
A.t..itap liıtiığını uııutına)·a 
lırn. Kitap et, ekınekten daha 
qz rn.ühim midir? 

.ıı..ıiup'sutt"'i, ııt!:.:jttyat, bul~ 
raıı geçiriyor. llnıi, dinıag· 

levazımımız tam değil. 
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Politika 
Milletler cemiyeti 

Bilir misiniz, lsviçrenio Cinev· 
re şehrinde bir Milletler cemi· 
yeti var. Her devletin ( Türkiye, 
Sovyetler, Amerika, v. s. müstes· 
na ) murahhaslarıodan mürekkep 
olan bu cemiyet geceli gündüz· 
il çalışıyor, celseler akdediyor, 

komisyonlar, encümenler teşkil 
ediyor, ri•aleler basıyor, öteye, 
beriye hey'etler gönderiyor ve 
bilhassa pek çok masraf ediyor. 

.Masamın üııüode bu muhterem 
hey'etio mesaisine dair bir yığın 
matbu evrak duruyor. Aziz ka· 
rilerimi bu beynelmilel hey'etin 
başardığı işlerden az, çok haber· 
dar etmek için bu sahifeleri o
kudum. Sizi temin ederim, hu 
torbalarla kiığıt arasından bir sa· 
tır bile çıkaramadım. 

Bütün teşebbüsat, sürekli mü· 
zakereler, bir incir çekirdeği 
doldurmuyor. 

Anladııtım şudur: 

Hiç bir teyit kuvvetini haiz 
olmayan bu yüksek hey'et keo· 
dine iş arıyor. Beynelmilel edebi· 
yatla, dil işleri ile, na?.ari iktisatla 
uğraşıyor, teşkilata, neşriyata gi· 
rişiror. ispat eımek istiyor ~i 
M.llletler cemiyeti, azası için bır 
arpalık değildir. 

Şu satıdl\fı karaladıgıında Ce
miyetin meclisi ispanyada topla· 
nmış bulunuyor. Telgraf sütun· 
larııilizda huua dair olen haber· 
!eri ihmal ederseniz hilyük bir 
zarar etnıeuioiz, fikriadeyim. E
vet, hu cemiyet kendisine bir iı, 
bir mewıuliyet ariyor. 

Acaba benim gibi hiç bir eıfıt 
ve aalihiyeti olmayan, hatta ce· 
ıniyete dahil bulunmayan devlet· 
ler ahalisinden bir fert bu yük· 
sek hey'ete bazı vaııayada bulu· 
nea mi:lna1P.hetsiz düşmez mi ? 

Düşmezse fikrimi ifade edeyim: 
Zelzele, volkan indifaları ( me· 

sela şu eınadı İtalyda Veziiv tutu· 
şınuştur Te tahribat yapıyor), 
türlü türlU felak.etler beni • beşe· 
ri kaup kavurufo,r. Hiç bir de· 
Tlet huıusi va&ıtalan ile bu mu· 
sibetlerin tevlit ettiği zarara ka· 
rşı gelemez. 

Geçen sene Bulgaristaoda, Fi· 
!ihe ile civannda müthiş zelzele 
oldu. Bizde Torbalı kasabası battı. 
Yunaoistenda Koriotos şehri yık· 
ıldı. Siçilyada Etnaoın tahribatını 

unutmayalım. Japonyada ikide bi· 
rde afetler oluyor. Bunları saymak 
bile güçtür. 

imdi, Milletler cemiyeti cihan· 
şumnl bir sigorta müessesesi teşkil 
edemez mi ? Mademki maksat mi· 
lletleri bir birine yaklaştırmak, dUş· 
manlıgı Uıale ve bir kardeşlik teaiı 
etmektir .... işte Cioevre hey' eti il· 
liyesine ı'ıir ciddi iş. 

İlilili ahmerin ( ki beynelmilel 
Salibi ahmerio bir §Ube•idir) gör· 
emedili bu işi, elbeıte Milletler 
cemiyeti bafllrabilir. Ebedi sulh ve 
müsılemerin takarrürüne intizaren 
cemiyet şu gayeyi husul sahasına 
çıkarsa her milletin minnettarlığı· 
na istihkak kespetmiş olur. 

ı .Milli şair Mehmet Eıninin 60 ıncı yıl dönümü 

Adliye vekilinin verdiği ziyafette 
milliyetperver gençliğe 

hitap eden şayanı dıkkat nutuklar. 

Gülünebilir 
Mutavassıt zekii, anlayamadı· 

ğı işlerin düşmanıdır. Onu için 
ekser dahiler, birer deli, birer 
şarlatan, birer mücrim sıfatıyla. 
orta zekanın hu~umetine karha.o 
gittiler. 

Mahmııt Esat ve Cemal Hüsna beylerin nutukları .. Socra.te, Colomhe İsa ilah ... 
hu kurha.nlardaodır. 'Son asırda 
Max Nordao isminde biri, Lom• 
hrozo Dun mütereddiler hakkın· 
daki nazariyelerini edebiyat 
sahasında tatbik ederek, Fransa· 
nın bütün on dokuzuncu asır 
şair ve sa.n'atkarlarını birer asılbi 
hasıalıkla ittiha.ma. kalkışmıştı. 
o alem için güzelliği yeni bir 
kuvvetle duymak, bir dima.gi 
hastalığın en bariz ftrazıııda.n 
biriydi. Bioa.eoale}'h Verlen, 
J\lalarme, Seza.u, Maoe bit-er deli 
idiler. 

Bü,-ük ıürk ~airi ıllehmet Emi· 
nin altmışıncı yıl döniimii mü
nasebetile, cuma akşamı, Ankara 
Palasta, adliye vekili M;:tgmut. E: 
sat beyefendi tarafından samımı 
bir :ı:i,-afet verildi. Ziyafete Reisi· 
cıimhur hazretleri namına yaverle· 
ri Naşit bey, Başvekil paşa hazret
leri namma seryaver/eri Atıf bey, 
maliye vekili Soraçoğlu Şührü ve 
maarif vekili Cemal Hüsnü beye
fendilerle memleketimizin fikir ce· 
reyanlarıııa pişva olmıış güzide 
bir zümre davetli idi. JIIilliyet· 
perver ve idealist gençlik rehbe
rlerinin çoh güzel ve hararetli nu· 
tuklarına vesile tcykil eden bıı 
yıl di.>nümü gecesi, fikir adam· 
larına kı,-met vermek ve çalışmı!} 
başlara karşı duy11lan hörmet va ' 
minnet duyğularını i::lıar vadisi· 
nde gençliğe ~·ol göstermek iti 
barile fikri hayatımızda bir me
rhale addolunsa yeridir. 

O gece söylenen ve bir ziyafe. 
sofrasından milliyetperver gençliğe 
hitap eden güzel nutukları sıra· 
sile ve aynen aşağıya darcediyoru::; 

Mahmut Esat Beyin nutku. 

