
i µC ~i~~f mecl5:.ı ir.sıta ~ı 
umumfiı... meclisin Hazıra11 
i~ imaın a müzakere edecesl 

6?· 5;rt ilfiUDia hanın zevıes 

• tedi11e müvazenemiz mesele
$ sine alı raDorunu ltazarladı. 

Sürena ve bil'aderi lnayetu• 
lalt han ve maiyeti ilel tal>1a 
ya gifmelf üzere harel<el et 
tikleri fallalt.kuk ediyor. ,, ,, 
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iktisat ~l!."'9U,,,kili ~ahmi bey dün istila etti • 
Emapullah 

Efgan kıralı ve 
• 

zevcesı 

Avrupa yolunda! 
Bombay, 27 [A. A] 

4üncü günü 

Ajanslar murahhaslarına 
verilen ziyafette 

müessif bir hadise oldu. 

ı Kotiigrenin 

Dün 

Muharrirlerden Nizamettin Nazif 
heyin beklenmeyen bir nutku. 

Emanullah hana Ref a· 
kat eden sabık Efgan ti
caret nazırı, Reuter ajan· • 
sının muhabirine beya· Şehrimizdeki ~isaf.ir müttefi~ !lüzumsuz. v~ kendisi gibi .a~h .ba· 
natta bulunarak, Ema· ajanslar mümessıllerıne evelkı ~mda hır msandan geldığine ına
nullah han ile ailesinin gün matbuat umum müdüıü bir nılmayacak tefevv ühatta bulundu. 
İtalyaya gı·tnıekte olduk· ziyafet ver Royter, Havas, Wolf ajansları 

· r D"n . !çin çirkin bazı şeyler söyledikten 
larını, Emanullahın Ef· mış 1

• u · ıonra: "Ey Tas [Rus ajansı] ajan-
ganistanda bulunması ka· de matbuaL sının mümessiH, ben seni göz-
bileler arasında miıcade• cemiyeti bir !erinden tanıyorum!,, tarzında, 
lelere sebebiyet verdi· ziyafet ver- 0na da garip bir iltifatta bulundu. 
ğ'inden dolayi bu seya· di. Ziyafette Her kesi şaşırtan b:..ı nageha-
batı ihtiyar ettiğini söy- murahhas~ ni nutuk umumu hayrette bıraktı 
1 Ef. ı d ve Nizameddin Nazif bey yanında-
emiştir. Sabık nazır, · ar an ve kiler tarafmdan yerine oturtuldu. 

ganistandaki kargaşalık· diğer zevat- Bu hadi~enin ne kadar müessif old-
ların Baha Sakinin hal'· tan mada, uğuna nasıla şüphe yoksa, muharrir 
ine kadar devam ede- cemi~et me- Nizameddin Nazif beyin de ne 
ceği fikrindedir. rk~~ı ~mu- yaptığını bilmeyerek , hareket 
ikdam - Artık kıral Emanul· mısı aza~~ ettiği de bizce muhakkaktır. 

!ahın Efgan topraklarını terket· da dave ı Netekim hadise hakakında 
tiği kat'i surette anlaşıldı. lstan· bulunuyor- gazetemize fikrini söyleyen hey' -
bula ilk gelen telş-raf, kıral lard~. . eti murabhasamız reisi Tevfik 
Emanullabın birdenbıre Saman Zıyafetm Kamil bey diyor ki: 
denilen Bülucistan şehrine çıka- son la rına Hald\1 Tarık B. 
gelCliğini bildiriyordu. doğru mat buat cemiyeti reisi ve 

Efgan ihtilalinin bir safhasını Gireson meb'usu HakkıTarik hey, 

şu nutku söyledi: 
Muhterem hanımlar, muhterem 

efendiler, 
Matbuat cemiyetinin davetini 

lutfen kabul ettiğiniz için hepi
nize cemiyetin teşekkürlerini ar
zediyorum. 

- "Birden bire sofranın ni
hayetinden bir ses yükseldi ve 
murahhaslara bir takım saçma 
sapan hltaplarda bulundu, şaşır· 
dım. O kadar manasız .şı yler aöy
Jiyordu ki, öyle harekette bul-
unmanın mecnuna olduğuna 
hükmetmek lazım geliyordu. Ken· 
disini timarhaneye göndermek 
üzre, polis arattırdım. Hadise 

[Mabadi .3 Lincü sayfamızda] 

HUhlm bir ıaoor 

Tediye müvazen
emiz hakkındaki 
rapr hazırlandı. 

Ankara, 28 [Hususi] 

Ali iktisat meclisi katibi umu
misi meclisin Haziran içtimaında 
görüşeceği tediye müvazenemiz 
mes'elesine ait raporunu bitirmiş· 
tir. Rapor bf.rici ticaretimizden 
bafka beynelmilel iktisadi mü
nascbatımızm, memleketimizin 
leh ve aleyhine olan bil'umunı 

tezahuratını da hesabat müvaze· 
nesi içinde tetkik etmektedir. 
Bu müvazeneye göre alacak ve 
borçların fi'len tesviyeye mevzu 
olmaları esası dahilinde yapılan 
tetkikat, tediye müvazenesini teş
kil etmektedir. 

Raponm neticeleri şöyle ifade 
olunabilir: Tediye müvazenemizde 
karşılanması lazım gelen en mü· 
him rakam, harici ticaret açığı· 
mızdır. Memnuniyetle kaydedile· 
bilecek cihet bu açıklarda hari
ci ticaret rakamlarının tashihi 
ile memleket aleyhine olan bü
yük farkını kaybetmektedir. Di
ğer iktisadi münascbabmız ise 
"i, bunlar seyyah ve ecnebilerin 
memleketimizde bıraktıkları pa
ra ile türklerin haricteki sa.rfiyab 
ve saire gibi münasebetlerdir. 
Bunların leh ve aleyhteki teza· 
huralı birbirini temamen koru
maktadır. Matbuat ve ajanslar birbirle

rini tamamlıyan iki medeni mü
essesedir. Gazete idarehaneleri 
ajansların mesai yuvalarile uzak Harici ticaret dairesi 

Enıanullah ile Habibullah ,·e yakın her zaman temastadır-
Avrupalı gfügeleri lar; bugün .. bu !ki . ~üessese 

[Bir ıelı karikatürü} mensup ve mumessıllerının. d~ 1~-
.. . . tanbulda bulunmuş, .samımı bır 

to~tere~ b~ ılk t~Jg!af, bıday~tte toplanma vücuda getirmiş oldu
t~yıt edılmış değildı. Fakat şım- ğunu görmekten doğan bahtıyar· 
dı .anlaııhyor ki, kıral yanında ., lığı izahtan 
refikası Süreyya ve kardaşı Ina· · · ı t 
Yetullah han ile birlikte Avru- ~cızım. ç · 
Paya müteveccihen yola çıkmıştır. ımalarmız· 

Kıral Emanullah 1928 sene- da matbu-

Yeni layiha dün mecliste gürül
tülü bir celseye sebebiyet verdi 
ve layiha encümene iade edildi. 

Maliye vekilinin verdiği izahat. 

Giornale DitalJ1ada bir mUl•lıal 
evfik Rüştü B. diyor ki: Istanbu

un tatlı iklimi bir münevvimdir . 
Ankara ise çalışmak isteyen bi 

rejimin sembolüdür. 

Büyük Gazinin seyahatı 
. '' ~iornale Ditalya ,, gazete i- J Gazi hazretleri hu sene 

~ı~. ~::tanbu~ mu.?a?.iri hariciye Anadulu içinde uzun bir 
'\ ekılı . Tevfık Huitu beyle yap- seyahat ''ıtpacaklar ve 
tl ö-ı b .. ı-k t . d J 

" ır mu .a a 1 gaz~te_ın .e Bog"' azda ikametlerini bir 
ncşretmektedır. Muhabır harı- k . hdi d k 
Cİ) e vekilimize :;-u süali :::or- ·aç gilne ta t e ece • 
mu:.tur : ferdir. 

