
gelip gidecektir. 

Sonra Edirnekapısı - Har
biye, Edirnekapısı - Bebek, 
arasında tecrübe seferleri 

yapılacaktır. 

Mütahassıs doktorlar ; muhte· 
rem ailelerce senlerden beri tec
rübe ve mükemmeliyeti tasdik 
edilen yegane çocuk gıdasıdır. 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla alınacagında.n talip
!erin 24 haziran ynzartesi günü saat onda komisyonda 
ısbatı vücüt etmelerı. 

250 Talip Beyaz ve kırmızı siınili kaat 68 X ıoo 
30 Kilo Bakır boru 7 X lo 
7 5 » Vernik flating kat ı 
ı 5 » Gomalak 
58 )) Beyaz ve siyah emaye boya r , :ı, 'e 5 kilo-

12 

48 
8 
ı 

12 

100 

150 
100 

16 
no 
2ID 

6u 
ıo 
16 

luk kutularda 
Top Milimetrelik kaat kırmızı çızgili 
Adet Cep defteri 

» Yazı takımı kristal küçük 
)) Kırmızı ıstanpa büyük 
« Siğorta komple 1 oo amperlik 
<< Sigorta buşonu J oo « 
« Ampul bayanet emaye 24 \'Olt, 2 5 vat 

Metre Zil kordonu iki nakilli 
1Cilo Altı köşe başlı cıvata 3 8 X ıoo 
N ctro Çekme: demir gaz borusu 5 8, 7 8. 

1 det « « cc « dirseı')-i muhtelif 
tı 

« manşan u 5 8; i 8 
(< Ha\~alı anahtar zinciri 

(( (( (( 

« Nuneratör tamiri 
200 Kilo '1ivnka 

ı Adet 'ı;:ır bayrağı (büyük) 
r 5 Metro n.ubbaı Duble beyaz cam ı 000+6 5 o 

ı 00 Kilo Beya dürolit boya 
2 Adet Kaatkurutmak için kafes 

l 2 « .Many)ltı masa telefonu 

Küt~hya J. Y. Efat ~ektebi müdürlüğünden: 
Kutahya Jandarm~enı efrat mektebinin 1929-1930 bir 

senelik ekmeğinin kap zarf usulile ihalesi vekaleti celilece 
tasdik edilmiş olduğuan ~ski ihalenin keenlemyekun addile 
ı 35000 kilo ekmeğin Ye:len kapalı zarf usulile 11-6-1929 tari. 
hinden itibaren yirmi bkzün müddetle iliin ve ihalesine karar 
verilmiş olduğundan tali ı olanların ihale günü olan ı temırtuz 
1929 pazartesi günü sa 15 de Kütahya belediye dairesinde 
müteşekkil komisyona mii:aatları ilan olunur. 

Posta ve ti:egraf levazım ve. 
mobani müdrlüğünden: 

l - Ankara telsis ·asyonları için c r 2,000 • kilo 
makine ve yatak yağı S( bedeli haddi hlyık görliidüğli 

takdirde 2temmu7.Ja ihale icra olunmak iizrc alı:ni :-urcttc 
mi.inakasaya vazolunmuştuı 

2 - Talipler bu baptaşartnamcyi görmek ve okumak 
için her gün ve miinakasa;iştirak için de tarihi mezkur· 
da saat on dörtte lstanbı yeni po;-;tahande le\·azım, 
mebani miidüriyetinde mi.itc.:kil komisiyona mür:ıcmıtları. 

Devlet dem yolları ve li
manları umun idaresinden: 

12 km yol malzemesi naka.sası 20 Temmuz Cu
maretsi günü saat I 5,30 ~a. un~i müdü~llik binasında icra 
edilecektir. ~Iünakasa) a ı~tırak' cceklcrın teklif ve temi-
natı muvakkate mektuplarını mor günde saat 15 e kadar 
umumi idare kalemine. vermelel\zımdır. Talipler mi.ina
kasa şartnamesini 20 Imı muka~de Anlrnrada m<llzeme 
dairesinden ve Haydarpaşa mağa: müdürhiğünden tedarik 
edebilirler· 

ispirto ve lspirtolıckiler inhisarz 
' umumi müdürlüğündt · 

Evsafı şartname.inde yazılı· birilOOOO dığeri 450,000 
kilo olınak ~zere 750,000 kilo iki n•ispirto pazarlıl surcıile 
alınacaktır. Talipler mübayaa şartnames?ğrenrnek üzere müba~ 
yaat komi!yonu lr.itabetine müracaat ed~I. Teklifler 1 Ten· 
muz Pazartesi günü saat 12 ye lcaClar q olunacaktır. 



EKSELSIO 
BOVO.K ELBİSE 
FABRlKASI 
Galata Karaköy poj!aça.. 

fırını lttlıalındelıi ınah.ılebıcinin 

ilıtiiııde. 