- Efendilerim, 
Türk ırkının değeri yüksek 

şairi muhterem Mehmet Emin Bf. 
altmış yaşına girmiş bulunuyor. 

Bunu fırsat bilerek diledim ki 
Çamsakızı Çoban Armağanında 
Türk Sazında Mustafa Kemalin· 
de ve bütün bir ömründe, dağ· 
)arda, oval~ rda, şehirlerde hep 

milli mef· 
kiiremizi ç· 
alan ve onu 

yanan, tutu· 
şan bir aşk 
içinde din 

!eten, aziz 
milli şairi

mizin bu ge· 
ce etrafını 
alalım. On· 
un altmışın· 
cı yıl~ dön· 
münü bay· 

ramlıyalım . 
Türkün mi·· .,...,. 
ili şairine b- Mahmut Esat Bey 
orç duygulı . .-lnı sunmağa koyuldu· 
ğum bu ufacık ziyafeti mi şereflen
dirmeği esirgemediniz, beni tal· 
tif ettiniz. Ona ve hepinize te· 
şekkürler ederim. 

Efendilerim, 
Mili şairimizin türk duygularile 

işlenmiş yüc~ ese_rl.erinin dalga· 
lan asil türkıyemızın hudutlarını 
aşarak ırkı~zın ~ilini söyli~en 
bütün bir tiırk dunyasının gon· 
(ünde yeretti. . 

Türküm, Allaha şükrederim ki 
Türk olarak doğdum ve hep onu 
duydum. Fakat türk milletinin 
aziz şairi Çamsakızı Çoban Ar· 

maA-anında: 
Ben bir türküm, dinim, cinsim 

uludur 

Sinem özüm ateş ile doludur. 
İnsan olan vatanının kuludur 
Türk evladı evde durmaz giderim. 

•Mustafa Kemal" inde, 

Fakat çok geçmeden anlaşıldı 
ki, o delilerin her biri kendi 
sahasında bir nebi idi. 

* * * Amerikankiiri muvaffakıyetle· 
rin hikayelerini dinleye dinleye 
ağızlarının suyu akan ihtiyar 
Avrupanın bir takım ı:enç sen'
atkar zümreleri, ek~er dahilerin 
muasırlarına, başlangı~ta birer 
mecnun çehresile göründükleri· 
ni hesap ederek, işe deli takli
dile haşlamanın daha lcirlı bir 
yürüyüş usulü olduğuna inandı· 
lar ve kolayca muvaftak.ıyete eriş· 
mek için kamuslarında ( Deha ) 
kelimesini çizip yerine (Cinnet) 
kelimesini yazdılar. 

* * * Kelimelerin manası böyle de-

Milli şaırımiz Mehmet Eıdin ~fendi 

liitince genç ııao'at zümreler in· 
(le de vaziyetler değifti: a<lımlar 
birer sıçrayış, hareketler birer 
taklak oldu. Artık her el kımıl
datışt11 bir dünyayı devirmek ve 
bir dünyayı ayaklandırmak her 
boya kutusu olanın ve her iki 
üç satırı matbaa. harfleri kisve· 
tine girmi§ olan için bir sigara 
içmek kadar basit bir iddiası ol. 
du. Bu iddiaları taşıyanlar, ufak 
bir ha.yal himmetiyle kendileri· 
ni birer zırhlı tank gibi korkunç 
bir şey de zannetmekte gecikme· 
diler. Sanki karşılarında zorla 
fethedilecek hiı· kale vardı. Ağız· 
larıoı tüfekler gibi duvarlara. diz· 
diler ve sözlerini kurşun gibi ha· 
vaya savurdular. 

Türk ırkının Gazi reisine işaretle: Fakat bütün bunları haykırdıkı 
Bu sesin geldiği yere göklerden ve çaldığı zaman neler duymadım 
Güneşin yolundan kartallar iner ve du madılarl 
Bu sesı en ıssız, en uzak yerden, ~ . " . • 
Saçları dalgalı aslanlar dinler. A.z~z. ~ehmet emı~, tu~k- mıllı· 
Ve gene hep ona hitapla: yetçılığının coşkun hı• 1 erını sazı· 
Şu arzın o aziz evladısın ki • nın telleri 
Sesinde dünyanın davaları var arasın dan 
Her eyi toprağın üzerindeki derin bir 
Mazlumlar seninle bir gurur duyar 

"Türk Sazında ırkdaşlarına 
diyor ki: 
Bayır asla İstemem ki ben seni 
Hatta bir bal arısının dikeni 
İğne ucu zehrile incitsin 
Biz ayrı gövdelerde bir canız 
Acımızı bir yürekle duyanız 
Senin kinin benim için ayni kin 
Sen ne vakit yaralansan da insen 
Ben güllerden meltemlerden her 

şeyden 
Kandan başka hiç bir koku du .. 

yamam 

" Ey Türk Uyan " ında : 
Milletler arasından akıp gelen 

sellerdir 

Önlerine ne çıkarsa sürür, yıkar, 
devirir 

samimiyetle 
ilk defadö-

ken, yük • - : Uzaktan gelen hu silah 
selten türk sesleri, bu gürültüler nedir? 
oğludur .Bu - : Yeni dahiler 88o"a.ttao ko· 

vatanda mi· nuşuyorlar. 

tli hareke· * * * 
tin ilk na· Kırk elli sene evvel, mutavas· 
ğmeleri de sıt insanın budalalığı dehayı cin· 

netle karıştırmış ve bir çok mü· 
bu sazın t· 1 bedilere birer serseri muamelesi 
ilerinde ça• ;,,yapmıştı. Fakat aldanmış olmak· 
lındı. ta.o artık kendilerine itimatları 
Aziz Meh· kalmayan safdiller, dünya üzerin· 

met Emin 
0 

de şimdi, zora.ki bir cinnetin sar'· 
Cemal H- .. Bay var! 

1 
k I a • asıyla en akla gelmez hareketler 

usnu ~ yapmakta olan bir takım insan· 
rdandır ki kadri bazı faniler gibi llara başka bir dünyadan sökün 
musalla taşında değil, fakat sağ· e~".°iş yeni ht_r cinse bakar gibi 
1 ğ 'd b"J' k d' • d' hormetle değıl, hayretle bakmak· 
ı ın a ı ınece , ın ve ınç tadırlar. 

[ Mabadi 4 ci sayıfadanj Eski aldanış tarzı, Verlen i 
~~---~-,...,.,..,.......,. _ _....,. ... ..,._;;......,..-....,...,. .... ...., __ .., Veren olmaktan menedeme-

»At= = · = · i?t ·a • 1$ ~ 
.!a thuıtt cemiyetinde Dünkft lçtinıaa iştirak eden gar1etecill"r. 