- '"lstnuhul, hükumetin vazlık 
merkezi Sn} ılabilir mi? i ok n 
Ankaranın her brmgi mevsim de 
v~ clerecei hnrarcltt• knt"i Ye da· 
imi hükumet nıer.kezi olmn;ıı 
'\·e milli vazifesini ifo için kıy· 
metlcndirilmeı:ıi prcn~ibi h iç bir 
istisna kabul etmez mi?,, 

~~~----------~~- -
Dün geceki 

Balo 
pek güzel oldu. 

Tevfik Rü~tü Ley :;u ceYahı Şehrimizdeki ajanslar mümes-
vermiştir: 

silleri şerefine dün akşam "lzmir. 
-" IstanLul insanlar için bir vapurunda verilen balo fevka1i· 

münc' imdir. Onun tatlı ık- de denecek derece güzel oldu. 
limi, tabii güzelliklerle dolu Davetliler akşam saat 7 den iti· 
füsun ve cazibesi altında Os- baren Tophanedeki Seyri sefain 
manlı idaresi bütün eneriji· yolcu salonundan muşlarla vapu· 
sini kaybetmiştir. Bilakis An- ra nakledildiler. Esasen güzel 
kara, çalışmak isteyen bir 
rejimin sembolüdür ve sakin bir vapur olan İzmir bu müna· 
ya) lasuıın sükıineti içinde sebetle pek iyi süslenmiş ve 
yeni mukadderatını vücuda telvin edilmişti. 
getirmektedir. Yukarı göğertede güzel bir caz 

Yukarı Anadolu ) a) lası daima takımı mütemadiyen misafirleri 
sahile lıakim olmıı§tur. Bütün eğlendirmeğe uğraşıyordu. iki 
tarihimiz bu hiikimiyc: ıle doludur. mükellef büfe hazırlanmış ve 
Anadolu vavlasmı elinde tutarı sofralar bütün manazile zengin 
memleketin lzô.k imi idi. Dım bir surette donatılmıştı. 
tarih bile bu iddianın delilidir. Saat dokuzdan itibaren gece 

işte bunun içindir ki hıikumet yarısından sonraya kadar dans 
merkezi Ard~ara biza tılti tarihi ve edildi ve saat onikide, marmarada 
milli bir ı·arlrğa maliktir.,. büyük bir gezintiden dönen "iz. 

Tc,fik Hii~tü bey İta lyaya mir,,, tophane önüne gelerek 
son c:evahatından Ye orada maz~ davetlilerden bir kısml çıktı ve 
har oldu~11 hararetli hüsnü ka- arzu eden bir kısın davetlilerle 
bulden J..ıalıscderek şü :;özleri ajanslar mümessilleri Tarabya
soylemi!itir : ya gittiler. Dün geceki baloda 
-"hıılvanlarla temasımda Türk lstanbulun en kibar aileleri ve 

ve ltnl);an milletleri arasında fevkalade tuvaletler toplanmıştı. 
aynı ırka men up kardeş ve ku· 
zen milletlerden dahu fazla bir O kadar ki dün akşamki balo 
müveddet hükilmran bulunduğu için 1929 senesinin en güzel ha· 
kanaatim elde ettim.,, l d h t l B l 

Ankara, 28 [Hususi] ı nunu kendisine iadesini istedi. l\·Iullabı'r dolmabahçe ~arayı- osu ense a a 0 maz. a onun ~ bu muvaffakiyetinden dolayı Seyri· 
. Bu~ün meclis lstanbulda teş- Maliye ·ıekili kürsüy_: geldi ve nın Gazi hazretlerini kabul için sefain idaresi bilhassa şayanı 

kıl edıle • .•. . lasatan dedi hazır hulun <luğunu, fakat se,•gili tebriktir. Gerek vapurun tarzı 

sinde Avrupada icra ettiği se· atın daha 
Yahattan avdeti üzerine geçen çok inkişa· 
l' eşrini sanide, Efganıs~~nı alt. ü~t fına yardım 
eden dahili harp baş gostermıştı: edecek ka-

rarlara va· 
rmanızı te-

Kinunun sanide Kıral, kardeşı 
lnayetuUah lehine o da asi ser
lterde Habibullah namı diğer 
8eca Sakoya tes1im oldu. . , 

h 
isyan Kabilde öyle büyü~ bı~ 

ercümerce meydan verdı kı 
bütün ecnebiler ve diplomasi 
Cbtkanı tayyarelerle kaçmağa mec· 

menni eder, 
büyük bir 

tarihe malik 

ur oldular. 
Son gelen aDeyli Meyi,, ga· 

teteainin verdiği malumata göre, 
'ı nsızın Hindistan hududuna ge· 
en kıral Emanullah emin bir su
tette HiDdiıtandan geçerek Bo-

h~.baya gidebilmesi için lngiltere 
ttk6metinc müracaatta bulun· 

:!!_Ştur. 
~-l&i!iii&iiil!!!lii!imiliiiiilll!!!lm!!!!!!'!!!mi~a!iiiiiiiıliiil! 
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~Rahmi Beyi 
1 istifa etti 1 1 
H H 
:ı B[B "l!I :: A 11kara 2 ususı i= 
:: Ik.ti k·ı· R h • .: !i sat ve ı ı a mı ~ 
il hey ahvali sıhhiyesin· ft 
!i ~en dolayı istifa etmi~· il 
i~ tır.Yerine Çatalca meb • U 
~l Usu Şakir beyin tayin fi 
:: edileceği mOstahberdir. =I 

: cı:ı:::nmmıuu::n:m:mumm:mmı"j 

memleketi
nizden ay-
rıhrken cü
nihuriyetin 

Nizamettin Nazif B. v e r d i ğ i 
yeıb ve hayati inkişafların batı· 
ralarile memleketimize sevgileri· 
mizi götürmenizi isteyere~ tekrar 
cünıleninizi ayn ayrı selamlarım. 

Murahhaslardan Alman Wolf 
a·ansı müdürü cevap .. vererek. 
I~tanbulda gördükl~r!. husnii ka
bulden dolayı, butün murah
hasların hissiyatına terc~~an 
oldu ve Türkiyede g:çı~ıle!1 
şu bir kaç günün bıra~tır ı~tı
baatı kısa, açık ve samımı cum· 
lelerle ifade ettikten ıonra, te
şekkürde bulundu. 

Nutuk bitti, terceme ed!lmek 
üzre iken, sofranın nihayetinden 
bir ses geldi. Bir az şarapla 
serhat olduğu anlaşılan ve 
ötedenberi komünistlik tema
yülleri taşıyan muharrir Ni
ameddin Nazif bey, u Hay ana
sını! nidasile söze başlayarak 
herk~sin bllbtll hayreti arasında 

cek harici rl "1" ki: hala karın bu c:efer lstanbu]da tezyini, gerek büfelerin zenginliği 
ticaret da - Bıı ka aylarca kalıp ka1mıyacağını ilave ve bele hizmet edenlerin nezaketi 
iresi hak nunla hen- ediyor. misafirlerimiz ve diğer davetliler 
kındaki ka· ü~ yeni ol- Diyor ki: Musırren de- üzerinde derin bir hüsnü te'sir 
nunu müza- an ticare- veran eden sayıata göre bıraktı . 
kHe dti. tim~~b~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Müzakera yük birin- Bir meh'usumuzun irtihali 
çok gürül- kiıaf bek· 
tülU oldu. liyoruz. Or-

Antalya me• tada ekse-
b'uıu Rasih riyetin, lıa-
bey, tica~ tta beıiri-
ret işlerile yetin kabul 
uğraıan ti· ettiği bir • 
caret oda- hakikat va-
ları, liman Uyihanın kabıllilou Uyihanın kahlilti nu rdır. Oda 
inhisarı, de· istemeyen isteyen propagan-
niz ticareti Rasih bey Hüseyin hey danın mü-

müdiriyeti gibi bir çok teşkilat m- easir olduğu lıakikattır. Bizim 
evcut oldutunu söyledi ve dedi ki: ticaretimisin propagandadan 

- Böyle yeni teşkilat kabul müs tagni olduğu iddia edileb
edilirse işler inkısama uğruyor ilir mi?Bunun için kanunun 
ve daireler işsiz kalıyor. Halbu- reddinden ise, encümenin ta. 
ki bunların masraflart bütçeye lebi t:ehi üzere tekrar tetkik 

edilmek üzre encümene veril-
bar olmakta devam ediyor. me1ti fikrindeyim, H bunu 

Rasih bey layihanın reddini rica ediyorum. 
istedi. Bundan sonra lstanbul Neticede gürültü araaında 
meb'uıu Hüseyin bey söz alarak takrirler okundu ve encümene 
kanunu müdafaa ~tti. iadesi, şayanı dikkat akalliyete 

Bu ıırada bütce encümeni ka-
1 
karşı ekseriyetle kabul edildi. 

Merhum Nurettin beyin c~nazesi Maçkaya götürülürken 

Evelki gece saat 1,30 da irtihal eden Mar'aş met/ usu Nuretti~ 
beyin cenazesi düıı Galatadaki İngiliz hastahanesinden merasimle 
kaldırıldı ve Maçka kabristanına defnedildi. Merhumun cenazesind~ 
biitün kendisini sevenfor lstanbuldaki meb'us arkadaşları, halk fırkası 
erkam, bir polis ve bir' zabıtai belediye müfre~eleri hazır bulunu
yordu. Kederdide aileJ ne ar21 taziyet ederiz. 



Her giln bir ıııeı.'ele 
~ 

Taze lıagat ve lga 
u~. Mussolini İtalyayı yalnız 

idareten ve siyasetea delil, içti· 
maen ve milli terbi) e nok.tai na
zarından da cezri bir inkılaba 
mazhar ediyor. T ze bfr hayat, yep 
yeni bir nesil, istikbalde büsbütün 
başka bir İtalya, canlı bir millet.. 
İşte bu gayeye varmak için hükıi~ 
met reisi gece1i gimdtizlti çalışıyor 
ve pek mühim semereler elde 
ediyor. llu itibarla M. Mussolini 
seleflerine hıç benzemez. 

İtalya Kırallı{,rımn tarihinde 
bu derece muva1fak olmu~ bir 
devlet adamı yoktur. yazımda, 
yeni neJi yeti§ ırmek içm İtalya· 
daki Balilla te~kilatından bir az 
b"lısedeooği m. 

Faşist fırkası, de,am edebilmek 
için, gençliği eline aldı; genç-
lerle istikbale hAkim olmak 
i tiyor. İnzibatı pek seven 
Mu olini, gençliği " Balilla ,, 
ve "Genç piştarJar., namı ile iki 
resmi teşkile te di etmiştir. Bu 
teşkiller bütün memlekete şamil-
dir. Her kes, 8 den 14 yaşına ka
dar Balilladır; 'e 14 ten 18 e 
kadar genç piştardır. On sene 
muddetle her çocuk ıkı bir milli 
ve askeri terbi)e görür. Teşkilata 

erbes girilir ve ebeveynin riza
lan ~Fttı . Bu suretle " aile n ve 
"'devlet. arasında b"r irtibat hasıl 
oluyor. 

Şimdiki halde halillalarm ade
di 100,000, piştarl rın da 500,000 
dir; Ydk0n 1,200,000! Zabitler 
milis kuvvr.tleri ve muallim hey
'etleri tarafından verilir. Bunlar 
mangadan tutunuz da ordu kadar 
hep a~keri kıt'alnra bölünmüıtür. 
Devletin nakil yardımı bir milyon 
liretten ibaret i e de bu teşkilata 
pek çok hususi muavenetler edil
mektedir. 

Esas bedent t r ir,edir: Koşu: 
futbol, hafif cimna tık binicıli.k, 

yüzücülük, kürek, ski ( kaymak 
idmanı), eskrim, bi iklet, ve bil
umum sporlar. Ondan sonra as· 
ker talimleri gelir. Sıhhi terbiye 
de bunlarla mütcvat:i gidi) or: 
Sıhhi yardım, hıfzı ıhhati IJUlnia, 
tedavi, me~ela güneş banyo u, 
kampta oturmak, değ ve sahil 
kolonileri, v. s. Cmsi terbiye bile 
buiıa dahildir. 

Dini terbiyeye de bir me\ ki 
verilmi~tir. Tahsil bittıkten sonra 
gene oku} up } azmaya devam için 
türlü türliı mile seseler açılını§tır: 

mutalaa salonları sen ar kütüphane· 
ler, abide, müze ve manzara ziya
retleri , konferan lar, c~lcnceli 
tıoplanışlar, tiyatro oyunları, b l
ba11a sinema, hula a kalbi, bedeni, 
dimağı terbi)e edicı işler. Bunlar 
l'atani ve mılli duyguları müta
m.adiyen kuvvetlendiriyor. 

Uzun scyahatlar tcrtıp edilmek
tedir; 1921 d bin uk Garp 
tarabulusunu, 1928 de ı e bır o 
kadarı Şark Jimanlnrmı ziyaret 
etmi lerdi. 

Şu son ay larde terbiye istika· 
nıeti de&i~ti. Denizciliğe 'e hava· 
cıhğa sa°n derece ehemmiyet ve
rilmeğe ba )andı. Her sahil eh
rinde çocuklardan mürekkep balı· 

"lKDAlH,, ırı tçfrikası:l8 

Arsene Lupin 

Kapalı oda 
)azan: 

Maurlce Leblanc 
Elizabetlı 'n ru~ ıamesi 

Bu etraflı ve mu azam bir 
ruzname de idı. Sadece bazı 
kısa notlar .. Bir k lbin feryadını 
ve ıztırabını söyle en notlar •. 
Paul için bund n daha kiymetli 
bir hazi e o bi ir mı d'? 

P ul diki. tle v candan oku-

mağa b 
P, a 2 a i'fııstos 

mektubu yazma
n benim 
or? Mu-

r be olursa 
ı) ? Bu· 

vazi mdir. 

rtye teşkilatına tesadüf edilmek· 
tedir. Bwıun için binalar yapılıyor, 
ve, eski gemiler talim ve mektep 
sefinesi haline getiriliyor. Genç· 

Jerc az zamanda, mnkinıstlik, elek-
trikçilik, telsizcilik oğretilmekte· 
dir. Çocuklar için hava mektep
leri bile açıldı. 

işte, küçük 1tal anlar böyle 
on sen te ı~e ıdiıkten onra 
mili e ıı 1 dil orlar ve, kt:ndi
leri ıçı 2 n rtt mutantan me· 
ra im }OP J or 

" ltaiy n k bi ni haiz genç-
1 re bır flmt 'erı m ktcdır~ eski 
Honıada ı c bu c ğa gelenlere 
bir ne' i elhı giydırilirdi. 

Mus o1ıni h r fır ttan istifade 
ile mıUetın k , .ıtaretiııi art· 
tıımak ıçin I· ı r. Bir nutkun
da şöyle U) l mi ti: ·'Ey gcııç 
pişdarlar! iz bayatın fecrisiniz; 
\atanın ümidic:iniz· biJha a }arı
nın ordu u unu !,, K ranlık bir 
oda far.wdiniz • Bıri, bu odadaki 
elektır·k düyme ... ·nc dokunuyor ve 
deıhal oda nur içinde ka 1ıvor. 
M. Muswlini'nm de bütün 1ta(yan 
milletini u ndı ı 1 una ben
zedi. Ba ' kil y Jmz hali ha .. ırı 
islah etmekle iktifa etmiyor, isti· 
kballere d,., hAkim o!mak i tiyor. 

Fe ic:min ltalyada köklc~tir;ine 
hilkme<lebılıri1.. Bir çok yerlerde 
çe. it çeşit inkilaplar olu) or: Rus
yada, Meksikada, Çinde ... Bunlar 
fa~ m der c inde em ere 'ere· 
rnedi Y nlnız it l) an 'e tiirl inki
lapları halk n ibti na. temayü
lüne tetabuk ctt i• ıı elen fon az 
eserlerim g teriy ,}ar. 

Faşi mı ı b"r i tikbal bek
liyor fikrı 1dt: 'm - Cc i 