Hanımef en dil ere 
Pardesüler (Kaşa) 
1 lcr renk ve son moda 

141/2 liradan itibar 

erdüseler<ırench·coal) 
Be J ve ıacivert renklerde 
22112 liradan itibaren 

Muşambalar< ipekli 

Her 13 liradan 
renklerde 1 t2mbaren 

Beyefendilere: 
Meşhur Manderberg markalı 

(tr nch-coat)tan bej ve llcivert 

Pardesüler 
24 ır2 liradan itibaren 
Spor kostümleri 
121 · 2 liradan itibaren 

tngiliz K o s t O m 1 r biçiminde 

14112 Hradan itibaren 
Çocuk için lngtllz. biçimi ve ıpor - ı •vebao ostüm en pantolonlar 

6112 ııradan itibaren 

Pantalonlar (Kaşa) 
Her 61/2 liradan 

renkte IUb&ren 

Ceketler 
Blö ruj ve gri 

12ı ı2 liradao itibaren 

Ceketler 
Siyah, lacıvert ve gri alpalı:ıaıı 

6 ı12 ııradan itibaren 
Isnuırlrma kostumler 

30112 liradan itibaren 

Taksitle de mu~ 
amele yapılır 

Motercım aranı~or 
Ankarada Anadolu ajansı 

merkezinde çalışmak üzere 
lngilzce, Fransızca ve Alınan· 
cadan tercümeye müktedlr 
kuvvetll iki mütereclme ihtl· 
yaç vardır. Kendilerine yük· 
sek maaş verilecetlr. Talip
lerin salı akşamına kadar 
müsabaka şeraitini anlamak 
!~in Ankara caddesinde Orhan 
Bey Hanında Anadolu ajan
s! lstanbul rnilmessilliğine 

müracaatları. 

:·········· .. "········ı • Dalma ycılnız 

! KOD AK 1 
:f oto~raf makina .! 
1 larile filnıile .. İ 
: rini kullanmak : • • : mcnfaıdlniz ica- : • • f babndandır i 
! A14mlnUt fotoğrtflar Jçln i 
: Minoferos i 
: Karılarını kullanınız 1 
! Her yerde Sanlır i ........................ 

Emniyet sandıfı emlak mi1-
zayedesi 

Kat'i karar ilanı 
Milııyedc ltru 

bcd•ll ııuıııır••I ~erbunatıG cins vo aev'll• nıevkl ı•t nı14ıemıııtı Borı;laaaıı ısml 
485 t 3970 Ortaköyde Taşmerdiven ve Şeker· 

cıoglu sokagında eskı 25, 27, 18 
ve yeni 25, 27, 4 No. yilı elli arşın 
arsa üzerinde k!rgir bir kattan ibaret 
ve yedi yüz otuz beş arşın Arsayı 
havi bir mağazanın tamamı Çelebon Namet B. 

5&5 14222 üsküdarda Bulgurluda Alemdağı 
yalnız servi caddesinde eski 6, 3 
ve yeni 2 No. yilz yetmiş iki arşın 
arsa üzerinde iki kattan ibar t beş 
oda, iki sola bir kuyu \'e on dokuz 
dönüm bin yirmi sekiz arşın ara· 
ziyi havi bir hanenin tamımı Emine Şc· 
rite ve Vasfiye Hanımlar 

lS3~ 14234 Kartalda Maltepe .kııriyeslnde bak
kal köy yolunda çam sokağında 
eski 423·6 ve yeni 561 ·6 No. yüz 
seksen arşın arsa üzerinde ahşap 
iki bu~uk kattan ibaret iki oda iki 
sofa ve elit beş arşın arsa üzerinde 
bir mutfak, bir oda, bir dönüm 
bin üç yilz alt:nış beş arşın bahçe· 
yi bir köşkcn tamamı Emine Feriscr H. 

l 10 14787 Çarşıyıkebirdc çohacı hanı üst ka· 
tında eski ve yeni 61 No. otuz ar
şın miktarında ve han üstünde bir 
odanın tamamı Fatma H. 

535 17036 Beyoglunda Tatavla mahallesinde 
bekçi sokağında eski 32, 34, 35 
ve yeni 30, 32, 32, 34 No. ynz 
arşın arsa üzerinde kargir üç kat· 
tan ibaret iki sofa, beş oda, iki 
sofa bir mutfak ve bahçede bir ku
yu ve kırk arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı Makbule H. 

20750 17081 Be~iktaşta yeni mahallede posta ve 
!hlamur sokağında eski 27, 10, 1 O 
mükerrer IOmükerrer lOmükcrrer 
10 mükerrer 17 ve yeni 13, 15, 
17, 19 No. bin beş yüz arşın arsa 
üzerinde kısmen üç ve kısmen iki 
kattan ibaret altmış üç oda, altı 
sofa, iki mutfak ve · müştemilatın

dan bulunan yüz elli arşın ~.rsa 
üzerinde ve mezkur konağın itti
şallnde beş oda, bir sofayı havi 
kilrğir selamlık köşkünü ye ayrıca 
iki yüz otuz arşın arsada kiırğir üç 
kattan ibaret yedi oda, iki sofa, bir 
mutfağı ve beş bin yüz dört arşın 
bahçeyi havi bir konağın tamamı Zekiye H. 