[Yazısı iç sayfamızda} -

ınişti. 

Acaba hu aldanış tarzı, her 
hangi bir kübist taslaiıoı bir Pi· 
kasso ve her hangi bir "surre· 
a.liste,, bozuntusunu bir Verlen 
yapacak mı? 

Böyle bir ümide gülünebilir. 
Ahmet Haıım 

..-Müzakerat~ 
Ankara, 9 Hususi 

Hariciye vekili Tevfik Rüştii 
Bey, Baş vekalette İsmet paşa. 
hazretiı:rioi zira!et etmiştir. 
Milteakiben harıcıye vekaletin· 
de Fraı:ısız sefirini kabul etti 

1 
Fransızlarlıı olan müzakerat 
~itmiştir. İtilafın bugün, yarın 

w,,mzas1 beklenivor. 

Şehremanetinin verdiği liste 
üzerine kazanç vergisine tabi tu· 
tulan mahalle muhtarları şifahen 
vilayete müracaatla şikayette bu. 
lunmuşlardır. Vilayet bu mes' ele~. 
hakkında gerek Şehremaneti, 
gerek Defterdarlık nezdinde tah .. 
kikat yapmışbr. Vali muavini 
Fazlı bey dün kendisiyle görü• 
şen gazetecilere şu izahatı ver· 
miştir: 

- "Bu vergi mes' elesi bir şu
bei idariyede cereyan etmiş bir 
muameledir. Zannediyorum ki bu 
muamelenin ceryanında kanuni 
icabata riayet edilmiştir. 

Vilayet makamına, bu mes'ele• 
hakkında, bazı muhtarlar tarafın. 
dan şifahi bir müracaat vaki ol
du. Henüz bir cevap vermedik. 
Me,• eleyi tetkik edeceğiz.Kanunu 
hatları tecavüz eden bir şey varsa 
gene kanun dairesinde icap eden 
her şey yapılacaktır. Muhtarlar İS" 
tifa vermiş değildirler .• 

Haber aldığımıza göre defter· 
darlık mahalle muhtarlarının de· 
ğil, köy muhta.rlannın vergiye 
tabi olduğunu bildirmiştir. Bina· 
enaleyh mes' ele kalmamıştır.,. 

Az, öz 

Jenlste CIDlak 
baldır 

fngilterede intilıabat oldu. Fı· 
rkalar biri biri ile 11a51/ u::la
§CICaklarını, yahut kavga edecek· 
lerini dü§Ünüyorlar. 

Zannedersiniz ki bütün lngiliı: 
alemi bununla meıgul. Hayır. 
öyle değil, hata ediyorsunuz. O 
memleketi işgal eden günün ha· 
disesi §Udur: 

Tenis oynarken kadınlar, kızlar, 
baldırları.n~, baca_klarını çıplak bu· 
lundurabılırler mı ? Bütün Brita. 
nya tenis külüplerinin umumi 
merkezi, bütün mahafil, gazete• 
lerin baş makaleleri hep bu mes'e. 
le ile uğra§ıyor. 

iltizam ettim; bu işe dair bir 
çok yazı okudum. Fikirler mu·. 
lıalif: tenis oynarken ipekli ve 
ten renginde çorap giymeli; çün· 
kü lıer bacak güzel ve pürüzsüz 
değildir, Ehser bacaklar çirkin l'e 
biçimsizdir. Ten renginde incecik 
ipekli çoraplar çirkin bacakların 
imdadına ,-eıişti... 

Bu biçim çorap kuUananlur 
çıplak mıdır, değil 11ıidir ? bilin
miyor. Bir kaç metro uzaktan 
tahkıkat yapmışlar: hatunlar ÇO• 
raplı mı, çorapsız mı ? Belli değil! 
Görüyorum ki çoraba meyil var. 

Anlı,-orsunuz: mes'ele mestur 
olup olmamakta değil... Çorap 
elbise teseteüre yaradığından do'. 
la,-ı giyilmiyor, şekli düzeltmek 
için kullanılı,-or. Eğer her t'ücut 
güzel ve mütenasip olsa idi asrın 
teliikkısı çır çıplak ge::meğe mani 
olmayacaktı. 

Etekler kısaldı. Dizlere - hatta 
daha ötesine kadar - bacakların 
teşhiri ayip addedilmiyor. Halbuhi 
on beş sene evel namuslu bir Jıa. 
nım bu şekilde sokağa çıl·ısaydı 
ona ~amussuzdan ziyade çılgın de
rlerdı ve polis kendisini hemen bir 
arbaya bindirir timarhaneye «Ö· 
türiirdii. " 

O halde elbise ısınmak t•e ör
tif_nmek için kullanılmıyor, sadece 
su~lenmek için giyiliyor. Bıma e· 
mın olunuz. Her vücut giiZel olrn 
beşeri,-et elbiseyi bilmeyecekti. 

Son bir söz söyleyeyim: Kısa, 
etek modasının :ı:ararıııı görenler 
tonbul, sakil, çapraş~k. baldırlı ha
nımlardır aşık kemıgi kalın o/cın. 
lardır. ı.İoda o derece umıımileş6 
ki bıı zavallılar uzun etek te giye. 

me::ler. •• 
Ne dersiniz? Beyoğlunda isti': 

kliil caddesinde bir tetkike ğiriştim: 
hanımlardan ve madamlardan yü· 
:::de ti-Oksan beıinin bacak tıe liol-
dırları allahlık. C. N. ... ursada musiki muıtllinıi 

Rahmi beyin kızı Nermin H. 

''iKDAM,, yakında yep çıkıyor! bir • 
genı 

.., . 
verecegız tafsilatı Bu hususta lazım zelen bir kaç kadar 

.. gune karilerim ize 
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1Haziran1929 
Sanayii nefısenin diğer kısım

larından olduğu gibi fotoğrafçı· 
lıkta daki terakki husule gelme
sine çalı§!.lfb&ktadır. Sovyet inki· 
labındtınheri geçen 10 sene zar· 
fmda bu sahada husule gelen te
rııkki ve t&>kamiilü aruamıık için 
bir foteArııf sergisi açıldı. Bu ser• 
ıı;iye "Sovyet fotoğrafı;ılar cemiyeti 
mensupları,, ve fotoğraf amatör
leri ceıniyeti azası iştirak ettiler. 
Sergide Sibe.ryadan Kafkasya dııg
larına, tııwıı ve Okranyaya, Baltık 
denizine kadaf im idat eden saha
daki oehirlerde ve kasabalarda 
bulunan bütün Sovyet fotoğrafçı· 
!arı eserlerini gönderdiler, sergide 
teıl:ıir olunuyor. 

Bu seııiye karşı çok alakadarlık 
gösterildi. Sovyet ittisııdına dahil 
bulunan meınleketleıdeki resimli 
)ezetleıde sMgiye gönderilmiş olan 
ft>Mığraflaıdım a11laşılıyor. 