.;,..~.--..~~.....-.. 

il Küçük 

6 Okraynaya ıdecek bey' t
Köprulü zade Fuat B. Peya· 

mi Safa, Mesut Cemi be) Jer Uk-
rayna şarkıyat e stıtusü tarafin
dan da\iet edilmi ti. Hey'et cu-
martesi gü ü şehrımizden Ode
saya gidecektir. 

-0- Bır ayda gelen gemiler -
Bir ay zarfında lımanımıza 371 
vapu" girip çıkn ıştır. Bu vapur
ların tona mecmuu 752 bine ba-
liğ olmaktadır. Limana girip 
çıkan gemil r a as ndn el seriyeti 
Türk gemi! rı teşkil etmektedir 
ki yekunu 68 clir. ikinci derecede 
ltalya, sonra İngiliz, Alman ge
mileri gelmektedir. 
+ Komısyoncuların hey'eti 

idaresi - Gümriık komisyoncu
ları dün aralında bir hey' eti ida-
re intihap edeceklerdi. Komis
yoncular dün bu mes ele için bir 
içtima yapmışlardır ekseriyet ol
madıgı içın hey etı idare intiha-
batı yapılamamıştır. 

+ Liman işleri - Liman şir
keti, limandaki tahmil ve tahliye 
işlerini yeni vesaitle tedvir et
mek için Ingiltereden 3 buharlı 
Romorkör siparişine karar ver
mi9tir. 

Ah, Paul, n b i n kadar az 
tanımışsın? Benı bu derece aşalık 
ve annesmd n üphe eden bir 
kızmı zann or ? Zavallı kocam 
beni bıra marn lı idin ? ., 

P :a ı sı 3 ağustos 
Hizmetçiler gitfkten sonra ie· 

rome ile Rozalie d ha fazla ça
lışıyorlar, Ben gitmemekte ısrar 
edinre, beni miıte elli etmek için 
ellerinden ne gelirse yapıyorlar. 
Jerome, tesadüf ettikçe bana ha
zin hazin bakıyor. 

Salı 4 ağuıtoı 
Vazifem ? Evet, bundan vaz 

geçmektense ölümü tercih ede
rim. Fakat bu vazifeyi nasıl ya
pacağım ? Hakikata nasıl vasıl 
olacağım? 

Cesaretim yerinde, fakat acz 
içindeyim, ağlıyorum. Bilhassa 
Paulu düşünüyorum. Acaba şim
di nerede? Ne oldu? Jerome bu 
sabah harbın il"n edildi~ini 
söylediği z man bayılmışım. De-
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VlfANtte 

V iliiyet meclisi 
Yeni yol kanunu ve sair vılayeti 

alakadar eden yeni kanunlar çık.· 
tıktan 8<>nra vilAyet umumi melisi 
fevkalade olarak bir içtimaa davet 
edilecektir. 

Dayak tahkikatı ... .. 
Eminönü polis merkezinde bazı 

e hasa dayak atıldığından dolayı 
vilayete şikayette bulunulmuş ve 
lazım gelen tahkikata baslan
miş idi. Bu tahkikat hala devam 
etmekte olduğundan vilayet işin 
sür'atle intac nı alakadarlara hil· 
dirmiştir. 'l'ikfi) etlerin müteaddit 
ve e~hahmm muhtelif olma ı tah
kikatın bugüne kadar uzamasını 
intaç etmiştir. 

dellerdarlılıla 

h.adro geldi 
1 + nbu1 deftardarlığı 929 kad

rosu gelmi~tir. Yeni kadroda def· 
tardarlık memurlarının asli maaş
ları 10, 12, 14, 17,5 20, 25 ve 
30 lira olarak kabul edilmiştir. 
Evelce 15Jira maaş alanlar, ] 4 de 
tenzil edilmiş ve 17 lira alanlar ise 
17,5 liraya çıkartılmışbr. Kadroda 
başka tebeddül yoktur. Vilayetin 
sair şubeleıinin yeni sene ke.dro
Jarı henüz gelmemi tir. 

Emanette 
Haziran ınaaşı 

Şebremanetinde haziran maa§l 
cumartesiye tevzi edilecektir. 

Beybelide ı;u 
Heybeli adada bu seue su te

sisatının bir ay zarfında ikmali 
kararla§mı~tır. Emanet 929 bütçe· 
eine sular için 80 bin lire tahsisat 
konulmu idi. Bu para bu sene 
temauıen Heybeli ada sularının 
ıslahı ve ada şu uzluğun ı izale
sine sarfodilecektir. Bu tahsisatla 
adada esasen mevcut iken bozu
lan bentler tamir ve yeniden in§R 
edilecek: ve 100 metre mikabında 
beton bir bcpo }apılacaktır. 

Mahkemelerde 
Bir tazminat davası 
Sofiye hanım isminde bir kını 

vaki olaı:J taarruzu dolayısı. le ağır 
ceza mahkemesinde muhakeme 
edilerek hapse ve 2000 lira taz
minata mabkıim olan tüccardan 
Misbah Mün~p bey hapis müddetini 
bitirerek tahliye edilmiştir. Müd
dei kız şimdi de tazminat için 
dava etmiş ve Misbah Münip bey 
icra daireı;i taıafından hapse 
attırılmıştır. 

Haziran ve temmuz Italyan tayarelerini 
maaşları havada istikbal 

Maliye vekaletinden de~erdar
lıklnra gönderilen bir tahriratta 
barem kanununun 1 eylül 929 
tarihinden itibaren muteber ol
duğu ve hazirandan ağustos 929 
nihayetine kadar maaşatın 928 
senesi bütçesındeki mıkdar üze-
rinden ve b:-rsabık tevkifat ya
pılerak tedıye edileceği bildiril-
miştir. 928 senesi kadroları tedi
yata esas olacaktır. Ancak ba
rem kanununa merbut ceh el ve 
ya 928 bütçesi kadroları :le laı
v dilen memuriydlerde çalışan 
memurların vazifelerine derhal 

,nihayet verilecektir. Bu müddete 
ait maaşların tediye emirleri ay-
nca telgrafla tebliğ olunacaktır. 
Tedi}e emrine müstenit olmayan 
tediyat tazmini mucip olacağın-

dan yanlış muamelelere meydan 
verilmemesıne son derece dikkat 
olunacaktır. 

Japon ceneraUarı gittiler 
Bundan bir kaç gün evel ziya

ret maksadile Ankara) a giden ve 
erkanı harbiyei umumiye reiı::i 

müşir Fevzi paşa hazretleri tara· 
fmdan kabul edilerek şereflerine 
bir ziyafet verilen Japon ceneral
lcrindcn mürekkep heyet dün 
~elırjmize avdet etmiştir. Japon 
ccneralleri dün ak am hareket 
eden Romanya vapuri!e Homan
} a) n gi trnı~ terdir. Romanyadan 
onra Rusy11 tarilcıyle memleket

lerine avdet edeceklerdir. . 
!2E 

mek ki Paul harbe girecek. Ya 
ölürse! Allah göstermesin. yara
lanırsa vazifem onun yanında 
bulunmak değilmi? .. 

Perşembe 6 ağustos 
11 Her gün ağlıyorum. Nakadar 

bedbaht olsam da vazifemi bırak
mayacağım. Anne, senin ae me
lek kadın olduğunu isbat edece· 
ğim . ., 

Cuma 7 cğustos 
Jarome ile Rosalie den ennem 

hakkıada ne biliyorlarsa IÖyle
meleriai rica ettim. Onlar da 
annemi ancak bir kaç hafta gör· 
müıler. Fakat bütün bildikleri 
ve söyledikleri ne iyi Jeyler., 
zavallı annemi" 

Cumartesi 8 ağusto& 
•Bu aabah uzaktan top ıeale· 

ri iıittik. On fersah ilerde mu-
harebe oluyor. Traçadan vadiye 
bakıyorum. Kol kol fransız kı
taatı geçıyor, Bir kısmı ıatoya 
geldi. Zabitleri beni rahatsız et-

İtalya hava nezareti müsteşarı 
M. Italo Ballo ve nezaret erkanı 
harbiye umum reisi ceneral Depi
yendonun riyasetJerindeki İtalyan 
askE-rİ tayate filosu bu hafta ni-
ha} etinde şehrimize gelecektir. 
Filo, Türk tayare filosu tarafın
dan havada istikbal olunacakbr. 

Haziraua kadar eski taksi 
Bir Haziran abahı yapılacak 

teftişte taksilerini yeni tarifeye 
göre telıdıl etm '"'mi~ olan otoıno· 
bilief i ten men diler.ektir. Şofor
lcr de- teczi) e olunucaktıı. 

Babtiyar Izınirliler 
İzmirliler geçen sene denize 

~iremediklerinden dolayı şikayet 
ediyorlardı. Fakat bu sene biz on· 
lara jppta edec<>k ıne' kie düırece
ğiz. t;finkü bir Iznıirli 30 kuruı.Ia 
hem vapur eyahatı ) apacak, hem 
de asri Lir banyo<la denize girecek. 
Izmirin kar~ı )aka belediye i. mü
kemmel dir banyo in:.asma baş
lamıştır. Banyo 16200 liraya bir 
İtalyan şirketine verilmi tir. Ban
} o üç kat olarak ve ü tünde de bir 
taraçası bulunacaktır. Taıaçadaki 
kazino gelt:cek sene ikmal edile· 
cektir. 

Halbuki bizde bir deniz ban· 
yosu yapmak her ke~enin karı 

değildir. Çünkü treni pahalıdır. 
vapuru pahalıdır, banyo ücreti 
pahalıdır. Bari şirkrti Hayriye 
kendi plajı için hem vapur, heın 

banyo ücreti ucuz, müş erek bi· 
]etli bir kolayhk icat etse .. 

memek için çok itina ve dikkat 
:gösteriyorlar. 

Pazar 9 (lğustos 
•Pauldan hali haber yok. 

Ben de ona bir ıeyler yazamıyo• 
rum. Bütün deliili ele geçirince
ye kadar, kendimi unutturmak 
istiyorum. Fakat ne yapayım? 
Bu deliili nereden bulayım? Arı
yorum, düşünüyorum. Hala bir 
ıey yok ..• 

Pazartesi 10 ~ustos 
•Top sesleri hiç durmuyor. 

Fransız yüz başıaı bu tuaflardan 
hiç bir düşman hareketi olma
dığını söyledi .. ,. 

Salı 11 ağu..dos 
11 Malikanenin dış duvarındaki 

küçük kapının önünde nöbet 
bekleyen Fransız neterini pıçakla 
öldlirmüşler. Galiba nöbetci 
parktan dıtarı çıkmak isteyen 
bir adama mani olmak istemış. 
Fakat bu adam malikaneye ner
den ve nasıl g;rdi?" 

Ali su matta 
Rüsumatta memurların 

bir şikayeti 
Hüsumat memurlarına sene 

be~ı milııasebetUe dağıtılan iicra· 
miyeleriıı tevziatında yolsuzluk 
oldtJ#u hakkinda müdiriyeii umu· 
miyeye tik&yet vukububnuştur . 

Vukubulan iddiaya nazaran bu 
ikramiyelerin tevzii için Istanbul 
baş müdürlüğü tarafından tertip 
edilen listede bazı memurların, 
bilhassa tetkık: ve muayene kalem
leri memurlarının hakları gözetil· 
memiş ne kidem, ne de ehliyet 
esası nazarı dik.kata alınmadan 
hareket edilmi~tir. 

Bazı m~mur1ar 150 lira ikrami
ye aldıkları halde aynı kalemde 
bulunan bir çok rüfekası hilfisebcp 
ikramiyeden mahrum bırakılmış· 
lardır. 

mağduriyetini iddia eden me-
murlar üdiriyeti umumtyeye 
miirac • .al etmi:.lerdir. 

Müteferrik -
llaydarpa aya tramvay 

Üsküdar tramvayının Haydar. 
paşaya k .dar temdidi ıçin bir 
Alınan şirketile mukavele yapıl
mıştır. Bu mukavele mucibin e 
tesisata ait malzemenin 5 Ağus
tos tarihine kadar teslim oıiilme~i 
lazımdır. 

Malzeme geldikten sonra inşa· 
attı. derhal hasJanacaktır. Şirket 
müdtirü Manya ı zade Feridun 
B. muhurrinmıze: "Malzeme vak
tinde te lim edilırse Tc~rini evel 
sonunda arabalarımızı Haydaı r a
ı.ada geçit }Crınc kddar işldeceeız,, 
denıi~tir. 

inşaatın ne suretle } e.pıla a
ğma dair hentiz şırketçe verılmı 

bir karar ) oktur. Şirkt•t yeni fer-
iyatı kendi 'eraitile yapacaktır. 

Hat Haydarpa aya 'rndar işledik· 
ten onr.ı şir .etm ı mı d ı ec k
tir. Bunun i<'in h eti uınumı e

nin toplanma ı lazımdır. 
irket. ,..jmdi\e kadar Üı:;kiic1ar

Kı ıklı - lem d ğı halk tram
va} ]arı,, namın t ı} rd ı. Hat1 

Hayb rp ıı ya du ru temdit edil
dikten sonra "Ü küdar - 1 adık y 
ve havali i )Uhut '"Anadolu yaka· 
sı 1 Ik lrtılll\U)ları, um anını 
alacaktır. 

Hahar iptidaQından 1 eri şirke
tin 'aridadında ınah Üo bir fark 
vardır. Geçen· Cuma ı:rünü şirket 

800 küsur liar \oarıdat temin et
miştir. Diö-er gunlerin varıdatı 
bunun nı~ıf derccesind dir. 

Halktan bir çok ki iler, Cuma 
günleri tcnez~iıh ıçin Çamlı :aya 
gittil ' ·rinden tr rrı\lt) larda yer 
bulımı güçleşi or. 

Şirk t, geçen ne kü at re . 
mini 8 Hazirand yaptığından bu 
tarihten e\ el geçen eneki vari
dat ile bu senenin varidatını 
mukayese etmek imkiin ı dır. 

Çarşar ba 12 
"Ne oluyor? Bir hadiıe ki be

ni çok alakadar etti ve bir türlü 
izah edemiyorum. Zaten izah 
edilmeyen esrarenğiz bir çok 
hadiseler olmıyor da değil. Fa
kat 2abit)er ve neferler alakasız 
görünuyorlar ve hatta birbirle· 
rile alay ediyorlar .• 

•Bu sabah ..... 

Paut durdu. Bu satırlardan aş
ağısı yırtılmıştı. Acaba binbaşı bu 
satırlarda bazı · zahat veriyor di} e 
sahifenin alt kısmını yırttı mı? 

Ruzname ondan sonra devnm 
ediyordu. 

Cuma 14 ağust 
"Fransız yüzbaşısına lüzumlu 

gördüğum bazı şeyleri anlattım. 
Etrafı sarmaşık çevrili kuru bir 
ağacın y nına götürd · ve ora
da yere yatarak kulak verme:;ini 
söyledim. Çok r' ıkk le dınle ı 
fakat bır şeyler f sıtmedı. Ben de 

,. Çocuk bakımı 
-11-

Sütnine alınırken dikkat 
edilecek şey sütninenin frengi 
ve veremden uzak bulunmuı· 
dır. SUtniDe evvela isticvap 
cdilil". Bnnlarm bir oiizdanlan 
bulunmalıdır. Bu cüsdaııda 
kendisinin ve çocuğunun iami 
ve Mhhati kayt edilir. Sonra 
sfttniocnin evela memesi mu• 
ayene edilir, yağlı memeler 
o kadar iyi değildir, ba1ıldığı 
zaman düğümler bulunanlar 
en iyileridir. Bu düğümler 
bflbeua memenin etrafında ve 
koltuk altına doğru çoktur. 
Meme ha .. ının i)ice mütebariz 
hulunmaeı ve çatlak, kızartı ol· 
maması lAzımdır. Meme baı;mın 
kaidesi ba ılınca derhal stit
fışkırmalıclır. Sütninenin idra· 
nnı dahi tahlıl ettirmek icap 
eder. Esmer vcyf' 6Jaz renkli, 