4400 17603 Paşa bahçesinde köyiçi elyevm 
iskele caddesinde eski 1 ve yeni 26-1 

No. yüz altmış iki arşın arsa üze. 
rinde Hrğir üç kattan ibaret ÜS· 

tünde sekiz oda, bir koridor bir 
mutfak ve yirmi dört arşın arsada 
bir aptesane ve gusüliıneyl ve yir· 
mi arşın bahçeyi havi bir fınnın 
tamamı Mehmet Cevdet B. 

620 17672 Beylerbeyinde burhaniye mahalle
sinde mukaddema Halit B. elyevm 
hayır sokağında eski 2 mükerrer 
ve yeni 36·36· t No. yüz altmış 
sekiz arşın arsada ahşap iki katta 
on oda, dört sofa bir mutfak ve 
otuz arşın üzerinde bir mutfak ve 
beş dönüm iki yüz otuz arşın bah-
çeyi havi dir hanenin tamamı Kadriye H: 

395 17804 Üsküdarda rum Mehmet paşa ma· 
halleslnde uncular sokağında eski 
49ve yeni 59·2 No. yüz yirmi beş 
arşın arsada ahşAp iki buçuk katta 
altı oda bir sofa bir mutfak bir ku. 
yu ·ıe yüz on bir arşın bahçeyi ha· 
vi bir hanenin tıımanu Gülfem ve Fatma 
Zehra Hanımlar 

1030 17903 Üsküduda Salacak mahallesinde 
arka sokakta eski 3 mül)errer ve 
yeni 11 No. iki yüz on arşın arsa-
da ahşap üç katta dokuz oda iki 
sofa bir mutfak ve yirmi arşın üze-
rinde bir ~çamaşırlığı ve dört yüz 
yirmi beş arşın bahçeyi havi bir 
salıilhanenin tamamı Emine Zekiye ve Ayşe 
Ruhsar Hanım!Ar namına vasileri v:ıldelcrı 
Hatico Ncsıbe H. 

270 18127 lstinyede kürkçü başı ve çayır so
kağında eski 13 mükerrer ve 
yeni 19 No. elli iki arşın arsada 
ahşap iki katta dört oda ufak bir 
sofa bir mutfağı havi bir hanenin 
tıımımı Makbule H. 

605 18536 Kadıköyünde Osmanaga mahalle· 
sinde K!ğıtçı başı elyevm Kazes • 
kcr sokağında eskt 4 · 4 yeni 6 
S No.lı beş yüz arşın arsada ah· 
şap üç buçuk katta on altı oda, 
doku.: salon ve iki bin yetmi~ 

f~IUT 

Devlet Demir yolları ve Liman
ları Umumi Müdürlüğünden: 

Pendik.Tuzla ıır1$1nda vılkl <içme) namile maruf su menbaına gldlp gelecek yolculara 
bir kolaylık olmak üzere bu sene de 21 Haziran 929 tar!hlnden itibaren ve iş'arı ahire 
değin her gün atideki kararların maballl meıküra kadar devam ettirileceği ve lstasyonlara 
talik edilmiş olan teıızilAth bir tarif mucibince azimet ve avdet biletlerinin köprü ve ınil
cavlr istasyonların k1şc.ler!nde satıla cağ! ve Ada pazar· Tu;ı:la arasındaki istasyonlardan içme
lere gidecek yolculara bir suhulet olmak üzere 9-1 O No. katarlann (Ada pazar katarları) 
menbaada birer dakika tevakkuf ettirileceği ve bundan !st!lade etmek lstlyen yolculann azl· 
mette Pendik biletini barııil olmaları ve avdette Pendikten itibaen Tuzlaya kadar bilet farkı ita 
eylemeleri ve Tuz!ada yeniden bilet almaları !Azım gelece~ l!An olunur. 
Katar No. su Küprü Har. Haydarpa~a Har. içme Muv. Har. Köprü Muv. 

10.50 l 4 / 21 7.0S 7.35 8.52 9.-
18 / 23 7.55 8.30 9.47 9.52 ı l.80 
22 / 25 9.55 10.24 1 1.37 [ l.45 18.25 
26 / 81 13.01 13.30 14.40 14.45 16.25 

18.85 so / 85 15.15 15.40 16.52 ı 6.57 
82/39 16.fO 16.40 17.52 17.57 19.30 

9 6.57 CS.58 
10 20.57 20.58 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Mıhallcsl Sokağı No Nevi ha:dneye ait h!ss~nln 

atik cedit kıymeti muhıımmdıesl 
Ura 

Babı ~dert Hacı Mustafa Çoban çqme 2 4 fevkinde ()daları mllt 800 peşin para ile 
!emil klğlr dükkanın 

< 48 hisse itibaril~ 4. 
hisse tam ve bir hlt
•enin sülüs!! 

Hazineye alt2~ hissenin 
kıymeti muhammenesl 
lira 

A.hl Çelebl Uman lskeleti79 ı maa oda dükklnın120 2100 sckiı tnk$1tte 
, , hissede 25 hlssesl . 