SerAiyi ziyaret eden ecnebilerin, 
te~bir edilen fotograflar naı~rı qik
katferini oelp etmiş ve oeynelmilel 
fotoğraf sergilerinde teşhir edilmek 
üzre fotoğrnf ıı;önderilmesi rica 
olunmu;hr, 

Don havzasında ietihsal olunan 
kömürlerin daha fazla mıktarda 
istihsali ve istihsalatın artırılması 
için yeni tetbirler İttihazına ba§· 
lanmJttır. Don havzasında istihsal 
olunan kömürlerin Kardif kömür
leri derecisiııde olduğu ve hatta 
tefevvük bile ettiği anlaşılmaktadır. 
Lakin şark piyasalarıııda Don kö
mürlerinin Kardif kömürlerine 
rekabet etmesinden sonra, diğer 
mmtakalarda dahi ayni rekabete 
başlanmak üzre olduğu beyan 
edilmektedir 

Sovyet k,,ıı) abcerleri kongresi 
Kazan şehrinde toplanmıştı. Kon· 
grede Sovyet sanayiinde kimye~i 
usullerin tatbiki için mühim ka· 
rarlar verilmiştir. Kongreye bü· 
tün ali mekteplerin ve fen mek
teplerinin kimya muallimleri de 
iştirak etmişler, 1000 kadar kim
yaker hazır bulunmuştur. Kongre
de Sovyet hükumetinin, iktisadi 
inkilap programnıa göre:de müza
kereler olmuş kararlar verilmiş
tlr. Bilhassa iktisadi ve sınai sa
hada kinıye' i uı:,ullerin tatbikine 
ait verilen k~rarların ehemmiyeti 
be1an ediliyor. 

Harp akademisinin 
tenezzühü 

Harp akademisi talebe ve mu
allimleri 23 Haziranda Büyükde
reele bir kır tenezzühü yapacak. 
\!ardır. Bu tenezz~~e Is~anbul~a 
bulunan .Meclis reısı ve dığer hıl-
umum paşalar davet edilmi~lerdir. 

"IK.DAM.,ırı tı'.f'rihası: 29 

Kapalı oda 
Paul artık bir şey söyleyemi

yordu. Zaten kont Dandvil de 
yüzünden vunılmu~tu, bir köşeye 
bükülmüş inliyordu. 

Bulu ,c\uk'. rı geniş salonun 
öte t;;.r:.fıı:da tüfek sesleri bevam 
ediyorcu. Alm:ııı obüsleri ise 
enüaht mesafesini açmış bulunu
yordu. Düşmanın mukabi~ t~ar. 
ruzu bir muvaffakiyete ıktıran 
edeceğe benzeyordu. Paul.ise her 
hangi l::ır hareketten acız bale 
gelmi,Li. 

Bir H"Ç defa Elisabeth in is· 
nıiııi tela. üz eLi. Düşünüyordu ki 
ar(ık oru h c bır teh ike tehdit 
el mi~ o•. l ; n teh!.ke binbaşı 
Hcrır-:n t: n ıt~re•ti. madam ki 
br hC"il .. < C':-'.,, <' halde ortada 

tt.~;..... 
Ec,;. 

c: k ' .. ·) c ! ul.. ~vn!'a araa-
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ylu huyundan ... 

Vukuat La süıunu 

Laklaka 
Mlihact~ kadıJtları dq~ır· 

dığmdan dolayı afır ceza f!Hf)IC'e
mesince maWtüm edılen ve so• 
dafa af kanunu dolayısiyle tahliye 
olulian Eyıpli Halit gene Tak
simde oturan bir kadıncağızı, 
evlenecetinden bahisle dola•
dırdığmdan Taksim polis mer
kezi•ce yakalanmıştır. 

Bir posta memuru dün 
intihar etti 

Paşa Bah.çede Or_ Şerafettin 
beyin hanesind~ oturan posta 
memurlarından Mustafa bey ta
banca ile intihar etmiştir. 

Uykuda çocuğunu ezip 
öldüren anne 

Beykozda oturan Aliye hanım 
uykuda iken çocuğu Azizi ezmiş 
ve öldürmüştür. tahkikat yapıl
maktadır. -

-0- Bir intihar teşebbüsü -
Kasımpaşada oturan nezafet me
muru hmail ailesile geçinemedi· 
ğinden zehir içerek ölmek iste
miŞGe de kurtarılarak hastahane
ye kaldırılmıştır. 

Dün bir ecza sandığı 
infilak etti 

Dün Galata rıhtımı üzerindeki 
rıhtım şirketinin Mumhane anba
rındaki bir ecza sandığını• infilakı 
üzerine yanX"ın çtkmış ve ecza ile 
beraber 16 sandık eşya ve iki 
karyola yandıktan sonra ateş sön· 
dürÜlmü~tür. Bu ecza Galatada 
Nasyonal ha:ıında Ko12t Otoni ve 
şürekasına ait bulunmaktadır • 
Y <:cngm hakkıııda tahkikata de
vam olunmaktadır. 
+ T entürdüyot - Kızıltoprak

ta oturan Hacı Hasan ağanın 

kızı Saliha validesinin bazı ağır 
sözlerinden müteessiren tentür· 
diyot içmiş fakat hayatı kurta· 
rılmıştır. 

fi Bir ihtiyar eziliyordu -
127 numrolu tramvay dün Emin 
önünde kaymakam mütekaidi 
Osman beye çarpmıştır. Osınan 
bey Sen jorj hastahanesine kal
dırılmıştır. 

fi Deniz ortasıııda yangın -
Tüccardan Hayri beye ait ve 

talaş taşıy:m kayıktan dün deniz 
ortasında yangın çıkmış, Kadı 
köy deniz itfaiyesi yetişerek sön
dürmüştür. 

+ Otomobil kazası - Şöför 
Adrıanın idaresindeki otomobil 
Ortaköyde oturan Yakoya çar
parak ağır surette yaralamıştır. 

+ Kadın için kavga - Kun· 
duracı Dimitri ile demirci vasi! 
bir kadın yüzünden kavga etmişler 
Dimitri Vasili bıçakla yaralamıştır 

+ Polise hakaret - Sabıkalı 
takımından Osman Koca Muatafa 
patada Çıııar polis mevkiine 
giderek memurlara hakaret eyle· 
diğinden polisçe yakalanmıştır. 

kurtarmağa çalışacak. Fakat bü
tün bunlar bir teselli olmak için 
kafi şeyler miydi ? 

Bir kil bus mu nedir ? l'aul 
gözlerini açtı, hem döıt açtı. Ne 
görüyordu. Rüyeti mi selametini 
kaybetmişti, yoksa bu bir baya! 
mi, nedir. Binba11ı Hermann bağ
larını çözmüş, yanı baımda ölü 
Fransız askerinin elbisesini çıka· 
rıyor, kendi üstüne geyiyor. 