kumral lenfavi Jul? çilli süt 
nın lere müreccahtır. Bilha a 
~örünU~lerl s vimli ve neş· eli 
olmalıdır. Hülisa taravetli ve 
renkli olmasını ~ıtman olmasına 
tercih etmelidir. Sütninenhı 
ı;ocuAu da aynı derecede dik· 
k tle muayene edilmelidir. 
Çocuğun umumi manzarası.nın 
mukemmel olması iyi bir 
alamettir. - Lokman llakim 

icra taJ allat ve 
tediyatı 

lstanbul icra dairesi riyaıe
tinden: 929 senei maliyesi ipti· 
dasında hesabatı umumiyenin 
senei cedideye devri dolayısıyla 
Haziranın birinci cumartesi ve 
ikind Pazar günleri daireıniz 
muhasebe şubesince tahsilit ve 
tediyat muamelesi bizzarure , .. 
pılamayacağı ilin olunur. 

Adliyede tatbikat 
Istanbulda bulunan muhtelü 

ilk mektepler talebesi adliyeye 
uelerek ta th ·kat goı mektedirler. 
Dun d ıç muhtelif dk mekt~p 
taleb ı li :P. 1 k mahk&
meleri gezmi11Icrdir. Bu talebe 
bil la n altıncı hukuk mahkemesi 
tahkıkat tı·kimliği tarafından karı 

ko a d v arı tahkikatını dinle. 
mıiJerdir. 

Hacı Adil bey 
Turk-1 ı:an ız \ e Türk - Belçika 

mahkemeleri Türk hakemliğıne 
tayin edilen Hacı Adıl B. dün 
vazıfe ine baslamı tır, 

Eınlak ' e arazi verğileri 
929 mali en i için emlak ve 

gilerinin tekasiti müd eti 
nal k nununun dördiıncü 

n i muci ınc ha i ağuQ-

hı , te rine 1 anunuevel ve şu· 
lı t 8) lnrı kal ul edilıni§tİr. Bu 
a)lar nih )et ıı e burcunu öde· 
m ,. n miık lJe Jer hakkında mu
amelei ıcı aı) ) e tcves ul edile· 
cektir Mahyc vekaleti hu bapta 
defterdar ı a telılığaatta bulun· 
ll)uştur . 

kulak verdim, ben de bir şey 

duymadım. Halbuki bir gün ev• 
vel bu a§'acın olduğu yerden 
doğru acayip bazı şeyler duy· 
muştum. Zabit bunu ahvali ruhi· 
yeme hamletti, belki de haklı idi. 

Cumartesi 15 

"Dün akşam iki Alman zabiti 
getirdiler ve bir odaya koydular. 
Ertesi sabah odayı açtıkları za
man zabıtlerden eser yoktu. 
Tahkikattan bunların Fransız 
zabiti kıyaf tinde nöbetçilerden 
çekirım y r k Korvinyiye gitti«... 
leri anlaşıldı. F cıkat h\ın)era 
Fran ız un· or a ı m 'erdi 
Sonra nobetçı ere oylenecek 
parolayı ner en ö renmışlerdi? 
Esrar.. esr r. 

Pa:zar 16 ağıst-OI 
"Yüzbaşı muhakkak uret 

şatodan ayrıln k ığım iç o ısrar 
ttı. Arbk u yor, p m ş· 

RUJ göl' nuyor. [ ıtm d 



Mecliste 
Ankara, 28 [A,A] 

B. M. Meclisinde müzakere ve 
kabul edilen tefsirlerle kanun 13 .. 
yibaları ıunlardır: 

1 - Kıt'a hizmetini bil'ifa 
ihtiyat zabit mekteplerine aevko
lunan efendilerin harabiye mek
tebi soa sınıf talebelerinden bir 
farkı yoktur . Ve kendiler!ne 
bu mektebin son sınıf talebeıme 
verilmekte olan maaş dairesinde 
ınaaş ita olunacaktır. 
. 2 - Çayır biçme makinel;~i

nın riraatte kuUanilması ıçın 
!atfedilecek müştail maddeler 
gümrük, istihlak ve inhisar resim· 
lerinden muaftır. 

3 - Nasıptan itibaren altı 
seneyi temamlayan yüzbaşılara 
kıdemli yüzbaşı maaşı verilecek 
ve bu kanun 1 Eylul 929 tari
hinden muteber olacaktır. 

4 - Harita mektebi talebesi 
iaşe, ilbas ve maaş hususunda 
harbiye mektebi birinci sınıf 
talebesi gibi muamele görecek 
ve bu kanun 1 Haziran 929 
tarihinden itibaren muteber 
?lacaktır. 

Ankara, 28 (A.A] 
B. M. Meclisinin bugünkü içti

tna1J1da kabul edilen ziraat itibar 
ve alım kooperatifleri kanun l~~i
hasımn ihtiva ettiği esaslara gore 
zirai kredi kooperatifleri, nufusu 
500 den aşqı olmayan bir vey.a 
bir kaç köyle kasaba ve şehir 
çifçileri ve mahsulatı ziraiye mus
tahsilleri arasında müteselsil 
mesuliyetli olmak üzere ziraat 
bankasının muvafakatı ve iktisat 

vekaletinin tasvibi ile teşkil olunur. 
Kooperatifler köylerde 30 .':'e 

şehirlerde 60 azadan terekk~~ 
ederek ziraat bankasının teftışı 
ve murakabesi altında bulunacak· 
tır. Kooperatife medyun ortaklar 
kooperatifia müsaadesi olmadan 
mallarını satamayacağı gibi bir 
orta n istifa ve ya ihracı halinde 
kooperatife olan borçları muac
celiyet kesbedecektir. Kooperatif 
idare ve murakabe hey'tlerile 
lllenıurlarımn sui istimali> devlet 
memurları hakkındaki cezalarla 
cezalandırılır. Kooperatiflerin se· 
nevi matlubatı tahsili emval ka
nununa göre tahsil edilecektir. 
Kredi kooperatifleri m~s~adat 
ve muafiyeti atiyeden ıstıfade 
edebilir. 

1 - Kredi kooperatiflerin bil
umum muameleieri kazanç ve 
muamele vergilerinden muaftır. 

2 - kooparatiflere ait se:ma
Ye 'Ve ihtiyat akçaları, vergı res
mi ve harçtan müstesnadır. 

3 - kooperatiflerin ikraz , is· 
tikraz, tevdiat ve sair b;Jcümle 
muamelatına müteallık evrak ve 
senedat ve sair vesaik ve kuyu
dat ve muhaberatı ve dcvairi 
tesmiyeye verecekleri ::.ırz~bal!e~ 
Pul resminden muaf oldugu gıbı 
Posta ücretince ve bir güna harç 
\'e resme de tabi değildir. 

4 - Kooperatiflerin .kuyu~ ~e~ 
fatir ve hülasai hesabıyelerı ıle 
sair evrakı senedat ve teahhüt· 
leri köylerde ihtiyar hey' etlerince, 
şehir ve kasabalarda katibi adil· 
lerce bila resim tasdik olu
nur. Kooperetiflerin ana bankası 
muamelatını ifa ettiği müddetce 
ziraat ben kası müraselatı nak· 
diyesi posta ücretlerinden mu· 
aftır. 

• * 
1r:7.ı.rn, 28 {A.A/ 

Mecli tç ı .~L'İ 1 
.. • mnuJ i prim kar· 

fıhgı olm /. ,'/., "at l l.iileti 928 
lı·u esine J. O ı 00 talısi.satı mun· 
::c.ı nma ı·Prilnıuıi lıakl.rndaJ..i kanun 
İ{ • 11 ollanda. Leton'j a tİr'aret ve 

7'İsefam mul.nrelelerinin tasdiki 
t ' tibarı zirai lwoperatif eri teş~i-
1 ı l al.krndalri lwnunlar kabul edıl
rli. 

Bir gazeteye nişan 
Berlin, 27 [A.A] 

Leniı grattan bildiriliyor: Le· 
ningrat soviyet meclisi Pravda 
f[azetezinc " Kızıl bayrak ,, nişa· 
n ı verm ... ğe karar vermiştir. 
Prn ·da, bu nisanı alan ilk bol-

t····· Dikkat! ....... i 
5 i 
~ Atina, 28 [A.A] j 
5 Bahriye memurini ile i 
~ İngiliz bahri hey'eti re-1 
isi donanmanın takvi· i 
yesi mes'elesini tetkik! 
etnıişlerdir. Hiç bir ka- ! 
rar verilmemiştir. i ................................ : ...........•.....•... 
lngilterede 

Londra, 27 [A.A] 
M. Balawin bütün patronlara 

bir tamim göndererek ikamet
gahları ç.ahştıklari yerden uzak 
olan amele ve müstahdimine. ~O 
Mayısta reylerini verebilmek ı~ın 
müsaade etmelerini talep etmış· 
tir. 

Bradford, 27 { A.A] 
Amele fırkasına mensup .sabık 

nazırlardan M. Snowden bır nu· 
tuk irat ederek Fra.ns~n.ın .ver· 
gilerini 10 mil; on frıgılız lırası 
tenzil etmiş olduğuna ve bu 
parayı lngiltereye yap.ması lazım 
gelen te' diyata tahsı~ edecek 
yerde Lehistana ve saır devlet-
lere ikra~ eylediğini ve bu dev: 
letlerin bu paralarla askerı 
teçhizat yapmakta olduklarını 
beyan etmiştir. .. .. 

Fransa dünyanın en buyuk 
hava filosunu hazırlamaktadır 
Ve lord Balfourun dediği gibi bu 
hazırlıklar lngiltreye karşı bir 
tehditten başka bir şey değildir. 
Fransa tasarruf etmiş olduğu bu 
parayı ciha~ P.iys~ların~ia. lngil
trenin en nıuthış bır rakıbı olmök 
maksadiyle kullanmıştır. 

Londra, 26 [A.A] 
Umumi intihabat, perşenbe gü· 

nü başlıyacaktır. llk neticeler cu-C 
ma akşamı belli olacaktır. Daily 
Mail gazetesine nazaran M. Bal
dwin muhafazakar fırkanın tam 
bir zafer elde edeceği fikrinde
dir. M. Lloyd George ise hüku
met fırkasının hali hezırdaki ek
seriyeti kaydedeceği ve lıberallar-
dan fazla rey kazanmayacağı mü
talaasındadır. M. Makdunalda ge· 
lince, intihabat neticesinin am~· 
le fırkası için misli namcsbuk bır 
muvaffakıyet teşkil edeceğine ka· 
ni bulunmaktEıdır. 

Lelzele 
Belgrat, 28 [A.A] 

Saat 23 üçli 52 geşe şiddetli 
bir hareketi arz ol~1':1ştur. Zel.~e
lenin merkezi muhıtı 7000 kı.o
metro mesafededir. 

Bükreşte tevkifat 
Bükreş, 28 [A.A} 

.Soviyet ajanslarına ehemmi
yetsiz bazı eski ves!iik gönder
miş olnn bir küçük zabit ile 
cürüm şerikleri tevkif edilmiştir. 

Strescnıanın he~ anatı 
Berlin, 27 (A.AJ 

Hariciye nazırı, M. Streseman 
matbuat mümessillerini nezdine 
kabul ederek Fon Kühlmanm 
ahut M. Rechberg in resmi bir 

y ife ile Parise gönderildikleri 
vaz . . M St h berini tekzip etmıştır. . re-

a ann elycvm Paı·istc bulunan 
sem d "f 4 f 1 · bir iki zatın bo~a a ı a, ~ eL ı e~ı 

ı hakkında ızzat mfüun a a.-
ro b l d v.. b mak arzusunda u un ugunu e-

ctmişti r. M. Stresemann Pa
y.ant. k' mütehassıslar komitesine 
rlS e 1 } .1 • 
memur M. Vorg er ı e agır b sa-
nayi arasında b~ş}ıyan matt.u~t 
mücadelesini harıcıye naz.are ının 
açmadığını da söylemiştir. Esa
sen M. Stresemann ı~ M. Vorg
lerin istifasının şahsı kanaatle· 
'nden ileri geldiği fikrindedir. 

rı . .. h 
Almanya hükfimetı mute .assıs-
larm tam bir istiklale sahıp ~i
ması prensibine riayet edecektır. 

M. Streseman bu ?eyan~tma 
nihayet verirken demıştır kı: 

Şimdiye kadal' hükumetle mü
tehassıslar arasınd~ r~ka~I::r 
meselesinde bile Iı:ç .hır fıkır 
ihtilafı zuhur etmemıştır. 

"Lüzitanya,, vapur ı 
torpillendi ? 

QEuat 
ıasıl G _ _. 

ene hamal 
Katil Raşiç 

Belgrat. 27 [A.A] [Geıniyi batıran 20 numaralı Alman talıtelbalıi
rinde bıılıuımuş olan miiiiizını Rudolf Zenterin 
bir lııgiliz gazetecisine anlattrkları. J 

·Bundan tam on dörl sene eve\ ] zıın Rudolf Zenthere' Lübek şeh-
1915 senesi Mayısinin 7 inci günü rinde tesadüf eUim. 

kavgası 
Dün tütün gümrüğüade hamal· 

larla Ha ~ır iskelesi hamallan, 
yük tu~ımak meselesinden ka•ga 
etmi§ler ede derhal poli:.; memur· 
ları hadi eye vaz' ıyet ederek kav· 
gacılan yakalamışlardır. 

Geçen Haziranda lskupçina 
meclisinde vuku bulan f acıamn 
fail ve mürettipleri olan Puniça 
ile Raıiç in bidayet mahkemesi 
huzurunda muhakemesine bu sa· 
bah başlanmıştır. Sabık meb'us
lardan Draguton ile Poviç te 
mshkemeye gelmişlerdir. 

Almanyanm İtilaf devletlerine Cirpiçin güvendiği adau1! 
karşı açtığı tahtelbahir harbinin M"J" th d. ki 

Yangınlar 
Dün Ortak• ıyde Maslak soka· 

ğında Tevfik ve H iiısamettin efen· 
Jilerin oturdukları evden yangın 
çıkmırada söndürülmüştür. Fratın tuğyanı 

Bağdat, 27 [A.A] 
Frat nehrin"n taşması netice

sinde hasıl olan fezeyan devam 
ctmektedit. Suların seviyesine 
düşeceğine dair hiç bir emmare 
yoktur. 

Bclçil a intihabatı 
Paris, 28 [A.A) 

Paris gazetelerinden biri, Bel
çika intihabatı neticesinin, hüku
metin ve mütehassıslar komite
sinin vaziyetini mühim surette 
tarsin etmiş olduğu mütalaasını 
serdetmektedir. Mezkiir gazete 
müntahipler, herşeyden · evel 
Belçika menafiinin müdafaasını 
temin ve Almanyayı lazım gelen 
fedakarlıklara icbar edebilmek 
için Fransa ile me,·cut olan 
tesanUdü tahkim etm~ği düşün

milş olduklarını yazmaktadır. 
Bruxelles, 28 (A.A] 

Teşrii intihabatta liberali arın 
kazanması ve sosyalistlerin mağ
lubiyeti deyam ediyor. 

l'-ovııoda vaziyet karışık 
Kovno, 28 [A.A) 

Örfi idare ilan edilmiştir. 

Ajanslar 
l inci sayfadan mabad l 

benim nazarımda, ne söylediğini 
bilmeyen şuursuz bir insanın bir 
buhrana uğramasından b.-ışka bir 
mana ifade edemez. Misafirleri
mizin dahi bunu böyle tflakki 
edeceklerinden eminiz." 

• * 
Kongre bugün son içtimamı 

aktedecek ve ittihaz edilen mu
karreı at parafe edilecektir. Mu
rahhaslar yann refakatlerinde 
murahhaslarımız Tevfik Kamil, 
Falih Rıfkı, Ruşen Eşref, matbuat 
umum müdürü Ercüment Ekrem 
beyler olduğu halde hususi bir 
trenle Ankaraya gideceklerdir. 

Murahhaslar Ankarada bir 
gün kalarak hüklımet merkezi· 
mizi ziyaret edecekler ve cüma 
günü şehrimize avdet ederek 
buradan memleketlerine döne· 
ceklerdir. 

HKüçiiJ, telgraflar 1 
Paris, '27 IA.A] - Frnm:ıuııı 