~14da evnfı tııulıafrer emlltin hiıtlarında göstarildiğl ve~i\e hazineye ~it hisşenin tahmin 
edilen bedeller l~ 20-~·929 tarlblne ml\tadif çarşamba günü Saat 15 de pazrhk suretlle icrayı 
mQzayedelerl Jll.Ukarredlr. Tallpleriıt bedeli muhaınmenln %7,50 nispetinde teminat makbuz· 
lar!lc yevm\I m ıkfu'da Enıvtll metruke satış komisyonuna müracaatları. 

lleyoğlunda Hüseylnağa nıahalleshıdo taksim sokağında k!ip ve i kattan ibaret olup O oda 
1 mutfak ve 2 hl!sı bulunan atik 31 cedit 89 No. Iu klg!r hanenin 8250 lira mefsuh bedelle 
lo-7·929 tarihine mOsadit çuıamba ıiüıQ saat 15 de pazarlık suretile Jcrayı rnQzayed' 1 mu· 
karrerdir. taJlplerln teminat makbııılarlle emvali metruke Satış koın!ıyonıın• mür cut eylem ı,r 

fenerle a arasıQda t>ı11t.n hTI batmıı bir halde bulunan fenerbahçe vapurunun 850 lira 
bedeli mukadder ve ı~ lira mefsuh bedeli ihale ile S.7·929 tarlhloe mQsadlf pazartear eJlnO 
saat 15 te icrayı nıOzaycdetl mukarrerdir taliplerin teminat makbudarile emvali ıııctrulte Satı~ 
l<oııılsyonuna mOracutl eylemeleri. 

Semti Maha.i!C$l SoPıt No Nevi tamamının kıymeti 
muh mıncneşl 

Lira 
Beyo~ıu Sürur( Mehmet efendil!ınfn cami 3-5 tahtında iki dükkS.0 20000 s.ekiı taksitte 

müştemli apartınıan 
Mllştemilatl: bodruın katılc 1 kdtır bodrum katında kapıcı odaşllc 8 adet k6mllr!Cık 

vardır. Birinci ve O ıcı daireleri Qçer oda birer sandık odıısı birer mutfak ve birer hail 
2,3,4 ve 5 inci dalreleti ( ıar oda birer mutfak birer ha!!l ve birer banyo ve alektirik ve 
terkos suyu ksisat ve tcrtl~tı vardır. Aydınlığıda vardır. 

Balada ev~ı muharrer apartlmanın bedeli sekiz taksitte 6deıımek üzere 20000 lira bedcU 
muhammen ile ve kapalı ıarl usu!lie 2-7-929 tarihine mlisadif salı ıüııll saat 15 de lcrayi 
müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenln yü~de yedi bu,.u~u nisbdlndc 1500 
lira teminat akçelcrile veya muteber banka mektupiarile Emvali metruke satış komiyonu~ 
mllraceat eylemelnl. 

Semti Mahallesi Sokağı No Nevi haılııeyc ait nısıf b esi 
lıırmcti muhamınenesi 
Ura 

Beyoğlu Hilseylııafa Caddei kebir 79 maadüklnapartman 60000 sekiz taktltte 
M~temilati; tahtında bakkal dilkklnı ile bodunımü m!lıteınil mezkur apartman 8 kattan 

ibaret ve 7 daireyi muhtevi olup antlreıl uzun ve mermer taşlık ve kapucu odası, odunluk 
ve kömürlük, birinci ve ikinci daireleri onar oda birer mutlak 2 şer halft, 3-4--5-6 Ye 7nci 
daireleri 5 şer oda birer mutfak ve birer halı\ iki taraçası olup her dairenin birer sandık 
odası ve umumi çamşurlığı buradadır. Alcktirik ve terkos suyu tesisat ve teribatı vardır. 

Ba!!da evsafı ıııu'ıarrer aprtımanın hazineye ait nısıf hleseslnin bedeli sekiz taksitte ödenmek 
üzere 60000 lira bed~li muhammen ile ve kapalı 1:arf usullle 1· 7·929 tarihine müsadif paıartesi 
gllnil saat 15 de icrayı müzayedesi mukarrerdir. Tallplcrln bedeli mubanımenin yilzde yedi 
buçuğu nishetinde 4500 Ura teminat akçesi veya muteber banka mektublle Emval! metruke 
satış komisyonuna milracaat eylemeler!. 