Paul göılerinin büsbütün dıı. 
manlandığmı hissetti. Binbaşı 
mantosunu çıkarıyor, fransız ne· 
ferinin elbisesini geyiyor, ıapka· 
sını geyiyor. 

Ne müthiş manzara! 

Paul müdahale değil, bir tek 
kelime söyleyecek halde bile de· 
ğildi, Ah, ne olur, dinamit şimdi 
iştial etsede şu kulube ile bir 
likte hep beraber uçsalar. Paul 
şuurunun gitt*ce bozulduğnu 
hissetmeğe başladı. Birden başı 
döndü, ırözleri karardı. artık ne 

~i}ff et meclisi 
Eııı.ıttmeni vilayet dün Vali vekili 

Muhiddin beyin riyasetinde içtima 
etti. Bu iı;timada İlk mekteplerin 
işgal etmekte oldukları binaların 

kontratlarının tecdidi mes'elesi 
konuşuldu. Fakat bunların yeni 
kanunlarıı;ı tebliğinden sonra tespi· 
tiııe karar verildi. 

Mahkemelerde 
Doğum ve ölüm davası 

Şişlide oturan Lamia hanımın 
vaz'ı hamli esnasında ölümüne se
bebiyet vermekle maznun bulu

nan Dr. Kenan Hasan ve Asım 
beylerle kabile Müberra ve Lamia 

hanımın zevı-i Cemal beylerin 

muhakemelerine dün ağır ceza 
mahkemesinde devam edildi. Maz-
nunlar evela Tecil kanunundan 
müstefit olduklarını tııhmin ede-
rek, mahkemeye girmediler. Fa· 
kat muhakemenin gıyaben oere· 
yan edeceğini anlayınca girdiler. 

Reis Ferit bey maznunlara tecil 
kanunundan istifade etmek iste
yip istemediklerini sordu. Maz· 
nunlar iatediklerini söylediler. 

Bunda.n sonra Lamia hanımın 

pederi Konya polis mektebi mü· 

dürü Nazif bey kızının bir bata 
neticesi değil, kasten öldürüldü· 
ğünü iddia ediyordu. Buna ilave
ten mahkemede bulunan Merhu-

menin an.nesi Belkıs hanım, kızı· 

nı zevci tarafından doktora kasten 
öldürtülmüş olduğunu söyledi, 

binaenaleyh hadisenin bir cinayet 
olduğunu ve bu şekilde maznun-

luın Af kanunundan istifade ede· 
meyeceklerini beyan etti. 

Belkıs hanım bundan başka 

hadisenin bütün safahatını ve bazı 
ailevi hususatını tahriren tespit fY· 
!ediği bir kağıdı okudu. 

Müddei umumi muavini Bur-
hanettin bey maznunların Af ve 
tecil kanunundan istifade edebile
ceklerini iddia etti. Mahkeme bir 
müddet müzakereden sonra eve! 
emirde hadisede cinai bir kast 
olup olmadı.ğ'nı tespit edecek olan 
Tıbbı adli raporunun celbi için 
muhakemeyi 30 Hazirana bıraktı. 

Poliste 
Dilenciler mahkemeye 

veriliyor 
Eyip polis merkezi bu civarda 

dilenciliği san'at haline sokan 14 

kişiyi yakalayarak polis müdürlü
ğüne göndermiştir. Bunlar mah
kemeye verilecektir_ 

Ekmek 16. K. IOP. 
Yarından itibaren ekmeğin ok· 

kasıııı 10 para noksanıyla 16 kuruş 
10 para azami fiat konulmuştur. 

bir şey görüyor, ne bir şey işidi
yordu. 

Üç hafta sonra ordu oaş
kumandanı hastaneyi teftişe geldi: 

- Paul Delroze geleceğinden 
haberdar edildi mi ? 

- Evet ceneralım .• 
- Beni odasına götürün. 
Boynu sarılı Paul, ceneralı gö· 

rünce ayağa kalktı. Ordu koman• 
danının sırf kendisini bu tarzda 
:iyaretinden dolayı son derece 
müteheyyiç bulunuyordu. Asker· 
ce bir selam verdi: 

- Mulazim Paul Delroz, otu
runuz, artık size mülazım deye
bilirim. Alay komandanınız hak
kınızda bana çok mühim bir 
rapor verdL Bu raporu dikkatle 
okudum. Teşekkür de istemem . 
Seni pek çabuk iyileşmiş görü· 
yorum, 

- Cenaralım, yaram o kadar 
llQ'ır devildi. 

Emaneft.!! 
Buz 3 kuruştur 

Emanet buza üç kuruş narh 
koyduğu halde bazı yerlerde hu· 
zuıı 4 kuraşa satıldığı görülmek· 
tedir. Emanet bu gibi bayileri 
tecziye edecektir. 

Yeni yeni hileler 
Otomobil ücretlerinin tenzili 

üzerine şöförler yeni yeni hilelere 
tevessül etmektedirler. Bilhassa 
yakııı mesafelere gitmek istiyen
leri şöförler, benzinleri olmadığını 
id-clia ederek, almaktan imtina 
etmektedirler. Uzak mesafolere 
ise hiç tereddüt etmeden gitmeıı:
tedi~ler. 

V ıık.i şikayetler hakkında ema
net muavini Ha.mit B/ demiştir ki: 

- Şöföder müşferiyi ıstediği 
yere götürmeye mecburdur. Hal
kın şikayetleri yakıııdan takıp 
edilmektedir. Şöförlerden her han
gi bir şikayeti olanlar derpal seyrü· 
sefer merkezine keyfiyeti bildir
sinler. Esasen bazı eşhasın şika· 
yetleri üzerine bir kaç ~öföı yaka. 
lanmıştır. 

Adll11ed~ 

Taşla adam öldürenler 
Ayasofyada para için Rumelili 

bir adamı öldüren beş erkek iki 
kadın maznunlar dün polis müdür
lüğü tarafından Adliyeye gönderil
mişlerdir. Yedinci müstantik Nazım 
bey maznunları isticvap etmiştir. 
Bunlardan hangilerinin tevkifane· 
sevkedileceği bu gün anlaşılacaktır. 

Maaş 
Adliye memurlarının havaleleri 

dün defterdarlığa gelmiştir. Dün 
akşama kadar lstanbuldaki hükkam 
ve memurların maaşları verilmiş 
isede Şile, Beykoz, Üsküdar ve Ça· 
talca kazalarındaki hakim ve me
murların maaşları henüz verilme· 
miştir. Bunların maaşlarının veril· 
mesi için Müddei umumilikten 
Defterdarlığa, beher kazaya ne 
mıkdar para veriliceği hakkında 
bir cetvel gönderilmesi lazım 

gelmektedir. 
----

Şarap mütehassısı 
Müskirat inhisar idaresinin Fransa 

dan getirteceği şarap mütehassısı bu 
ayın sonunda İstanbula gelecektır. 