B:ırselon ergisine i:;tinıl\i dola~ ısıyla 
M. Briand ilP M. Primo do Rivera 
arasında telgraflar teati edilmiştir. 

* Berlio, 27 {A.A] - Hususi 
ı~l"oııto fii faizi yuzde bir nispetinde 
arlırılınıştıı·. 

· · ı· b' ' d"' u azım zen er ıyor : en cıvcıv ı ır zamanınca, un- .. K d " S h · 
b.. "k ·ı · d uman an ,, c uveızer ,, 

yanın en uyu gemı erın en h b l d h lb 
b . · l "L"' · 20 arp aş a ığı zaman ta te a-

ırı o an uzıtanya,, vapuru. . hir şubesinde bulunan bir kaç 
numaralı Alman tahtelbahırının tahtelbahir zabitinden biri idi. 
savurduğu torpille denizin di~ine Kendisi bizim en muktedir za
indirilmişti. Bu hadise Amerıka· ~itlerimizdendi. Tahtelbahir işle· 
da büyük bir heyecan uyandırdı. rınde en sahibi salahiyyet müte
Çünkü takriben ye.rısı çocuk ve hassıs olarak tanınmıştır. Grand 
kadın olmak üzre gemi ile bera- Amiral von Cirpiç ona hörmet 
her batan 1198 yolcunun kısmı ederdi. 
azamını bitaraf Amerikan tab'ası Amiralın tavsiyesine güvendi-
teşkil ediyordu. ği kimselerden biri idi. Resmi 

"Lüzitanya,, nın ne şerait dahi- kuyuda nazaran 190,000 ton ha
linde battığını hakikata mukarın eminde ililaf sefinesi batırmıştı. 
surette öğrenmek öteden beri "Harp haşladığı zaman otuz 
bana merak olmuştu. üç yaşında ve bekardı. Maiyetin

de bulunan zabitan ve efrada 
Çünkü bu husustaki rivayetler karşı son derece lutuf ve şafkat-

ekseriya mütenakıslı. Facianın le muamele ederdi.,, 
vukuu sırasında, hatta ondan 20 numaralı tahtelbahir Lüzi
senelerce sonra, işi yalnız bir tanyayı batırdığı zaman talıtelba
cepheden görüyorduk, yani, bü· hirde değilmiş. Telsiz telgraf 
tün malumatımız kazadan sağ kursuna devam için tahtelbahirin 
çıkan yolcuların, o dehşet içinde o seferine iştirak etmemiş. Fakat 
zaptedebildikleri müşahede kı- bu müthiş hadise hakkında ha· 
rıntılarından ibaretti. na bir çok malumat verebilecek 

vaziyette idi. Aynı zamanda, vak-
Kurtulanlar, Atlantik ortasın- 'anın tafsilatını kumandan Sch-

da giderken işittikleri müthiş uveizerden din miş diğer kim
bir infilakten> geminin yanla- selerle konuşarak mnhimat al
rındaki tahlisiye sandnllariyle ~dım. Bunların mecmuu, seri ve 
yapılan beyhude teşebbüslerden, haile enğiz bir macera teşkil 
nihayet su üzerinde geçirilen ka- ediyor. 
buslu saatlardan bahsediyorlardı. 20 numaralı tahtelbahir 1915 

"Lüzitanya11 daki 1962 kişiden senesi Nisanının 30 ncu günü de. 
ancak 764 kişisi canını kurtara- nize çıkmıştı. 
bilmiştir. Bu suretle 1198 yolcu lrlandanın Cenubu garbi su-
bir kişinin tek bir kumandasiyle larını muhafaza ve Almanyanın in. 
denizin dibine inmişti. giltreye kartı ilan ettiği ablukay1 

Meş'um torpilin savrulmasını 
emreden Alman tahtelbahir ku
mandanı harp içinde kaybolmuş
tu. Aynı tahtelbahirde bu ku
mandanın maiyetinde bulunmuş 
mürettebatı bir çok aradım, ni
hayet bunlardan biri elan müla· 

= sZ 

takviye etmek üzere emir almıştı. 
Abluka sahasında tesadüf ede

ceği her hangi bir gemiyi batıra
caktı. Bu hususta ki umumi 
beyanata ve kanaata rağmen, 
Lüzitanyayı batırmak yolunda 
hususi emir telakki ettiği doğru 
değildir. Arkası yarına 

Gebze hey' eti Emlaki milliye 
ihtiyariyesinden ·daresinde 
üçü tevkif edildi. bir suiistimal. 

Vilayetteki mülkiye müfettiş
leri ve vilayet idare hey' eti yeni 
bir tahkikatı ikmal eylemiş ve 
dUn 3 kişinin tevkifine lüzum 
göstermiştir. Tahkikat ve tevki
fatın icrasına sebep vilayetimize 
tabi bulunan Gebze kazası ihti
yar hey' etinin gayri kanuni ola
rak bazı eşhası hapsettirmeleri 
ve üstelikte dövmeleridir. 

Tevkif edilenler Süleyman 
Sırrı, Niyazi ve Hamdi efendi
lerdir. Bunlar mevk"Ufen muha
keme olunacaklardır. 

Meclisin tatili 
Meclisi" rıız11a1ueye alı

nan hanu11 layiluılaruıın 
müzakeresini bitirdi/iten 
so11ra, öniim üzdeki Pazor
tesi günü tatil etmesi 
rnuhtenıeldir. 

lstanbul emlaki milliye ida
resinde mühim bir sui İslimal 
görülmüştür. Bu sui istimal em
lak satışında olmuş ve bunda 
defterd.r:ırlığın da alakası sezil. 
miştir. Maliye müfettişleri tahki
kata vaz'iyet etmişlerdir . 

MeınJekette petrol 
taharri~i yapılacak 

Hükumet memleket dahilinde 
esaslı surette petrol laharriyabna 
karar vermiştir. Şimdiye kakar 
yapılmış oJan tetkikler şark vila
y~tlerinde mühim petrol damar
lan bulunduğunu göstermiştir. 
Bilhassa Erzurum, Tercan hava
lisinde çok petrol vardır. Bu ba
valide petrol toprağın yüzüne çık· 
mıştır. Bu civardc.. bulunan bir 
petrol menbamdan stZan petrol 
bir derenin sularıaa karısmakta, 
suyu içilmez kokulu bir hale 
getirmektedir. 

* Pnris, 27 [A.A) - Mutahassıs· 
lnr nra~ındaki ınUl\alemelPr o[)lP.<len 
sonra da dcnun etmi . tir. Bu gtırlış· 
meler umumiyetle Almanların ibli· 
rılzi ltın itlere \ ;rileı•elr kat'i ~ekle, 
Y oung pliinınm tatbiki tarilıiue, mu· 
ralrnbıı lıonıisyoıııyla i~gal ordusu· 
mm ma nrifini kapatmak careıerini Mütekait ve eytamın 
bulmaga taalluk etmiştir. :\LScbachtın .. 

Bundan ba~ka Antalya civa .. 
rında da petrol bulunmaktadır. 
Söylenildiğine göre Hasankale 
civarında bulunan petrol damar
ları umumi harpte Rus fen heyet
leri tarafından tetkik edilmiştir. 

son 22 sene zarfında odcne~ek !ak· uç aylık maaşları 
sitler hakkındaki ihtirazi kayıtlerıyle 
'e Ameriknrıın borçlar meı;'ele,,inde 
takip ettiği haraket tarzını ileride 
<lebıiştirtne i ilıtimnlinin tt>nit edeceği 
a \isler de tetkik olunmalaadır. 
_..- Paris, 28 IA 1\1 - Ouk do 
1'allcymud namiıle maruf prens do 
Sagau revolveıle intihara te~ebbUs 
ett.ikten sonra tutulmuş olduğu zatül· 
cenpten 'efat ey lem~tir. * lrazburg, 28 IA.A] - Bir 
ruum f b ilrn ındıı yangın zuhur etmiş 
tir. 1 ~Iib on h ır ardır. 

Mütekaidin ve eytamı erami
lin üç aylık maaşları bu ay niha
yeti verilecektir. 

Londra - Hindistan 
Londra1 28 [A.A] 

Londra - Karachi, hava servisi 
bı.ıgünden itibaren Delhiye ka
dar temdit edilmiştir. Bilahara 
Kalkütaya kadar temdit oluna
caktır. 

Ru::ııar Hasankaledeki petrol 
menbalarından ıstıfade etmiş
lerdir. Hlikumet bu petrol havza
sından istifade etmeğe karar 
vermiştir. 

. . Bu ~.avalide petrol taharriyatı 
ıçın butçeye tahsisat vazedil
miştir. 

Bu işle iktisnt vekaleti meşgul 
olacaktır. 

Peh ol ta harı iyatı için yakınJa 
mui:ahn· ıs.ar celbedilecektir. 

+ Beyoğlu Rumeli hanında 
cvelki gece ) angın çıkmışsada 
söndürülmü~tür. 

-O- Bir hırsız yakalandı -
Şehzade başı medresesinde hırsız
lık eden Ismail polisçe yakala
mıııtır. 

• Hırsızlık - Sabık levazım 
reisi miralay Salih beyin 400 lira 
evrakı naktiye:si} le bir altın saati 
çalınmıştır. Polis, bu mesele hak
kmda ) aptığı tahkikat neticesin
de ~irkatin 'Y asef isminde bir 
ınu:.e\i tarafından ) ap1ldığmı tes· 
pit etıni~ ve hu adamı yakalamıştır. 
+ Cerh ve darp - Taksim

de bir hirahanede içmekte olan 
Enis Fahri efendile Ahmet efen· 
di kavga etmişler, Ahmet efendi 
Fni::ı Fahri efendiyi tabanca ile 
aralamış, Enis Fahri efendide 

Ahmet efendiyi dovmüştür. Zabıta 
her ikisini de yakalamışttr. 

-0- Alacak meselesinden -
Kadıkoyde Rasim paşa mahalle
sinde oturan Süheyla hanım, Se· 
limiyede knhvecı Be im den alaca· 
ğmı istemi~, Besim de bilmuka
hele ühe)la hanımı bir güze) 
dövmüştür. 

-O- 70 yaşınd.a hırsız - Ka· 
dıköyde Yel değirmeninde oturaD 
Muazzez hanımın evine 70 yaşında 
bir hırsız girmii' ve Muazzez hanı· 
mm nıanto unu çalıp kaçarken 
yakalanmıştır. 

tOt Tramvay-araba muaade
mesi - Yedi kulede arı bacılık 
eden Di)amandi, Ortaköyde İnönü 
mektebine ::-ebze götürürken Vat
man Halidin idaresindeki tram· 
vaya çarpmış ve araba parçalan
Jığı gibi arabacıda yüzüncden 
yaralanmıştır. 

\atman Muharremin idaresin· 
deki 49 numarnh tramuay Fatih· 
te Alinin arabasına çarparak paP. 
çalaını;rtır. 

500 altın liralık 
bir hırsızlık 

Polis ikinci şubesi Romanya 
bankası şeflerinden bir genç ha
kkında bir sirkat hadisesi dola
yısıyla tahkikat yapmaktadır. 

Sirkat olunan paralar 500 
madeni liradır. Adliye tahkikatı 
neticesinde hakikat anlaşılacak· 
tar. 

ispanyadaki muhakeme 
Cuidadreal, 28 [A.AJ 

Topcularm isyanına ait muba· 
keme bitmiştir. Ham, kapiten 
ceneral ile hükumet tarafında• 
tasdik olunduktan sonra neşre· 
dilecektir. 

Irtifa rekoru 
Berlin, 28 [A.A] 

Tayyareci Meunhofer, 12,739 
metreye kadar çıkmak suretiyle 
irtıfa rekorunu kırmıştır. 

Bulgaı·larııı bir tekmbi 
Sofya, 28 [A.A] 

Yirmi Bulgar meb'uaunun tev· 
kifi hakkındaki haber tekzip edi· 
liyor. 

Lindberg evlendi. 
Englewood> "N ew· Jersey" 28[ A.Ai 

Tayyareci Llndberg ile Ame. 
rikanm Meksiko sefirinin kızının 
izdivaç n·smi dün burada icra 
edilmiştir. 
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Erkek kıyiıf etiıuk 
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Sanayi sergisine qtirak l~'••--------------.1 
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Erbk byafetinde kadın gaz 
teı.... YllMlaiı tibi, yalnız lagi 
twecle ...... ya.. Me.ell Fran
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ucla da olarmUf .. 
Parilte Kaval ilmiacle linn 

renı ..,, ılda beraber fen aka 
demisi• ımuetlerdea bir kim 
yaker var .• Alb aene ewel evlea
diti Jrana.da eıkı taravet kal 
mamq olMık ki, Kanval kimy 
bueye deftm edea yetifkiıı k 
talebealae de ıöz koymu1o Bu 
lardan hlr tanesi alabilditi 

en . 
. 
. 

a-
iZ 

R• 
ne 

asrı .. Saçlan dibine kadar kesa 
miş boynunda kravat, ıırtıncla 
çaket , bqıncla fötr şapka 

1-

• 
bir_ geaç kız oldup sadece kı 
eteklerinden anlatılıyor. 

.. 
iskarpinlerinin bile topukla 

yatık.. Laburatvann kuytu v 
k ranhlc kCifeainde elden kolda 
yavaf Ylvaf münuebet bqhyo 

n 
e 
n 
r. 

ir 
Madua Kanval i.e difi kap

lan kadar laakuç.. Günde I> 
ilci defa labaratvara gelir ve ko
casına yoklar, gider. 

Kan.U Nlaaıı ki olmal9cak 
hem talebeli, hem •etresi je11i 
ye bir teklifte buluuaut-

e 

- &kele elbiMlli gey •• 
Ertesi gün Matmazel Jeısie 

Möayö jeuie oluyor. ' 

Madam Kuval _)'eni talebe
den çok muanua .. Hiç bir teY 
den de ıiiphelİ yok.. 

. 
F kat bir bç gün sonra, je-

ie cfeadilinin laburatvardan 
ayrılırkea hocaıı ile veda edifin
deki lllball• nmn dikkatim . 

. c lbedıyor. El ıılcıtlan daha uz 
un, g&z balnflan daha manidar. 

Bir ıüa Madam Kuval koca 
ıma diJGI' ki: 

. 

- Y alau Hn bu çocukla ne 
ıçlı dıthfl& Benim bilditim hoca 
ıle taltbe reaai olur. 

Kuval .ıadı ki, kanmua içi· 
ne kurt dlftü. ihtiyar tedbirle
nni takviye etti. 

Je1sae İM laocumı ciddea leY· 
mete bqlamqb. 

Ba nevi tedbirlere aldmt bi
le etmi7orda. ,Ona Mösyö jo
lie olmak laer yıldınmın laakkın
dan ıelecek bir paratoner ıibi 
göriiniiJonh. 

Bir alcp• sofraq Maclım 
Kaval kocuına şu teklifte bu
lunuyor; 

- Bea bir teY diifünüyorum, 
jeuie yi evleaclirecetfm. 

- S.del ••oldun? 
- Ne7e •eli olacak IRlfUD ? 

Tam eYleaecek çqda bir genç. 
Klç~ Cilberfe i tanınan yL. 18 
yqında .U. ıibi kıı.. ailesi d• 
ze11gin.. Bir kerre evlenlinler, 
ikisiae de dllwa gapta eder. Bu 
izdWac& .. diJ• mani olu7or1U? 

llad• Kav.t dlk dik koca· 
ama bKta. e uman ıeıaç ldm
yaker ltllbltüa ıüpheyi taluik 
..... lball geldiliai anlad.: 

- Ne cliJe mni olayım? Yal
nız, bU.- o evlenmek ister mi? 

- i.vleuaek iatemezae, laer 
Mide baı••·"· feftalide aebep
l•i alluk ilam.. 

MedM- Kaaval kocwna dik 
dik bir bne daha bakb. O za. 

--~= - P9k 111, dedi, yann ken• 
dime .a,ı.u.. 

Fakat Madam Kanval iıi ge