ScQlll 
Beroaıu 

Mahallesi 
Kttıp Muııafa 

çelebi 

l-lui~eye oil nısıf hiıaenla 
No kıynıeıt muhammeneol 

SokaRı Atik Cedit ] Nevi l..ırı 
Cadd.ı koblr 83.1.J-5 1-l-5-91. Yıldız namtlo 25000 Seki:ı: tıhlıt• 

ve kuçük par- 93-95 nıaruf ılneına 38000 Mefsuh bedelı 
mak kapı muhrrcrl 

Muııernılltı : Ktgir ve ıld kotdan ıbareı olup caddeye nazır olu kıunında ikt odası vardor. il 
ı locayı uzun ve genlı ve ınüzcyyet\ ılnanıa ıaloaunun yo aynca anttreyt havidir "" 

1 • ık! halısı vardır. 
Baltde evıalı muharrer ainamanın ruaıl hiaaeainln 38000 lira mefsuh bede!ı mukmer ıı. 6. 7, 9Z9 

tarihine mUıadıl wmarteıl günü aaot 1 S de puarlık ıuretıle icrayı ınüzayedeat mukarrerdir. T abplcrtn 
eminat malcbu:l ve ya muteber banka ıııektuplıırıle emvolı metruke aatıı konılıyoouna mlir.c:..ateylemclcrl • 

ALEMDAR ZADELER 
YA PURLARI 

Sert ve lUk'I Kar&denlz po~tL~ı 

Mı.llcf vapu~u 23 
ı;azıran 

PA'7ftr gÜnİİ akşamı 
......, saat ıs de 

Slrl:eci rıhtımından hareketle 
( Zonguldak, lnebolu, S!r.op, 
Samsun, Ünye, Ordu, Oireson, 
Trabzon, Rize) ye Azimet \'t 

Sürmene, Vakfıkebir, Oürcle, 
iskelelerine de uğrayarak 
avdet ed eceıcti r. 

Müracaat mahalli : lstanbul 
Meymenet Hanı altındaki 
Yazıhane Telefon lstanbul t 15 

Seyrisef ain 
Merke,; ıccııteıı: G.laıa K6pril 
bııtınd.. Bey~u 2562 Şube 
Kenteal: Mohınudı,._ Hanı altında 

J.ı...ı.uı 2740 

Trıbzoı birinci postası 
P AŞA)vapuru 24 Hıızıraa 

Pazartesi 12 de Galata nhtınıın. 
dan hareketle lnebo!u, Samıun, 
Cıroeon, T rahzon, Rize, Hopaya 
~ ve dönilıte Pazar tıltel&. 
.ıı. Rıze, SÜlmene, T rab:ı:on, 
Tirebolu, cı,_.,, o.du, Ünye, 
S-wı. in.bolu, Zongu~t 
uArareru gelecektir. Har.kot 

yııit kabul olunma:. 

Antalya Postası 
ANAF ART A)vapuru 23Hazıran 
pazar 10 da Calaıa rıı..-dan 
bareketlc .bıır, Kolluk, Bodrum. 
Radoı, F eıhıyç, Finike, Antalya ya 
aıdece!ı ve daıtnııe mez.kllr ı.ke
lıılerle btr•kte Dalyaıt, Mannariı, 
&kız, ç.ııillalo, Geliboluya 
uQrayıırak il" tir. =-------· 
tzınır -Mersin snrat postası 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapuru 25 Haı!ran aah 12 de 
Galaıa nhtımındaıı kalkarak çar
taham ıahalu luntro varacak ve 
o gtııılln okıamı lı.mırclen kaJ.. 
br.Iı Aıııalya, Al&ıye Menine 
gidecek ve T •ıuc:u. Anamor, 

Alaıye, Aataiya. lzınır. ·~·
yaralı: gelecektir • 

:ı:a:awa::1:1nıı:::n1:;wı:r.:::.:r..:;ı::ıı:: 

Yelkenci G 
VAPURLAR! P 

lzaıir sür'at Posta >l H . ı 

bb v•lsmetPaşa••puruli 
mı ~ 23 günU tam 1 

uıra.ııP azar saat ıs ıe ı 
rıbUml& • 1 • il Galata daıı dotn zmıre il 

hareket edecektir. ı! 
Tafsillt için Sirkecide Yel- H 

kene! hanında kiln acenıasına H 
mUT•eaaı T•L lsıambul 1S15 il 
ve Galııada erkcz nhnm ~ 
hanında Celip!dl ve Sıafilopati fi 
acentahtın• müracaat telefon i 

B Ber<>!!:',.,sı:s-ı, ••• -" .. ·····-···:ı··l ı;ın:::::;..... • .. ....................... .. 

arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tanıamL Eınin B. !fakat ve Feride H. lar 

KOLİNOS ditleri
nizi, dit allerin!ıi 

H ağzıniıı ıenıizler, 
Kollnosu vllcııda ~li· 
ren ıerklbııl a~lıdakl 
lehllkell mlkroplım 
imha eder. Diş agrıla-

Darüşşafak.a nıüdürli:- rııı• diş eflerinlıı ,tif· 
nıelı: gibi rahalsıslı· 

ğünden: klarına,. mani olur. 
605 19895 LA.lelide Kızıltaş nıRlıallesinde İs. 

tanbulata çeşmc~i rnkagtnda eski 
yeni 27 No. lı yüz yinni arşın 

arsada klgir bir buçuk katta 
dört oda, bir çatı arsası bir mut-
bağı havı bir hanenin tamamı. Sabiha H. 