Mütehasşısa ayda 500 lira veri· 
lecektir. Ayni zamanda İstanbulda 
büyük bir şarap fabrikası tesis 
edilecektir. Anadoluda bağlarda 

çürüyen üzümler bundan sonra 
para edecektir. 

Şarap mütehassısı Anadoluda 
müteaddit seyahatler yapacaktıa. 

Dolandırdı ve kaçtı 
Geçen gün mühim yekun tutan 

bir para ile ifl~s ettiğini ve kaçma
ması için tedbir alındığını yazdı
ğımız tüccardan Nesim Mizrabi 
efendi nihayet Avrupaya firara 
muvaffak olmuştur. Avrupa zabı
tasına bu adamın yakalanması 

hakkında müracaat edilmiştir. 

- Daha iyi ya.. Ben zabitle
rinden memnunum. Fakat senin 
gibi kahramanlar da parmakla 
sayılır_ Bir recaD var mı? 

- Yalnız ve yalnız bir recam 
varl 

- Ne isterseniz yaptıracağım 
_ Eğer çok fazla istersem. 
- Ne olursa olsun söyleyiniz. 
- Evela 9 kanunu sanide ha· 

staaeyi terketmek isterim. 
- Daha iyi yal 

- Fakat nal'l""abat zamanımı 

geçirmek i için bana iki hafta izin 

HUtelerrilt 
Sanayı birlikleri 

İzmir sanayı birliği heyeti An. 
karadan şehrimize gelmi~tir. İzmir 
sanayı birliği muamele vergisi 
hakkında Maliye ve İktisat veka· 
le tile temas etmiştir. Bundan baş· 
ka Adana Sanayi birliği Bursa 
Ticaret odasından Ankaraya birer 
hey'et g.öndermişlerdir. 

Maliye vekaleti sauayi erbabının 
müracaatlarına kat'! bir cevap ver
memiştir. Yalnız okturuva hakkın
daki müracaat kısmen kabul edil. 
miştir. 

Malumdur ki Emanet ve bele
diyeler hariçten gelen mamul me
vattan da resim almaktadırlar. 
Lozan muahedesi mucibince ha
riçte. gelen mamul mevada tatbik 
edilen resim dahildeki mevaddan· 
da alınacağına dair kayt vardır. 

Bu kayt Agustosta nihayet bula· 
caktır. Bundan sonra sanayi mües· 
sisleri belediyelere resim vermi. 
yecektir. ı-~ 

Meskukatın tevhidi 
Maliye vekaleti ıslahatı maliye 

encümeni tarafından bir ";tevhidi 
meskukat,, layihası hazırlamakta· 
dır. Layihanın esasları şunlardır: 

A - Bu layiha kanuniyet 
ke~bederse iki maddeden ibaret 
olan eski tevhidi meskıikat kanu
nunun ahkamı temamen değişe
cektir. 

B- Resmi ve gayri resmi, ticcari 
ve mali muamelatta evelce altın 
esası üzerine tanzim edilmiş senet
lerin tediye ve mahsup muamelatı 
kambiyo esasatına tevfikan icra 
edilecekdir. 

C - Eski meskfikiit kannnun
da altın parayı beraberinde götü
ren zatın mevkıi içtimalsi nazarı 
itibare alınarak sabık maliye neza· 
retince bu hususta mahdut bir 
müsaade verilirdi. Şimdiki kanun· 
da altın ihracatı ile kaçakçılığın 
tamamPn meni hakkında kabili
yeti tatbikiyesi çok müfit esaslar 
düşünülmektedir_ 

Kanunun daha mükemmel ola· 
bilmesi için yeniden bir kısım ve
saikın cem ve tetkikine ihtiyaç 
hasıl olmu~tur. Umumi harpten 
beri bu mesele etrafında neşredi· 
len talimatname Ye nizamnamle
rin celbi tçin te~ebbüsata başla· 
nılmıştır. 

Zekai bey 
Müskirat ıııhissa umum müdürü 

Zekai B. Ankaradan gelmiştir. 
Zekai beyin müskirat idaresinden 
çekileceği, Pariste düyunu umu· 
miye komiserliğine tayin edileceği 
söylenmekte idi. 

Hatta Zekai beyin yerine de 
müskirat idaresi hukuk müşaviri 
Asım beyin tayin edileceği ilave 
edilmekte idi. 

Zekai bey deyor ki: 
"Ankara ya idarenın yeni sene 

bütçesi için gitmiştim. Bütçemiz 
tastik edilmiştir. Parise gidece
ğim doğ1:U değildir .• 

- Fakat ceneralım, benim de 
yapacagım iş o kadar kolay bir 
iş değil l 

Pek ala 1 Onu da kabul ettim. 
- Ceneralim, bir istirhamın 

daha var_ Benimle beraber yara
lanaw ve benimle ayni hastaha· 
nede bulunan başçavuş Bernard 
Dandvilde beraj:ıer !gelsin. Oda 
benim gibi ayni tarikte mezuniyet 
alamaz mı? 

- Onu da kabul ettim, baş· 
ka? 

- Bemerd ın babası kont 
veriniz. Dandvil İngiliz ordusunda terce-

- Bu müsaade senin bir hak· mandır, o da ayni gün benim ya· 
kındadır. nımda idi ve ayni obüsüd parçasıy 

- Fakat bu izni nerde ister• ~yaralandı yarası ağı rda olsaab· 
ıem orada geçirmek isterim. v.ıli sıhhıyesinin o derece vahim 

- Pek ala. olmadığını öğrendim. Fakat ha· 
- Bütün cebhelerde serbestce ngi hastanede olduğunu bilmiyo· 

gezebilir miyim cenaralım? rum. iyi olur olur olmaz, o da ge· 
Ceneral Paul, şöyle bir baktı. lsin ve kendisini erkanı karbiye· 
- Bu istediginiz şey De!roz, 

1 
nizde muhafaza ediniz. Kendisi-

olur feV deği 1• ;;.;.:ı size takip edeceğim işin ı ~-

Emin önünde Valide kırıuııHıa· 
desinde birini bekliyordum. Ya
nımda tatlı bir liikliika oluyor: 

- Bizim yeni yenge .. - O, bir 
ömür! İşini, gücünü, rahatını hıra· 
kır bu gün tii Pendiğe gider; 

p h-lıWOOq~ ~(ı 
yarın Anadolu · kavağına; öbflr 
gün Y eşi 1 köye, Makri köyüne, 
Adalara, yahut Ey< be... Koşar, ko
şar, yorulur, söyler, .~öylenir. Ne
reye gider, ne yapar? 

- Hasan Bey karısı ile iyi ge
çiniyor mu? 