ae kOCMa• lnrakmacb, ertesi 
sabah labuntvara ıittiti zamaa, 
.)ellie yi bir tarafa çekti ft me
ieltrJi a.latb. 

Jeuie itila etti, keadieinia 
vili~ea biriade nıpnlısı ol
dupau, fakat kız daha ldiçtik 
old~ btkleyecejini, o ka
dar 8celep Wç Wr •bep pre. 
aetltiai 9&,lecli. 

Yada• Kmpval aert Mrt : 
- Çqlc iyi. çok iyi, dccll, ba

kalım görllriil.. 
Jeslİe, karanlık laburatvarda 

laocua ile ,.ıaız kabaca ıorda: 
-Bu lmİll karına ne oluyor? 
n v ndırm e :ı • 

. 

' 

i 

- Muhakkak ıtıplaeleadi, nni 
bir farkina varsa ikimiz de mah
volduk. Bir talak daftll aota 
ma,.11, eW..e kepue olmu. 

- Sea bana blıkma, ben ya· 
lcayı 11yranm. Fakat ıaen, fen ab
demiaine aaau:et bir adam, Tallahi 
rezil oluraun •. 

- Bu itin bir kolayım bul· 
mala, yahut bir müddet ayrıl.Um. 

Jeuie nİD Atalaadan aynlmak 
Wç itime gelmiyordu. 

DlttmdD: 
- Sanki evleoae. ne olur? 
dedi. 
Naııl, naad ? Sea aaaıl evle· 

airmlpin ki .. 
- Bu baya .. Bir hileden iba· 

ret kalır.. Nufu. kitıdımı tahrif 
ederim. Kimyakerlitimiz bu za. 
maada ite yaraınana ae zaman 
yarar ? Sen iti bana barak, Gil
berte ile ne zamua talllf&catız ? 

Tanııblar. itin btbbütüa garip 
cilaeti ıu oldu. Gilb.te, Jeueiyi 
çıldıruıya ıevdi, Nikü kıyddı. 
Vaktaki zifaf ıeceli b.tOI etti. 
Jeuie tuıdılı erkek talebe ar
kac:lqlanndan birini yatak oda
... aaldamııb . Gece lam~ayı 
IÖndürdükten sonra, erkek talebe 
arkad8fı ile Jeuie rolleri deiit
tircliler.. Sabah erkeaclen aıb-
dqı birtalaip uvtqta . Gelin 
ı6zlerini ~ zaman lloc•ıını 
ayakta ve geyinmiı buldu. 

- Karıcaj'lm, aeai nllataaz 
etmemek için u1mdırmadam. 
Liyondaki ailemin batma mtrıt-

Bu rum da kim oluyor? 
Beyotlunda t~os m kum

panyuınm bir m&racaat kalemi 
var. Burada ulaabı maulibia it
lerine bu nım bakar. lamini de 
bilmiyorum. Cilaupdeld aparta· 
awumcla bir ~an beri su yok· 
tur. Bizden ev · kiraClllm bor· 
cuau da vererek •ya actarmak 
için kaı defa bu zata müracaat 
ettimıae de bir türlu suyu_ açtır
mak kabil olmadıli aibi laakarete 
de maru blayoru. Su müdürii
ae de müracaat ettim. Likin it 
bu rwauD elinde.. Onun cam 
ve keyfi iıtemedikçe biz da· 
ima •auz kalmata mahkQm 
olacatız. Para11 verilen bir 
ıu açılmıyor . Bir türlü eababı 
hikmetini ötrenelİıledim. Türld· 
yede bir rum müşterileri auuz 
bırakmak için bôyle keyfemayep 
hareket ederse, bu zata kimse 
bir teY sormaz mı? Terkot1 kum· 
panya11 müdürünün auarı dik
katini celbederim. 

Cilaantircle sabık telsraf ve 
poıta miidürlerindea 

Omer 

Bir §Oför iş ariyor 
H• aevi otomobilı.rde UJllD 

müddet ça)ıpalf ehliyetnamlayi 
laaiz bir toförüm. Kefalet te ye
rebillrim. aatedil maqla it uı· 
yorum. Anu edenler ikdam ida· 
NIİDde M. beye tahrirea ve JA 
tifahen müracaat edebilirler. 

Sanıyı Birlıtlncfea: 22 laul- ' 

;:..;:,-=:, ~.::,: ten 1005,50 ye kadar çıkt 
kadar Sanayi Birlijine tahriren 
mergide iflal edecekleri yer ve 
tqhir edecekleri malların mo&.
dab baldanda mal41Mt vermeli
dir. 

Bilahara mlracaat eclenlw 
Serıi koaiayoau tarafıactaa 161-
teriJea mahalde mallannı tqbir 
etmek zaruretinde kalacaklan 
beyaa olunar. 

• • 
Rumeli botuiçi askerlik ıube

liDden: ~ lia&ecle ilimleri 
yuıh ihuyat ubituı ~yokla· 
lawında mllracaat e&m,dikleri pbi 
yapllaa ubıaa aalıkibtmda da 
mahalli ibmederi meçhul göeae-
rilmipir. Birer kıt'a .etib fotot
raflariJe beraber tubemise mfln
caadan. 

Piyade binbatı Btbeyia Uaail 
efelldi B. Buqit Zi2 • 319, Suvll'i 
a. nldli A1uaet ef. B. Me•l6t 
23)68. Tayan mo•ımm Ferit eL 
B. llahlil 18351, F.cueı biriaci 
aftlip• Arilddi ef. B. Yuvanicli 
1579, Piyade mflliam Rulıullala 
ef. B. Denit 19283, 5'"ui ... 
nldll Ma_.,. ef. B. Nail 2l!llO, 
Nakliye mllbun Om• Süfet ef. 

laaillı liruı dlin de t•effiiiae 
dnaa etmi,tir. 

Din sabahleyin 1003,25 tea 
•aamele ıönaete bqlayu la
ailiı lirua ötleye dotru 1005,50 
ye kadar çabut ve alqam 10 para 
no'-myla 1005,25 te bpaD19ıt
br. 867,.50 de açılan altaa da 2 
karut kadar bir ter.mı kaytet.iı 
ve 869,SO de bpanmıflar. 

Tahvilat likiduiyoou 
15 ıflnde bir yapdmakta olan 

mutat TabTilit likidaliyoau dün 
Tahvilit boruaanda y~pılllllftar. 
btikruı clahilinin Repora 150, 
Düyunu umumiyeain Reporu 6 
lira olarak teapit eclilmittir. Fa
izlerin bu kadar az olmaa, tala
vilibn ualmaı olmaamclua i&.i 
relmektedlr. 

927 senesinde 
ithalat: 211,000, 
ihracat: 155,000,000 

Rmumet umumi müd&rlüti 
927 •••• ait astataıtik C8tYelıı 
lerinl bitirmiftir. Bu cetvellere 
nuaran 9'l7 seaeaiade lthallt 
miktan 21 t milyon ldlsur liraya. 
ilıracat mikdarı İle 155 milyon 
küaur liraya ba~t olmaktadır. 
lthallt e,yumdan en mühia 
bamım pamuklu eıya te,Jdl 
etmektedir ki, bir senelik ithallt 
miktarı SO milyon lira bulmak
tadır. lthalabn 18 milyonu da yün 
ve yilnlü eşyadır. BOya, eczayı. 
tıbbiye ve ıtriyat ta 9 milyon 
küsur liradır. 

bıracat ef)'&smdan da en mü
him.ini tütiia tqkil etmektedir W 
44 milyon lira tutmaktaclar. 

Bors a 
Mayu 929 
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Candan bir bllledea 10nra 
Gilberten •koca. aa aoluıu so-

Maliye vekiletinde 
bir şube 

Huiranda Maliye vekileti 
t8fkilibu yeniden bir iıtatiltilc 
mildürlütü ili•e edilecektir. 

lilat yoktur. Eıaaaet bu par&JI Lo..ut. 
temİll ederek abideaia etrafanı Jlfw. Y, 
ıüıletecek ve tamim ettirecektir. hrWn. 
icap eclerse cemi,eti belediyeden lllla•k. 
tahailatı muzamme iateailecektir =:-
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kakta ve bet dakab 80111'a labo
atvarda aldı. Et dost IAJ~nde 

Liyondan hlr telanl, iki ti; mek-
r 

t up gönderildi ve ondu aqıra 
Gilberte arbk kocuıaı bulabiline 
bubwa. 

n 

Ba kadar büyük bir delil i8-
pattu sonra, Madam Kanval da 

e lmlcançhk kalda, ne ıüplae.. ~ 
Hatta artık kocuuu yoklamık 
• 1 çin llburatvara da hiç utnmaz 
lda .. 

. 
o 

Artık iki aevıiliyi kimse ra· 
batsaz etmiyor. 

1 
M 

k 

• 

k 

aç 

lar 

ko 

IMW!f'm Oryanı Bank 
T...tld te'llal ısu " ............. .r.,. .., # ,..,,,..._ 

w'lıa &lll•tMU 

Banka aıaanaelatı 
ve kasalar ican 

' 

KOJusu.r/J 

l'eleliieak Bahri Sefit 
Beak ... 

Merkezi 
Amstedram 

tada kaakö, lııeei clail'ei •"-'f 
elefoa .,. mı . s Men 

ittlMJiade A""ecl 
........ mhal 569 beraeri 

llmuı•tlttı \'fi emııi,et kuallrt ıean 

ı 

.....alt 
Glmııad 

M7 • ...._• Mil 
l.SO. ......... ., .. ,. IL4MN ŞlllU'IUIU 

...,.~ iMi ...... 17 
-.. ~'19 " ........ ... :.: .... )..... ...... ..... .. . 

ISTIIRAZLAR Mum. T... 7 

ld• + h 9&6ISO { ıHı Ttltipl DIGIUI ŞllUCE'l'LBlt 
Dtl,_m. 196.IS ,.. ·:::ı ittı ... ,...,..... " • .... .... 
O... Yom '7.30 t• T_.. ~...... ..... ..... 
.. C:ka&lw iM • let.- lln •" -.. ..... .... ·- . o. M ı• ........ _ .. .,. ,...... .... 
ı• 'I '! ,.__ 1- I• .. ı..KffAlf d a'l.U T&'st ... 

- 19U • .., ... ·--r. ILA7 .,... .,....._ 
' mi• Dam. Y• ı· Ta'llp pa.&J • Da1ı.a -.A& °nrn''-
1 .,...'IA.a.c.I. 1 • ' """ • ... .,.: , .. Km .... 

Ticaret: I:soraasl 
28 Jlayu l9J9 

UM , .. , .. 
11 
il 

.... ... 

&UllRB BUGD..i 1 1 l7IULh 
bPe S.Pa ....., 1 V. 

~ y.,, .. -~ • 
FIND. Y.E CBJ'D 

b.Pa 
r..k .,. ı• 

Al.- l.. ...... . .... 6a ç 
.... lLl .... ,....,. ., .. 

• 
Cetlıs .. 

Y.W ._ ...... VN 
......... - !.'---. ,.... .. : .... 
.....,. •• .... ftME - ., ......... llM 
.. h* - ... y__.,. it 
...... • -. -- ,. ....... 1111 

~mmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiii:;ii:iiii:;:' ...._ ••<= llDUc.41' == = ..... -LOKANTA KtiŞADI 
2 ....... Puu gtlalaclea 

iti bana 

AŞÇ1 YUSUF HANDAN 
Tan6a ... r..-.. .Wıılık 

&ccıpola , .. .,.... .... (,.....) ..........,.. ... ~, .... 
kifM - ................ ıoumı.. 
.... ı. tldD ,............ 11:.-. 
he'ü .... ....., "' .... Tnlt-
.. JllluaJle ..,.. "' ..... .. ................... ,... 
....... pilil'rm. .... •fti 
lna ...... 'l'Millla .... ....., 
'fll 'hrk.la ............... lılr ...... ... u. . ..,.. _.,11_ .......... --.. ....... .... 

MftmeMll arly 
V.Wli_1llllİIİ ........... 

Avnapa fabriMlm içia T•· 
w,-. ............ a... 
lil ..,..... imini. Ralatam 
...... da No. ıs Mehmet lb
rahlm beye tUriren •liracaat. 

............. 111111 ... nmıımnllll 

turJ• ...... - ....., ç =.. 
lf(JJJlJMf ~ • ...... 

-... • & ... ... .... ,, ... 
& re 
&..,. 

..... ,.... . ,_.,... 
...._ 1Wı11t Al' DERDi ...,.. 

AITOlf =iti 19 

a.ta T ..... 16 
Y.41'.41;1 " ... ,...._ ....... 

'l9ıl 1:.:: 

Bey'eti fiadlllk yalm• Cama gönleri 

ÇUBUKLU BAHÇESiNDE :;--:,::~ 

Tahvilat sa 
Emniyet Sandığı mü~ ..... 

• 
• 

• 

..... ·-·· ............... ..,.. .,.. .... . 
ii•d• dola,. 30 ... , .............. , ........ ........ 
U.. vllkiı ela tıllldlllıi -. "r eclileıek 12 
Huiru 929 tarlWlle •lla.W lld ... t on clktte ü-

llaa w Talavll&t lar11•11da ..,.,, ..........._ .....,,_ 
buludufu illta olaaur • 



lstaııbul • lzm-ir t-etris mcç)nrı
run bu iıafta yapılacağından 
baR.etmiştik lzm"rli tenisciler 
bu gön Adnan vftp~ru \le şehri
lllize gefecel-ler ve ilk ma~laruıı 
CuR\a gi nü 1'ak.?.mdeki "Lavn 
tenis kuiüp,, te yapacaklardır. Is
tınbulla lzmir ar.asında yapılan 
ttınealarm üçüncüsünü teşkil 
tden bu maçlar çok mühim ola
a.ktır. Çünldi bundan evel ya
pılan diğer iki maç lzmirlilerin 
lehine neticelenmişti. 

FUba1dks içlerinde C. Jiro, 
Şarno. H. Jiro gibi beynelmilel 
teafs aleminde tanınmış simalara 
lllallk huluaan lzmir ekipnine 
ınulcabil, lstanbul takımı k:ıvvetli 
bir maazara arzetmekten uzak 
k.lı:yor, mukavemet edemeden 
~eniliyorda. Esasen bundan evel
ki seneler lstanbul tekımının 
llıürnessilleri arasında Istıınbullu 
te.aaisc.ilerden ziyade lngili:ıler bu-
1\lnuyordu. Halbuki geçen sene· 
lcr İç.inde çok kıymetli tenisciler 
Yetiımi~ ve bu seferki lstanbul 
· iz mir maçına hakikaten lstan
bunu bir takım çık rmak imkiinı 
hasıl olmuştur. 

Cuma günü yapılacak lstan
buı • İzmir maçı şimdiye kadar 
Yapılan bütün emsalinden daha 

l heyecanlı ve alakabahş olacaktır. 
f A'Ulun esbabı basittir: 

1 - Istanbul ekipi tamamen 
lstanbullulardan mürekkeptir. Bu 
İtibarla hadiseyle daha yakından 
alakadarız. 

2 - Istannul takımı bu sefer, 
teçen d~falara nazaran galibiyete 
dalaa çok kuvvetli namzettir. Hat
ta u dafaki neticenin yüzde yet· 

iş beş lntunbul takımı lehine 
tahmin olunması çok hatalı ol
maz. Çünkü lzmir takımının he
men hemen aynı rakip olmasına 
rağmen lstanbul takımı eskisine 
nazaran çdk kuvvetlidir. Bahu
sus lzmir takımının esasla galibi-
yet elemanlarından olan C. jiro 
bu sefer gelememektedir. Jiro-
nun gelememes'le zayıflayan 1z: 
mir takımı karşısında kuvvetlı 
bir lstanbul takımı bulacaktır. 

famfrden gelen ~ncular şun
ı~rdır: C. Jiro, Şamo, Alpoti, 
Jıronun ikı oğlu ve ir lngiliı:. 
~ lstanbul takımmı teşkil edecek 
eıyuncular şunlardır: Suat, Sedat, 
Şiriniyan, Şadvar, Karakaş, Rat
yani. Maçların hakemleri: Başha
kem Rins, hakemler: t evfik Hac-

car. 
Atletik faaliyet 

Atletizm federa&ıyonundan: 
Haliranin 28 inci Cuma günü 

Taksim stadyomunda Türlciyede 
bulunan bütün amatör atletlerin 
iştirak edebilecekleri bir atleti· 
zm teşvik müsabakası tertip ed
ilmiştir. Bu müsabakalarda uf ak 
dan u:rk dl t!eri bu sene bal
kan ole ıpİ} ntlarına hazırlanacak 
namizetler arasında bu1unacaktır. 

Atletizim bütün numaralarını 
ihtiva edecek olan bu müsaba-
kalara haziranın 18 inci günü ak
şamına kadar kujt müdd,..J · ta