Yukarda ci . ve mevki ve müştemeliıtı yıızılı emlak 

bizalannada gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 25 
Hulran 929 t.arihine müsadif Salı günü saat on buçuktan 
itibaren müzayedeye mübaşeret oluııauk saat on altıda kat'i 
kararlarının keşidesi mukarrer bulunduğundan talip olanla • 
nn mezkiır günde saat on altıya kadar sandık idarcsine mü

racaat eylemelerl ve on altıdan sonra '-uku bulacak mücaatlar;~ 
kabul edilmiye<:eği ve me~ktir emUke evvekc talip olan · 
ların kat'i kar;!!' esnasında h;ızır bulunmadıkları ve bıış!;a 
talip ıulı.ur eylediği t:ıkdirde eYvclki taliplerin keffiyeı etmiş 

addolunacağı lüzumu ilı\n olunur. 

Mektebe bir sene için ıazım KOU!\OSU kuru bir 
Orça nterine koyarak 

olan ekmekle 2500 ki. Halep dlflerinizdıı ıeçnlbe I 
ve 175() k. zeytin )'al!ı, 8000 ediniz •$ıınızın nasıl 
k, patates 5000 k. p:rinç 1500 ıeınizlenıp ferah landı· 1 
k. sabun, 20000 adet yumurta Qını blssedecekslnlz. 
milnakasa ile alınacaktır. Haıl· KOLYNOS ) 
ranuı Z1 nci ııtr mbe e!inü DENTAL CFtEAM 
saat 15 te !halel ev~llyesl k- Türidye için depozllerf: 
ra olunaca.fından taliplerin Mo\ URlCE FAKAGGI 
Nurosm•nlye camii mahfelinde 8~yotlu,Ye11edtl<sokajf. * lbral\Tm ,..,. apartımanı 

CcıniycU Tedrislıeye mllrzca-1.-~!!!!!!!!!!!!~!.
atıarı. 

Mektebe bir ıene !çin lbım 
olan 500 çeki odun ve 4000 !(. 
mangal kömürü münaka•a ile 
alınae~ktır. J-fnlranın 29 uncu 
currart~sl günü saat 15 de iha

le! evveliyesi yapılacatındaa 

taliplerin Nurucıemaniye camü 
mahfelinde ceıniyeti Tcdrisiyeye 
ınQracaatları. 

SATILIK 
Lüks ve gayet mükemmel 

tenezzüh motoru 
Hem açık hem kapalı gayet 
mükemmel Builc otomobili 
Hsan tcza deposuna müracaat 
Telefon : htanbul 7 il· 



HENE ~ARlllRl: 
TDrlclyed• Hariçte 

Knruı Kuruş 

ı .Aylıfı ıso ooo 
s " 400 800 
6 
I~ 

• 750 
liQ!) 

1450 
2700 

Cazetem~e çıJw.ı y~ " 
enmlertn blltiin haklan mahfuzdur 
Cueteye gönderiltcek mektııplaruı Uuqne 

ldaI< içinse (ldaıe). yuıy, oıue (Yazı) 
işareti konuJnıııJıdır 

s .. ıtm".. eıektvpJa.no. •·d , 'ıaı. lnJm.aB. 
ınukaddere•fz mektu~lan. l:an.ı.:na. pualarm 
ka1klmumdan we lltalarm mbclericaımdan 

idare meı..ı deflldır. 

22 Ht~ln9 
TQ29 

telt97Q idare işleri 1971 aıı şlerl * ıeı~rafı A 

' fncı fm - . 
6 Sayıta Tilrk mektep)ertle laydah -bn 

llAnlannda o/o Z-0 tem:l\M yapilir 

BUyüJ: ve ya bir çok dtl,a lpl!ı nrilon illnlulı 
hususi ııWılyetıeld l)Aııların ücreti 

!dar, u, kararlaıtırıJır. 

c.......... .... .... , llJıı ı..t>..I ed•~ ~ ... 
H. s. it. ılln.ı ........ ı. 

11-8 lnct "'~ = 
ş • • ~ 4 • • ' . . ' . . . 

1-13 lııct sayd~ } 
resmi ilblu IO 

DOLCA nedir? DOLCA, NESTLE Şirketinin TÜRKiYE Fabrikasında imal ettiği yeni SÜTLÜ çikolatadır. DOLCA nın iki cinsi vardır. 

Biri yalnız sütlü ( T runcu etiketli ) diğeri de sütlü- ve fıııdıklı olup ( Mor etiketli ) dir. Fevkalade lezzetli ve ucuz olan bu çikolata 

ile NESTLE şirketinin BÜTÜN zengin MÜSABAKALARINA iştirak edilir. 