- Hüseyin beyin sabiden dört 
yüz lira iradı var mı? 

- Cemil Bey neden güul Jı.a. 
rısına aldırış etmiyor? 

- Mehmet Beyin metresi vlll' 
mış; do~u mu? 

- Adile hanımın elmaslarına 
sahte diyorlar. 

- Zeynep h .ınım evini Emniyet 
saudığına niçin rehin vermiş? 

- Hüsr:ü Beye artık kız ver
miyorlar mış! 

- Memduh Beyin gözü sarışın 
bir rus kızında ... 

- Hacı beyin gelini nereden 
para buldu? 

- Sadık Bey kansını boşuyor, 

hizmetçisi ile evlenecek. 
- Zehra hanını Fatma hanıma 

"kaltak,, demiş; mahkemeye giımig
ler; v. s., v. s. 

Zavollı kadının işi, gücfl bu. .. 
Yorulmaz da. 

Anlamam bizim yenge bu dedi 
kodulardan ne kazanıyor, ne bek· 
liyor, ne elde ediyor! 

Derken biri, şu olmuş hikayeyi 
söyledi. 

* * * - Beşinci Sultan Muradın 
Köçe oğlu namında ermeniden bir 
sarrafı vardı. Sultan Muradı. ıahttaD 
indirdiler, yerine Abdülhaıınit ıec;
ti. Sarrafın eski şevketlider.ı 30,000 
altın alacağı var; var amma Andon 
bey namında hafiye doğmaş bir 
oğlu da var.... Sarraf başı hasta, 
yaıaklara düşmüş. Senetler yata~· 
nın altında. Andon gider, hönklra 
bir curnal baaar, babıısının karyo
lasının altında mar;ir evrak ollhı· 
ğuııu haber verir. Evi b&&ad.ar, 
enak:ı alırlar, senetler de birlikle 
gider. Köçe oğluna inme iner, 
felah bulmaz, haftuında llltir, 

Andan Bey memnun! Senedeı 
uçtu; kendisi de mirastan mahrum 
kaldı... liikin parlak bir caeuslnk 
etti. 

Andon pir aşkına hafiyelik 
ederdi. Ayda yetmiş altın gelirini 
lm ujturda feda ederdi. 

( Ilu adam hala sağdır n Jl1dly 
Abbas Hilmi paşanın hisme
tindedir.) 

- İşte, efendim, pir aşkına 
casusluk olduğu gibi pir aşkıaa 
dedi kodu da olur. Bu kadar ed• 
yet, zahmet, hatta masraf, belki 
kavga, gürültü, dava ve neticede 
hiç. 

Hekimler vereme elbet te çare 
bulacaklar, lakin dedi koduya?-0. 

ticesini izah edeceğim zamana 
kadar yanınızda muhafaza ediniz. 

- Bunu da kabul ettim,baıka 
bir şey daha var mı? 

- O kadar ceneralım, size 
can ve gönülden teşekkür ederim. 

Yalnız bana Almanyada eıir 
kalmış ve sizin alakadar oldu· 

gnnuz yirmi esirin l i ı t esini 
veriniz_ Size en, en beş gün 
sonra bunları kurtaracagımı vaat 
ederim. 

- Nedeyorsun? Anlamadım! 
Ceneral bütün soğuk kanlılıgııaa 
ragmen hayret içinde kalmışti. 

- Yirmi tsir ? On beş gün 
sonra serbest bırakılacaklar ? 
anlayamadım. 

- Taahhüt ediyorum. 
- Haydi canım. 
- Ben taahhüdümü namuı 

ve şeref borcu bilirim. 
- Bu esirlerin askeri ve icti· 

mai mevkileri ne olursa olsun 
öyleni? 

[1 :tıı;edi] 
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' lmarplanı 1 ı===mAtinada:::m'\I 
Dahiliye vekilimizin i! Atina, 9 [A.A] İf 

·Tam sırası ''Dudaklarımın üzerine hir öpücük 
kondurmana müsaade ettim, fakat 

boyalarımı bozma!,, 

1 
1 

Dün akşam saat 9,20 de eks
pres treni V canska Branza ista
siyonundan hareket ettiği sırada 
ray üzerine konulmuş olan bir 
cehennem makinası. tren üzerin· 
den geçerken infilak etmiştir. 
İnfilaktan mütevellit hasarat 
pek azdır. Tren yoluna devam 
etmiştir. 

gazetemize beyanatı 
Ankara , 9 [ hususi ] 

Dahiliye vekili bana beyanatında 
Ankara şehremaneince üç bü
yük mutahassısa yaptırılan Anka
ranın müstakbel planı Türk mi
mar ve şehir mütehassıslarından 
müteşekkil Jüri tarahndan tetkik 
edilmişti, Berlin pröfesörlerinden 
Jansenin planı san' at, güzellik ~e 
tatbik kabiliyeti itibarile tercıh 
olunmuştur. İcra vekilleri heyeti 
]iirİ'nin kararını tasvip ederek Re· 
isi Cumhur hazretlerinin tastikine 
arzetmiştir. 

Jansene ikinciliği kazanan Yos
leye ait mükafatlar gönderilmiştir. 
Plaiıın tatbiki için Jansenin gel
mesi bekleniyor. Diğer taraftan 
ankaranın imar için mevcut ka
nuna göre teşekkülü lazım gelen 
müdiriyet ve idare heyeti teşkil 
olunmuş, müdiriyet vekaletini 
müsteşar Hilmi beyin yapması 
takarrür etmiştir. Hilmi beyin, 
getek idare azalarının tayinleri 
tasttikı aliye arz olunmlıştur. Hü· 
!asa kanUllllJI ırmak pial}, gerek 
inşaat husu~ iınu mü_diriyeti· 
ne verdiği tialahiye,tlerin tatbikine 
başlanmıştır ... 

Bir mahkumiyet 
Viyana, 8 [A.A] 

Mısır sefiri Muhip paşanın kı· 
zını öldürmüı olu Gartner on 
iki sene hideaıab pkka,Ya mah
kum edilmiştir. -=---Havada resmigeçit 

Muluz, 8 [A.A.] 
Hava işleri nazırı hazır bulun· 

luğu halde havada yapılan 
bir geçit resminde iki tayyare 
çarpışmışlardır. Tayyarelerin pi· 
!otları telefolmuştur. 

Mütehassı_slar 
Parit 8 [A.A] 

M. Poincare ' mütehassıslar 
komitesi reisi M. Ouvenyounga 
gönderdiği bir telgrafta komite 
mesaisinin muvaffakıyetle netice
lenmesi için kendisinin ve arka
daşlarının sarfettikleri rayretten 
dolayı teşekkür etmiştir. 