yin edilı™ştir. Yazılmak isteye
nlerin isim, künye ve k ılüpleri· 
illin bildirilmesi suretile tahriren 
her gün ssa+ 17 den 20 ye ka· 
dar Emin önüde nhbm hanında 
federasiyonlar merkezinde k&tip 
Kamil aşkı beye müracaatları. 

Atletizm federasıyonu reisi 

Buı haneridin 

nıüdüriyetinden 

hak asi 
~;i t~ lııiiB. 

~lrıeftk 
telfıfı•n be~U: 

4079ı .t07'1, ~l~ 4074 

=·~' lzmir, ~ Ailaiıa. Meraiıı ............ 
1 s\~b~ icra tlai?eııındtn: Nazlı k.adt· 

om madııwn Hi,pıi amı.etiade mal· 

lıJıbu buiunan para~ tdtioi zuıuıındıı. 
mahcuz Be10ğiundı llaıancı mahalleüiıı 
f mam aok~ında k.ain atik 6 No. eml6-
k.in yirmi dört üae itibarile iki hiuesi 
irıliclaıli7.ıi~ede VıUz oıı beş lira bedelle 
talibi uhdesine ibalei evvdi)csi hilicra 
ihalei kat'i) esiyçltn on he§ p nıtı~etle 
mUıayedeye koumu~wr. Hududu · İmlıio 
sokalJ • ehmct ala~ İsmaU ağ'ıwııı, 
Hssım dedeni-n ve llatıp paşa verelelerin 
cm1&1darile mıı.hdot )iİZ kırk ıki ar~n 
terbiinde araziden tah~en kırk beş 
araın murabbeında illi ~zdeıı ibatet 
sal~ yer odaaı ve i>aeıoılc Hlao bir h~a 
biı erık afacını muhteti alup hissedar 
Tellit haııını akindir. Taıwtmıruo kıy· 
nıeti m11haaunincsi 11eki2 yl&z elli liradır. 
Yuzde lıeş ıawhı tôlip olanlar ve dahn 
Zİ:i acJe malümnt almak isteyenler hieee:y e 
ınuıip kıymeti muhamminesiııin yüzde 
onu nisbetinde pe)· akçesini ve 341·3345 
dosya No. auıı mi;isuahiheı:ı muza) ede 
gubeLiııe mUrecaat etmeleri ve 15·16-929 
tıınhinde saat 14 den 16 ya kadar ihalei 
kat'iJ csı yr.pılacağından mu terilerin bir.· 
zat \e ~ a bilvckfi1e haıır bulunmaları 

ilin olunur. 
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ıso Kakao (Transit) .. Pamqk -.easw:at 
ı~ Adi deiaıir ·~ -. 
~ ~ ~ff'ıi .mso Tfti Şite (Tt'8118it) 

t9 muhhı5f •ımpar• tqı 
1901 Et Salam k~i 

3 Fl:Çl • • • Şarap ve reklim 
18 Paket • • • fpekH menauelt 
3 " • • • Lbtik deniz bq&gı 
2 .. • • • lpcldi ve pamuklu eldlvea 
3 • ,: • • tek 9orap 
3 .. 1 

" • • • ..müt kaplama piAç mamulatı 
1 ,, ';, • • 'f.raı sabuıau 
2 ,, ii • • Pamuk gömlek ve memelik 

10 • • • • Muhtelif ipekti ve pamuklu kurclela ve .. rıt 
1 • • • • Vernikli cila 
ı ,, • • • Deri kadın çantası 
1 • • " n Cerç.iveli reeim 
1 • ,, • Istampa boyası 
2 ,, ,, • " Dilciı iğnesi 
S " ., • • Müstamel yön elbise ve glase iabrpin 

10 ,, " • " Muhtelif şekil~ şapka 
2 • " " " Demir kilit 
2 ,, ., • " Astusa ve kurşun kalem 
7 ,, • .. ,, Pamuk ipekli tara} , 
1 ,, " • ,, Pamuk mensucat 
1 ,, ,, ,, ,, Lavanta numunesi 

.. 7 Sandık . ~ R ,, 1925 Mobilya 
Balada muharrer yırmı dokuz kalem eıya 1 Haziran 929 cumartesi gününden itibaren ıetanbal 

ithalat gümrüğü satış anbarında bilmilzayede satılacağı iian olunur. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
1 - Galatada Şshkolu mahallesinde Merdivenli sokakta 2 No. araa 
2 - • • • Şahkolu so a~ında 1,3,5 No. araa 
3 -- Şi§lidc Mecidiye karyesinde bili o. 2 oda 
4 - Çonb rlitn ·ta Nuruosmnniye rn Çarşı kapı caddesinde 19 No. 

camaklin mahalli ile odaba~ılığı 
5 - Çenherlitaşta Atik Alipaşa mahallesi Sofou hanı derununda 13 

No. odn 

KÖLİNOS dişJ!!rinizi, diş etlerinizi ve 
ağzınızı temızler. Kolinosu vücuda 

getiren terkibat ağızdaki tehlikeli mi
kropları imh~ eder. Oif aırtlarına diş 
etler!nin şişm~k gibi raha.tsızlikfarana 
mam olur. Kolınosu kuru bır fırça üze-

6 - Çenberlita:ıta Atik Alipa~a mahallesi Sofcu hanı orta katında l-' 
No. odıı 

7 - Kumkopı Ktirkcü başı Suleyman ağa mahallesinde İskele cadde
sinde rnaa baraka arsa 

ine koyarak dislerinizde tecrübe ediniz 
~zınizın nasıl temizlenip ferahlandiginı 

hıssedeceksiniz. 

KOLYN s 
DENTAL CREAM 

'fOr~iy, i ·in ctepoıJteri · MAURICE f'ARAGGI 

UeyotltJ, \'entoik !:ıokaQ'ı. lbınhım Paşa aparıınıaııı 

8 - Kumlrnpı Kurkcll başı Sı.ıieymıın ağa mahallesinde Taşçılar cadde
sinde 14 No. arsa 

9 - Bahçekapı Şeyh Mehmet Geyllni mahallesinde Hida_yet camii ıab
tında 21·1 No. nrdne 

10 - A}asofyayı saf,-ir m~öallesinde Mehmet paşa medresesi sokağında 
13 .. o. mııa bodurum oda 

11 - Çal\makçılnr Da)n hatun mahallqsi Yeı1i ban soka~ında 37.33 
• o. dükkan 

12 - Çah.mal{çılar Daya hatun mahallesi BUyük yeni han orta katında 
20 No. oda 

13 - Ayvıınsaray Toklu İbrahim dede mahallesi Korucu Mehmet çelebi 
sol ağında türbe odası 

14· - Ki.içlik çamlıcada Mecidiye mahallesinde Fayık bey soka~ıoda 
19 No. dukkan 

Kıymeti Bedeli. müzcyedesi l '-'!~-~~-~·~-~~~~!!~~~~~~~~~~tf' 
Lira: l80 Lıra: 150 ı --- . .. --,. .-. - - - ----

15 - Buğaziı,indc Kuzğuncukta Çarşı caddesinde 111·27 No. dükkla 
naa ar a 

16 - Bu~aıiçindc Ana.dolu hisarı Göksu me\ il ünde gaıiDo fevkinde oda 
17 - Buğazi jnde Kanhcada camii "erif a-.lu::tunda 10 cedit No. dtık:klD 
18 - Ortak öl de Bıl~ Uk a~ azmada 10 No. külhan odası 

r...ı·r k nda hacı muhittin mahallesinde kepenekciler 5oka- Marn ara ussu balırı ve ıınıstahkeuı kunıandanlığından 
auı ne apusu d . d ·ı ı d l h dd' nda 10 atik num~ralı ars }8 müzaye esın ~ verı en r>e e a . ı Kilo 

ıkında görülmediğinden mÜ7.ayedesi fesh~dılerek paza~lık suretıl_e 8~~ O 19 Hazir n 929 sant 11 de ( Kapnlı zarfla ) 
lttılmasma karar verilmişt r. Fazlasiyle talıp ol~nlar hazmının be. ı- ııc:o~ 19 • 14 
ilci rn• b günü sa~t on beşe k&dar çer borlı taşta Jstanbul Ev- 4650 lQ • : 16 • (Alen: mıınnk:ısa) t ..,._.şam a 1ı: • .. ti _o 10 
nf müdüriyeti bm smd. mahliilat kalemır.e murııcaa arı. fıOO l') • ıo 30. • 
~ • 160(1 lO • < 14 • 

Mahliilat müdüriyetinden; ~&lJ ~~· : ~~ • 
c 

Ktymeti muhammenesi 
Lira: 150 

}(891mpaşada muhterik hacı şaban caddesinde dört duvardan 
~l~et bulun n ankazı bir ~af~a ınüa tle ın ·· yed eye konmuştur. 
'•lıp olanlar hazi m b 51 cı çar an ~ günu s~, t on beşe kadar 
tenı:;erli taş Is bul c\ikaf müdüri) etı binaı>ında mahlUlat kale-
> • 

~k~tln. ... --
r 

1 

ın n 
1 Yı knrbıı mı tt ı 

6.ıUO 22 • • • 11 
881 ~2 • 16 
]~00 ~3 • 11 c 

500 ;2.:i • • • 14 < 

23 > ·130· 
1900 23 
20l o 23 

16 2) 
40000 2ı 
" 00.1 2 
20000 24· 

• 

c 
• 
c 

-~ c l' 

• 16 
• 16. o • 
. l 
c 15 
c 16 

c 

c • 
c 

• c 
.. " 

• c 

c • 
c c 

• 
azılı 1ncHıt iıışc aulamıda go't• rıl,lıği veçhıle munakasa) a 

n _cn·ı 2 

Pazarlı?cla I~ t> 

... ., 

cami avı ısında 

ettin n \ll~ da 73·' l 

11 fanzade sokağ nda 11 

utah ı eden mııda 

l ~ 

Çanakl .. a e Jandarma l\lektehi nıüdüriyetinden: 
~Qı)OOO kilo Hi ind nevi ha~ •)ktııek 

Ç:ınıftk.alc J&tıdnrnıa veni efııı.t ınoktehleriuin l-6·929 tarihinden Mayıs 930 
ıa, e6ırı.: ka ar bır s,ıne ik ihıı açları olan uçyuı bin l.:ilo binncı nevi ekmek kapalı 
zı:rf U t lıJP 25. m tal'İht"ld 11 ıdbaren yırmİ giln tni.ıddı:tle munnkaS&)a V8l. olun• 
m Et•tr 13-6- ~9 per eınbc gilnli eaa on altıda ttılıplerin verdi~i fiyat komisyonca 
ha ıdı itıd lde gorUldı gu ta1·dırde ıh:ıle ı icr~ k1.lıuacaktır. Taliplerin baladaki (Aı:t
n:ım >I ızc~ üı c Çıınak ,ale bukOmet daıreıımde mUt şckk.il kcmieyonu mahsusa 
ınuı·ucaollaı ı 1lilc olunur. 

Orman ve Arazii vakfiye müdürlüğiınden: 
KadıkoyUnde yqğurtçu çayırı civarmda karakol kartusunda vaki 

müselles şekildeki vakıf arsanın kır kahveciliği pazarhk surctile 
ihale edilecektir. 

Talip ol...nlnrm 1 haziran929 cumartesi günU saat on beşte latan
bul Fvkaf mudürıyetinde orman ve arazi idaresine müracaat 
etmeleri. 

19 - 14 • hane 
20 - • • • 12 • hamam derununda dört odı 

bir b la 
21 - Tophanede Ekmekçi başı mahalle::.inde Bu~aıkesen caddesiade 

132 No. dukkfm 
22 - Tophanede Ekmekçi başı mahaJlesinde Bu~azk.eıeo caddetiııdt 

134 No. dllkklin 
2:1 - Sultııııahmct lskf'nder a ... a camii arsası uda kulUbe 
24 - Da\ utpa;:ada İsa kupı caddesinde medrese ıno.halli 
25 - Tarnl\pıızarı Arnavut hanı kar~ısında Bayrampa§a camii mahalli 
26 - Ey ipte Kasım ça\ uş mahallesi Eskiyeni caddesinde 46 No. dlikkla 
27 - Üsktidarda Rum Mehmctpa~a ruahallei!inde lmrıUıor caddeaiııde 

d ıkkan 
28 - " skUdarda Hace Hesna hatun Paşa limanında çoplttk nam ar a 
29 - • Selman a~a mahallesi Mektep soknğıada; 1·78 Na .• -;... 
M.ud~et: 15 Haziran 929 cumart,..s.i gllnü sut on dort buçuğa kaciu . 
Yırmı gun müddPtle illin edılc.-n ballda nıuharrer Ptnl.ıkin paıarhkla ki• 

raya Terilmesin~ Er.ctımcni ida_rece ~rar nı~i~tir. Talipler §ırtnaa:eyi 
okumak "~ temmat .ıı~ e~r-rek mıra aıt tnlepleun~ dermiyan eylen1elı: için 
lstanl.ml Evkaf nılidırıyetmde \ akıf Akarlar mlidürhl~Uoe ınl\racaatluı illD 
olunur . 

Evsaf ve nı ı temillitı lıakkında mal O mat almak iıııteyenJer ıuüıa~ ede 
od sındRki ecrı misil raporunu okuvııbiH• ler . 

• (GAZI HAZllEl'LEIU YAGI.J BOYA) 
( RESİMLERİ ) 

Tayyare Cemiyeti tarafından sureti mahsusada celbedilım, Berlin 
aanayii nefise akademi.si Reisi res. cmı Profesör Artor Kampf tara· 
ftndan yapılatı, Gazi Hazretlerinin }ağı. bO)a resını.leri Viyanada pek 
ııef ı~ bir $Urette bastınlmışur. 

Bu resimlt:r bır kaçgune kadar Jsıanbrıl Vilayet ve kaza ~ubelerirı<U 
saıışa çıkanlacaktır. Cinsi, eb'adı fJe fiyatı aşağıda yazıRdır: 

Cin.i Büyüklüğli Fiyah K. 
Mütür elbiseli 120 X 70 3.SO 

• " so x 85 250 
• • 9 x 14 s 

Frakla 104 X 81 300 
• 58 y 45 250 
• 9 x 14 5 



fYdk:ncİ Vapurları 
Karadeniz luktı ve slir'at postası 

SAMSUN 
VAPURU 

M!;ıs Çarşamba 
Günü akşamı Sirkeci rıh

tımından hareketle doğra Zon
guldak, İnebolu, Samsun, Or
du, Gireson, Trabzona Sür
mene ve Rizeye gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci Hanında kain acentası· 

na müracatla. Tel. Istanbul 1515 

S ultan Ahmet ikinci sulh hulrnk malı· 
kemeainden: Tevfik beyle Paşabalıı;e· 

sinde merhum Tevfik pa~ yalısında SA· 

kine Zehra ve Refik beyin kerime~ Sa· 
diye hanımlarla diğer bissedaran nrasında 
miıtekevvin izalei şu~u da~asmda mu
ınaileyhima Zehra ve Sadiye hanımların 
ikametg§hlarının meçhul bulunduğu 
hel 'eti ihti) ariye tarafından verilen me§· 
rulıattan anlqılma..cına mebni bir ay mUd
detle ilanen tebligat icrasına karar \'C· 

rildiğinden muhakemenin muallak hulun· 
ılu~u 3 Temmuz 929 Çarşanlıa satlt on 
Uç buçukta mahk.cmede bulunmadıkları 
taktirde gıyablarmda muhakemeye de\•am 
olunacagı illin olunur. 

J st. Asliye Mahkemesi tl!lrduncu hulrnk 
dairesinden: FERİDE hanımın SüLm

MANlYEDE ELMARUF mahallesinde 
1.ıozdogan kemerinde taş odalar soka~ında 
16 No. hanede sakin Gostharlı Hayrettin 
efendi ale) hine istihsal etmiş olduıtu 15-
Mıı~ ıs-1929 ıarih \e 104 No. ilim 
sureti mumaileyhin halada kösterilen 
ikametgahına bcra} ı tebü~ irsal kılınmış 
isede olbapteki tebliğ ilmühaberi zalırıwı 

mahallesi heyeti ihtiyariyesile mliba~iri 
taraflarından yazılan ~erhde ikametgülıı· 
nın meçhul idug\1 gösterilmiş olduğundıııı 
tarihi ilandan bir mab müddetle ilanen 
ıcbligat icrasına karar Yerilmiş olmakla 
tebliğ makamına kaim olmak Uzere 
ilamın bir sureti mahallesi he~ eti ihti· 
~ ariyesine ve bir sureti ıfe mahkeme 
divanlı!lnesine talik kılındığı ilan olunur. 

J stanbul asli\"e ikinci hnkuk mahkeme· 
sinden: Ahmet Hulusi bey vekili Beh· 

çet be) le Pangaltıda yeni nalL:mt sol.a
ğında 14 numaralı hanede komis> oncu 
l'\albant oğlu Antiranik veledi Agop efen· 
di arasında mtıtehaddis heşyUz m:ıdeni 
altın lira alacak davasının itirazerı cari 
muhakemesinde mutarızı mumaileyh na· 
mına çıkarılan davetiye mumaileyhin 

ikametglihının meçhuliyetine binaen telı