AL TiNCi BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
6 iNCI KEŞiDE: ıı TEMMUZOADIR 

BÜYÜK İKRAMİYE: 
200,000 LİRADIR 

AYRICA: 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 15,000, 
ıo,ooo LIRALlK İKRAMİYELER VE 100,000 

LiRALIK MÜKAFAT 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

Azmi kilo Esğari kilo Bedeli lhalei katiye tarih saat 
muhammeni 

103500 77580 12420 l haziran 929 15 arpa 
46800 35280 1638 1 » » 16 saman 
68400 51120 4104 l > > 17 kuru ot 
Çanak kale jandarma suvari bölüğü hayvanatının bir senelik 

ihtiyacı olan yukarda yazılı üç kalem erzaktan arpa kapalı zarf 
ve samanla kuru ot aleni münakasa usulile 18 haziran 929 

tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya vazedil
miştir. Mahalli teslim Çanakkalede suvari tavlasıdır. Talip 
olanlanların ve fazla tafsilH almak isteyenlerin şartnamelerini 

görmek üzere Çanakkale de vil~yet Jandarma kumandanlıgı 

jiresindeki komisyonu mahsusuna müracaatları ilftn olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Çanakkale vilayeti nafia 
baş mühendisliğinden; 

16240 lira 42 kuruş bedeli keşifli Gelibolu-Bolayer ta
rlkının 1I6+000 kilometrosundan l 19+535,5 kilometro
suna kadar olan kısmın tamiratı esasiyesi 15 haziran 929 
tarihinden itibaren 2 5 gün müddetle ve kapalı zarf usullle 
münakasaya çıkarılmıştır. Münakasaya ticaret odasına mukay
yet bulunanlarla ehliyet! fenniyesl nafla dairesince tasdik o
lunanlar kabul edilecektir. Münakasaya iştirak edecek olan
ların müzayede ve münakasa kanununa tevfikan zarflarını 

tanzim eylemeler! ve yüzde yedi buçuk besabile depozito
larını nakten ziraat bankasına tevdile makbuzlarını veya bu
na muadil hükômetçe kabul edilmiş Bankaların teminat mek
tuplarını tekllfnamelerine rapten yevmi ihale olan 9 temmuz 
929 tarihine müsadlf salı günü saat 16 dan evvel Çanak
kalede encümeni vildyete tevdileri ve fazla tafsilde almak ls
tiyenlerin nafia baş mühendisliğine müracaatları nan olunur. 

Çanakkale naf ia baş mü· 
hendisliğinden: 

53205 lira bedeli keşifli Kale - Ezine tarikinln ı 2+850 
ilı\ 34+ooo kilometrosu arasında muhtelif mahallerin tami
ratı esaslyesi 15 haziran 929 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya · vazedilmiştir. 
Münakasaya ticaret odasına mukayyet bulunanlarla ehliyeti 
fenniyesi nafia dairesince tasdik olunanlar kabul olunacaktır. 
Münakasaya iştirak edecek olanların müzayede ve mlinaka
sa kanununa tevfikan zarflarını tanzim eylemeleri ve yüzde 
yedi buçuk nisbetinde depozitolarını naktcn ziraat bankasına 
tevdile makbuzlarını veya buna muadil hükômetçc 
kabul edilmiş bankaların teminat mektuplarını teklifnamele
rine rapten yevmi ihale olan 4 temmuz 929 tarihine müsa
dif perşembe günü saat on altıdan evvel Çanankkale encü
meni vilayetine tevdilerl ve fazla tafsilat almak istiyenlerin 
nafia baş miihcndisliğine mliracaatları ilan olunur. 

Pendik seram labaratuvarı 
müdürlüğünden: 
Müesseseye ait on bir reis öküz pazarlık suretile 23 Haziran 

929 pazar günü ssaat dokuzda Karaağaç mezbahasında satılacak
tır. Talip olanların yevm ve saatı mezkurda mezbahada hazır 

bulunmaları. 

" Vakt ,,zn 22. Haziran 1929 tefrikası: 77 

Doğrudan doğruya Ame
rikaya dönecekti. "Nasyo
nal Provensiyal Bank" ta 
sekiz bin lngiliz lirası de
pozito akçesi vardı. 

Hiç kimse bu paranın 
orada olduğunu bilmiyor-

du. " Cones " bu parayı 
istediği gibi kullanmak ve 
• Filadelfiya • ya götürmek 

· hakkına malik olduğu ka· 
naatinde idi. 

"Roçester,. in gölgesine 
gelince bu mahpusiyetin 
haşin hakikati bu efsaneyi 
öldürmüş, yok etmiştir ka
naatinde idi. 

Bir hizmetkar ona gare· 
leyi getirdi. "Cones. bir• 

cıgara yakarak gazeteyi o
kumıya başladı. Fakat zih
ni okuduğu ile meşgul de
ğildi. Nazarları havadisin 
üzerindeki serlevhaları dal· 

• 
l ., 

En asri DENiZ BANYOLARI 
LEV A21\llA Ti 

En asri Şapkalar 
En aıri Mantolar 
En asri Elbiseler 
En asri Bluzlar 
En aari Eldivenle·r 
En aıri Çoraplar 

En asri Şarp}ar 

En asri Çantalar 
En asri İpekli kumaşlar 
En asri Yünlü kumaşlar 
En asri Tuvalet eşyası 

Daima mutedil fiatlar 

• 

BEYOGLU MODA MEŞHERi 
• 

gın dalgın süzüyordu. Ke
ndisini garip bir teessür kap 
lamıştı. Bütün bir matbu 
sütünlar hayata ve istedik
leri zaman meskenlerini 

terkedebilen, sokakta arzu
larınıca gezen vatandaşla
ra taalluk ediyordu. Deli
kanlı birdenbire kendisini 

bir kafes içinde mahsur te· 
lakki etti. Kalktı ve yürü
miye başladı. Sofra takı· 

mı kaldırılmış ve hasta ba
kıcı yatak odasına geçmişti. 