li~ edilmemig olup usulun Ml inci mad· 
desine tevfikan on beş gUn m\ıddetle 

ilanen tebligat if:ısına karar \·erilmiş ve 
)e\mi muhakeme 15 Haziran 929 cumar
tesi gUnll eaat 14.30 :za talik kılınmı, 'iC 

da eti) e nuslıai dif,eri mahkeme dmın· 
hanesine ilsak edilmii <ılduğundnn mu
maıle. hin 'l evmi mezkiirda mııhl; emedc 
i }l3ll vUcud etme.si }Uzumu ilan olunur. 

1 tanbul icra dairesinden: CaLtadn yeni 
cami mahallesinde \'e ~eni cıııni cade· 

desinde !{ilin 5 atik num:ırıı ile mUrak· 
ı.am bir bap mıığaz:ının yedide !Jir lıi~. ~
si lıorcundıın dol:ıy ı ille peyi vefa fosıfcl· 

sını geçmek ~:ırti~ le ihnlci ev\ eh) esi için 
c.tuz glln mUddetle meYkii muta)e<le}c 

,:ı.: olun:ın mezkur ma~aza ?eminde 
d .~ ·n ve U t k:ıttn ortaler. ddık 'c 

yı havıdir 2 ı m'.!tro terhiinde 
0 ı.. ununda elektir il. tertiLat ı Yardır. 
n ıdlt u blı tarafı Kef di C!! lde \'e ~fol. 
ho 'e Vı\,ndır-0 dUkUn diğer tnrafı ıned-

1 ·ss dnr oldu;, ı di~er d ı 1 ün bir 
:ıhmu i c c ldesi önlı :. eni ca i 

i ile muhst ()}up içinde h~·cdnr 

J{E.ŞİDE E 1 L BiLETLER 
~!!!~! s~~ •va Divan OSll ı Liradır 

Türl' Ocakları Merkez Heyetinin Terti 
ettiği Böyük Eşya piyankosu ikramiyeleri 

" 

Cins 

929 modeli 27 katalog Nolu beş kişi Buik otomobiii 

929 " 

pantantif 

küpe 

salon halısı 

Şevrole otomobili 

Pırlanta pantantif 

Pilatin çift kapaklı erkek saatı 

" Kadın kol saatı 

)akımı 

seccade 

seccade 

battaniyesi <' 
" ,, 

" " ' 

" ,. 
" 

fantazi ipekli yılstığı 

" " " " ,, 
" 

,, 
" 

" " 
,, 

Hereke .kumaşından yastık 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" " 
ipekli mendili 

Fabrikası mamuJatından bavul 

" ,. 
,, 

" 

" " 
" mektep çantası 

" eğer takımı 

•: evrak çantaaı 

" " " 
" " " 

Adet 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

10 

10 

2 

20 

80 

50 

50 

30 

20 

10 
10 
10 
10 

5 

5 
5 

200 

20 

20 
50 

5 

5 

20 

50 

Esirgeme Dernegile Hilalihamer sanat evınımn Şömen dö tabi, 231 

ipekli Lluz, yastık, çay takımı, masa örtüsü, ipekli konbinezozı. 
,eşarp, çamaşır takımı gibı nefis eşyaları 
Zarif bir oya 

El işi bir obajur 

Hurdebin 
lki parça ceviz sıgara kutusu.dokuz parça işlemeli fildişi hanım siga· 

ra tabakasıle on bir adet gümüş mineli erkek ve kadın sigara tabakaları 

İçerisi Türle tipi minyatürlerle işlemeli bü} ilk paravana 

İki küçük paravana 

Gayet musanna çerçeveli minyatilr 

Hattat Nuri efendi tarafından bronzla yazılmış levha 

" " 

" " 
., " 
" " 

" 

,, 

" 
50 
50 

40 
60 

,, 

" 
" 
" 

~an tim 
,, 

" 
" 

" 

" " 
" " 

" " 
tulündc vazo 

" ka~anoz 

arzında tabak 

tulüııde vazo 

,, 

" ,, 

'' 

1 

1 
22 

1 

2 

2 

1. 

1 

1 

1 

1 
6 
7 

10 
3 çift -1000 

Fiyat 

5000 

2500 

2200 

18.50 

900 

600 

500 

400 

250 

200 

1000 
250 

100 
10 

15 

20 

25 

30 
10 

.o 

.. ) 

30 
25 
20 

3 

50 

30 

5 

100 
50 

20 

10 

20 

25 
25 

400 
200 
200 

50 

50 

50 

50 
25 
25 

10 
60 

Yekı1n 
LİRA K. 
5000 
2500 
2200 

3700 

1800 
600 

1000 
400 

2500 
2000 

2000 
5000 

8000 

500 

750 

600 
500 

300 
100 
200 
250 

150 
125 

100 
600 

1000 
600 

250 

500 
250 

400 

500 

3178 

20 
25 
25 

450 

400 
400 

'100 

~ 
50 

50 

50 

25 
150 
71 

100 
180 

50,000 

Aslıeri müna
lıasa iltnlari: 

········~~~d:i:i.~;·M:ii:~;~M;~··;;~~:.:ı;~········ı 
komisyonundan: 

.................................................................... 
K a,>serid~i kı~at hayvanat~ için Tırakya arpası kapalı ~fta • munak.~a kon· 

, muştur ıhalesı 30 Mayıs 929 peqcnbe f!:Unn saat B te Kaygerı askerı satın alma 
.komisyonunda yapılacalctır ~artnamesi l~omisyonuıl'luzda mevcuttur okumak isteyenJe
rin kom.isyonumuıa ve teklifnameleriııi vermek isteyenlerin Kayseride askeri salala 
alına komisyonuna vermeleri. 

E l~zizdeki kıtaatm ihtiyacı olan arpa kapalı ıarfla munakasaya konmuştur. ihalesi 
hır · Haziran • 929 tarihinde cumartesi günü saat 14 te Elaıiıde askeri saun alma 

komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin teklifno.melerini mezkur komisyona ita eylemeleri 

f ··o~Uı;~u·k~i:.:d;··;;;:~:tl;~k:~;~~;;~d;;;·ı ... ............................................................ . 
K ı~t ihtyacı için 25~ ~ilo nohut ~azarlıkla mubayaa edilecektir pazarlığ n iha· 

lesı 30 ı\layıs 929 tarıhıne mliSlldıf Per~enbe giınU saat 14 te ) apılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini görmeleri ve ihale vaktinde komisyonumuzda hazır bulunma· 
ları ilan olunur. 

K ıtaat ihtiracı için 25200 kilo fuulye pazarlık auretile mlihııyaa edilecektir. Pazar· 
lıjın ihalesi 30 Mayıs 929 tarihine mı.lsadif perşembe guoll saat 14 te yapılacaktır 

taliplerin §Srtnamesini görmeleri ve şartnamede yazılı olan şekildeki temioatladle 
komİSj onumuzda hazır bulunmaları ilin olunur. 

rM:k~"ıihi"";:k~:;; ·;;;;~;i;;·k~:ıi;;;u-;d;;··1 
.......................................................... 

Y umurla tabut 
100 Maltepe, Halıcıoğlıı liselerile gUlhane hastanesi. Harbiye mektebi 

Su\·ari, Topcu ve Nakliye, Kedikli kuçük :mbit mektebi topçu 
atı~ mektepleri için. 

100 Kcleli lise3i '\'C Orta mel.tehi, Tıbbij e, Baytar, Pi~ ade atı~ mek· 
~eplerile Haydarp~ hastanesi için. 

Raltıda mahallerile miktarı muharrer Yumurta iki şartnamede .>!arak kapalı 
:zarf suretile IIUJn:ıkasaya konularalt satın alınac4ııktır. İhaleleri 30 Mayıs 929 Pcr9em· 
be gılnll saat 15 de Harbiye mektebi yemekhaneleri on indeki munakasa mahallinde 
!c~a kılınacaktır. Taliplerin şal'tııameleri için kom· .yoıııımuza müracaatları ve i~tirak 
lf.'ın de 1f8rtuaıueleri 'eçhile hazlrhtı aı~kları ıeklif mektuplarını yevmi ihaledl! saat 
muayyenl!fline kadar mnselııel numaru.Jı ilınaber mukabilinde ko.tDisron riyasetine 
teslim etmeleri ilan oluınır. 

umum askeri mektep Hastane ,.e liseler iı:in kapalı 1.arfla münakasaya konulup 
cins \'e mikdarlan ilan ,-e ilıalec:i icra edilf'n 16 kalem ya§ sebzenin fıatları ıı;ali 

g<.ıruldugunôen 30-Mııyıs-929 Per~empc günU saat l ~ te pazarlığı icra kılınacaktır. Ta
liplerin ı;nrıname için her giin komisyonumuza ve pazarlıl{a iştirak için de vakh mu· 
aneninde H:ırbi)C mel.tehi yemeı~haneleri onUndcki miınak.asa mahallinde hazır 
bulunmaları ilan chınur. 
~ .............................................................. ..... 
i · Yedinci Kolordu inşaat heyetinden J 
................................................................. 
K. O. 7 namına hay\-an muba)aa edileceğinden taliplerin depozito ıılf.çıılarile bir· 

lik.te 929 senesi haziranın 6. cı perıenbe ,gUnU saat 14 de Mardin muntıka ku
mandanlığı dairesindeki Mulıayaat komisyonuna muracaatlo.n. 

···································~······· ....... ·········· 
L~.::~~~::.:~~~~:::~:::~~.::: .. J 
25 Ma) ı.s-929 Cumartesi gilnU kapalı zarf usulile ihale olunan Danca k1taatına 

ait Sıgır etine teklif edilen fiat gali görulmekle l-Haziran-929 Cumartesi gunU 
ihaleai icra edilmek. t1zre bir hafta mUddetle mUuakasaaı temdit edildi. 

: .. - ....................... .__. ________ ... _____ .._. ... ..,._....... 4 ........ , 

i Emvali metruke ilanı i 
1 .................................................................................................................... 1 

Semti Mahallesi Soka~ı No Nevi bazine)e ait 38-120 tam ve suhıs 
EmintinU Şeyhge) lani Peynirci atik cedit ( Kagir his~enin kıymeti muhammenesı 

11 9,11 maRazalar] Lira 
6.ıoQ sekiz taksitte 

f.IUcıteınilltı: 9 numaralı dukkAnın iki kat üzerine hort odası olup bu dlikkA· 
• nın lllleci sokağında birde madhllli vardır 11 numaralı diikkllnın 

havası yoktur. 
Baliit\ı evsafı muharrer emlakin hazine)<' ait 120 hissi" itibarile 38 tam ve 

11ulus hısı;enin bedeli sekiz taJ, sitte tediye edilnıeı, tizre 6400 lira bedeli muhammen 
ile ve kapalı zarf usuüle 3 · 6 · 92.9 tarihine mUeadif Pazar gUnü saat 15 te teklif 
ıarflarının kUşadt mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenenin ~-u7.de yedi buçuğu 
hesabile 'Y!O lira teminat akçeleri ve~a muteber banka mektuplarile em\ali metruke 
satış komisyonuna muracaat <'ylemeleri. 

•> ·:· •> 
Mahallesi Sokağı r\o l'\evi KıYmeti mııhammine.si 
Ort:ıkö) Mütevelli Atık 2 ~a bahçe ahtap · Lira dort tak.,ıtte 

hane • 850 
Mü~temilatı: Bodrum ve ç~lı arası. \'C. iki kattan ibaret olmak uzre beş oda bir 

sofa ,.e iki bela:iı Yardır muhtacı tnmırclır. 
Atik Cedit Lira 

Edirnekapu F..mirbuhari Kapu harici 28 20 ·alband dükkanı 175 pe~in para ile 
28 22 

&lada e\'safı muharrer emlikin hizalarında gösterilJiği veçhile ve tahmin edilen 
bedeller ile s.f>.929 taril>ine ınds:ıdif cumarıesi gün ı snat l.'> te mu1.a) edeleri mukar· 
rerdir. Taliplerin bedeli ınuham:nenenin yor.de yedi buçu~u hesabile pey akçelerile 
ve ya muteber Banka mek.tuplarlle Emvali metruke satı~ komisyonuna miiracaatları. 

Mahalli teslim Mnrdin Savur Şej han Sarurah Derik Nusel bi 

fJrnıek 38763 30550 21637 20~67 22367 20367 
Arpa 69M2 144394 112788 481B 4818 4818 
Saman 64~ ı-0 155590 132130 4380 4330 4380 

862 678 547 452 452 452 
53S3 4243 3420 2828 2828 2828 
5383 4243 3420 ~ 2828 2828 

Yağ 

Koyun eti 
Keçi eti 

)> Tuz ;-
~ ~an 

861 678 547 432 452 452 
861 678 sı7 452 452 452 

3230 2545 20053 1697 Hi97 1697 
3230 2545 20053 1697 1697 1697 

.... Fasulye 

B 
cı 
:s 

t • 

Nohut 
Mercimek 2153 1697 1369 1131 1131 1131 
Pirinç 3230 2545 2053 1697 1697 1697 
Bulgur 3230 254.5 2053 1697 1697 1697 
Pelıi.mes 717 565 456 377 377 377 

~ Kuru Uzlim 717 565 456 377 377 377 

EMLATf VE EY TAM BANKASI Sa,·ur~~ruse0:yar 8 j: ~~1~in ~;~da := 16 ka~~: erııık~~9? 3 • k:~~ı J."- kapalı 1.llrf ve 13 kalemi aleni munakaea uıulile satın alınacaktır. Munakua Sav ırda 
•• •• •• •• ı Haziran 929 cumartesi saat 9 da mardinde mezkür olay karargahında ')apılacaktır 

UMUM MUDURLUGUNDEN Talpler Her gUn muiacaat edebilirler. 

: Vilayet daimii encümeninden: 
Sı::t."tılık köşkler Çarşambada koğacı dede medireıeaiade mevcut ankazın satılmak 

ı _ lstanbulda Büyükadada Nizam caddesinde ( Seferoğlu Köşkleri) namile maruf ve ilci kıt'a üzere 19 haziran 929 çarşamba günll 18&1 on bire kadar müzaye· 
tapu senedile Bankamız uhdesindeki maa müştemilat köşklerin aabşı taksitle müzayedeye konmuştur. deye konmuştur. taliplerin encümene müracaatları. 

2 _ Müzayede kapalı zarf usultı iledir. ihale 3 Haziran 929 Pazarteıi pnü Ankarada ve Banka 
idare Meclisi huzurile icra olunur. HUIH~ Doktor .-:ımr.ı• 

3 - Satın almak istiyenler ( 7,330) liralık teminat iraesine mecburdurlar. Bu teminat mektubu Haseki kadınlar hutanesi Cilt 
teklif mektuplarile beraber ihale .. günilne yetişmek üzre bizzat Umum Miidürlüte verilir. Ve yahut ve Firengi Hekimi 
taahhütlü olarak posta ile göuder11ır. Cevat Kerlın 

4 - ihale bedeli bilafaiz sekiz taksittedir. ille taksit peşindir. 
5 - Talip olanlar İstanbul veya lzmir Şübemize ve yahut Umum Müdürlü~e mürac,atla mufassal 1ürbe de Eski Hilali ahmer 

ş a tnamemizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir lira mukabilinde birer nuahaaını alıp H binası. Tel: lstam. 2622 
te , . mektuplerına rapteyleıneleri icap edPr ı ,..:m:•::·m::w•::.:~::m::::mm::::m::ı•" 

29 Çarşamba 929 

Tulu ÖiJe hwufi Ak.fam Y ateu lm•ak 