"Cones. yemeği getir
miş olan hizmetkarın gir
miş olduğn kapıya doğru 
yürüdü. Ses çıkarmamıya 

dikkat ederek kapıyı ya· 
vaşça açtı. Uzun bir deh

liz gördü. Tam dehlize 
dalacağı sırada arkasında 

bir ses işiterek durdu : 
- Bir şey mi arzu edi· 

yorsunuz mösyö? .. 
Hasta bakıcı onu takip 

etmişti " Cones ,, cevap 
verdi: 

- Hayır, hayır. Burası 
nereye çıkar.. Onu anla
mak istemiştim de ... 

Tekrar salona avdet etti. 
Hareketlerinden her birinin 
kontrol edilmekte bulundu
ğunu biliyordu. 

Bu müşahedeyi fazla tef
sire lüzum görmedi. Oturdu. 

••••••t...••••••·.,,····, .... t Hacı Hekir zade li&aremaneıerin~e i 
ı Gayet nefis ve leziz ı 

i Çikolata 
•• 
ıi Fondan 
i Meyuell ftnh • 
••••••••••••••••••••• 9 •• i 

Beyaz ve sıhhi 

DİŞLER 
ile muattar bfr ağıza malik olmak 
ancak okaijen gayesinde istihzar olunan 

BİOKS 
diı macunu !stimalile 

' . ':.-. 

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

Mi.llı mildafaa vekAleti çevirme şubesi için ( 100 : 150 ) lira ücreti 

maktua ile mütercim alınacaktır. ( Fran•ızca ve Almanca ) dillerinden 
birine eııaslı •urette vakıf olmak şarttır . Bu iki dilden biri ile beraber 
( ftalyanca veya lngilizce ) bilen zuhur ederse tercih olunur. 

Ankaradan talip olanlann çevinne ıubesine bizzat ve lsıanbulda veya 
diğer mahallerden olacakların da istida ile müracaatlan. 

Darülfilnun edebiyat fakültesi 
• l " ., • J F ukültemizde münhal bulunan Türk 

reıs ıgınaen: lisanı tarihi müderris muavinliği lçln 

müsabaka imtihanı açılmışhr. imtihan eyli!! zarfında yapılacaktır. 
Bu husustaki ıartları öğrenmek ve daha fazla malllmat almak 
üzre lstanbulda bulunan talipler pazartesi ve çarsamba günleri 
saat ondan on ikiye kadar bizzat ve dışarda bulunanlar bir 

mektupla fakülte baş katipliğine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

FARELER 

Vebayı tevlit ederler 
onları hiç koku neşret

meden kurutan 

Posto~sin 
lie imha ediniz. Paris· 

Pastör lAboratuvarı müs

tahzera tındandır. 

Deposu: J. Bert ve şürekası 

Galata Voyvoda so

kağında Voyvoda Ha
nında No. l 

Gazeteyi aldı. Hasta bakıcı 
gene yatak odasına girmişti. 

Sabahleyin uyandığı za
man dimağı yerinde bir 
adamın, deli addedildiği 
takdirde sihhati dimağiye
sini ispat ile serbestisini 
iade edebileceği fikrinde 
bulunmuştu. 

Bu düşünce hala kendi
sine musip gözüküyor_du. 
Fakat nazariyattan tatbıka
ta geçmek lazımdı. Bunun 

Muharrem: 14 Burç: Seretan 
.Ayın doRuıu f2"11'jl Ayın batııı 

20,05 ~~ 4,55 

Cumartesi 
Gün dönümü 

Namaz vakıtları 
aba\ Ôil• İkl.sııdi Aıq..m Yattı lmu'-

4,29 12.16 16,16 t9,44 21,49 2,08 

Buırün dolanlara !ılın: 
Erkekı Kııı 

Kdnt Di/flriP 

Günün nıuihatı: 
Sen bu elde kimseye y:ır oıoındın 

k dedirY Var senin elbette yarin, an 

Bugünkü h•"• 
RüzgAr hafif royra:z bnva. açıktır 

Meı'ul müdW': Refik Ahmet 

Vere Stakpul 

ıçın de bir metot ihtiyar 
etmeli idi. "Cones. bu me· 

todu araştırıyordu, ayni 
zamanda zindanını gözden 
geçiriyordu. 

Nihayet aklına bir sure
ti hal geldi. Hatta buldıı· 

ğu çare kendisine o kad:ır 

musip görfüıdü ki, sevin· 

cinden gazeteyi havaya fır
lattı. Bir cıgara daha içtİ• 

(Bitmedi) 