Bir Fransız tahtelhahiri 
Sen·Nazer, 8 [A.A] 

F rense! tahtelbahiri denize 
indirilmiştir. ----
Vatikanda İtalyan sefiri 

Roma, 8 [A.A.] 
Kıra! papalık makamı nezdin

deki İtalyan sefiri M.· Cıısare 
Maria Devakiyi ayan azalığına 
tayin etmiştir. 

Roma, 8 [A.A.] 
Papa Vatikan şehrinin dahili 

idaresine ait kanunları imza et
miştir. .............. ..,;...................................---.. 

Tenis turnuvası 
dün 

hitam buldu. 

Londra, 8 [A.A] 

ii Nazu·lar Türk-Yunanii 
ii milzakeratında yunanis· !! 
ii tanın takip edece"i ha· ii 
ii ttı hareket hakkında ii 
il tetkikatta bulunmu~- il 
!5 lardır. ii 

( Sondey Dispaç) M. Macdo
naldın yazılmış olup alemin bun
dan on sene sonra ne halde bu· 
lunacağına dair mumaileyhin ef
kar ve mütalaatını beyan eden 
bir makaleyi neşretmiştir. .. . .. 

!! Atina 9 [A.A] i~ M. Macdonalde göre on sene 
sonra cihan bir kaç gayet kud
retli sendikanın kontroluna tabi 
bir takım manatıkı iktisadiyeye 
ınünlcasem olacaktır. Bu sendi-

:= :: 
:! Halk fırkası meb'usan ve :: 
~! ayan meclislerinin müzake· ii 
== .. "k:: :: ratına ıştırak etmemege a· ;; .. .. 
:i rar vermiştir. ii 
5E Atina1 9 [A.A] ~i 
ii Pangalos kabinesinde bu· i! 
i! !unmuş olan sabık nazırlar- ii 
il dan Tantalides hakkında ga- il 
jl yri muvakkat bir tevkif müze- ii 
iİ kkeresi isdar edilmiştir. ii 
ii Atina, 9 [A.A] ii 
!! Halk fırkasının ileri gelen· ii 
!! Jeri ittihaz edilecek tarzı ha· ii 
ii reketi Pazartesi günü karar- il .. .. 
55 laştıracaktır. ii 
'ı'ı ................................. . ..... ·::::::::::::::: : ................................. . 
·Akalliyetler 

Madrid, 8 [A. A.] 
Akvam cemiyeti meclisinin sa· 

hah celsesinde M . Şubert M . 
Adaçinin raporunu müzakereye 
esas olarak kabul etmenin ken
disi için imkansız olduğunu söy
lemiştir, M. Şubert tahkiki mua
melat ve usulü mes'elesine ait 
itilafın geçen Martta başlıyan 
müzakere için memnuniyeti calip 
bir netice teşkil etmediğini de 
beyan eylemiştir . M. Titulesco 
M. Adaçinin teklifini bazı ihti· 
razi kayitlerle kabule hazır hu· 
lunduğunu bu tekliflerle raporun 
birbirinden ayrılmıyacak bir bü
tün teşkil ettiğini söylemiş, bu~
ların meclise ve bilhassa ekallı
yetler hakkında bazı teahhü~l_e.r~ 
girmiş olan devletlere teblıgını 
telkin etmiştir. 

M. Briand, ileri sürülen ihtira· 
ri kayitlerle mütalaaların ~eclisce 
kaydedileceğini beyan ~tmış, r~ı
nız usulümükemmelleştırmek ıçın 
M. Adaçinin tekliflerinin ittifakla 
kabulü lazım olduğunu ilave ey· 
!emiştir. 
M.Adaçi, üçlerkomitesi raporu~un 
havi olduğu mütaleaları ve bıl· 
hassa istidaların kabulü, tetkik 
ve neşri hakkındaki mülahazaları 
telhis etmiştir. 

Bu husus hakkında bir müddet 
fikir taatisiııden sonra reis 
raporda. '!1ünderiç lıü~üml:r .~a~
kında itılaf hasıl oldugu goruldu
ğünü söylemiş ve M. ~d~çi ile 
M.Cuinones de Leonu nıhaı karar 
suretini hazırlamağa memur et-
miştir. 

Madrid, 8 [ A.A] 
Bazı şayialar hilafına olarak 

M. Ştresemanu meclisin ruzname· 
sine dahil öl mı yan siyasi mes' ele
ler hakkında M. Briand ile meclis 
haricinde mükalemelere girişece
ğini zannettirecek her hangi bir 
sebep mevcut değildir. 

Madrit, 9 [A.A] 
Akvam cemiyeti meclisinin 

gelecek içtimaı Pazattcsi günü 

olacaktır. 
Ma<lri t, 9 [ A.A] 

kalar için dünyanın büyük pazar 
yerlerini yekdiğerinLlen ayıran 

hudutlardan başka hudut mevcut 
bulunmayacaktır. Bu cesim tröst
ler milyonlarca insanları hüküm
leri altında yaşatacaklardır. on 
seneye kadar küçük avrupa hü
kumetleri kendilerini büyük 
devletlere soydıracak kadar ma
nevi ve siyasi bir nühız iktisap 
ederlerse sözlerini Cenevrede 
dinletmeğe kadir olacaklardır. 

O zaman hemen hemen müttehidei 
Amerika manzumesi şeklinde bir 
avrupa konfederasyonunun ta
hakkuk etmemesi için ortada 
hiç bir sebep kalmıyacaktır. M. 
macdonaldin fikrince önümüzde
ki on sene zarfında müçtemiai 
Amerikanın cemiyeti a k va m a 
intisabı ihtimalleri zaif kalacak
tır. Fakat bu hal ve keyfiyet 
mezkur devletin divanı adaletin 
mesaısıne karşı günden güne 
mütezayit bir alaka göstermekten 

ve bu mesaiye gittikçe daha sıkı bir 
surette iştirak etmekten alakoy· 
mayacaktır. İngiltere ve Amerika 
eski ve pürüzlü bir mes' ele olan 
denizlerin serbeslisi hakkında 
uyuşacaklar ve böylece Avrupa 
ve Amerika arasında husulü' pek 

ziyade arzu olunanbir itilafın niha
yet vücude gelmesini teshil ede

ceklerdir, Müttehide i Amerikanın 
mali kudretinin tezayüdü Avrupa 
için gayet mühim bir amil rolünü 
ifa edecektir. Bütün şimali VP. ce· 
nubi Amerikaya şamil cesim bir 
konfederasyon tesis projesini na
zariyat sahasıııdan hakikat haline 
inkilap ettirmek için müçtemiai 
Amerikaca sarfedilen gayretler 
sırasında ihraz edilecek her hangi 
bir muvaffakıyet yukardaki ami
lin kıymetini arttırmaktan hali 
kalmıyacaktır. Meksika şimdiye 
kadar olduğu gibi hundan sonra 
da böyle bir projenin tahakkuku
na en büyük mani teşkil ede
cektir. Diğer taraftan cenubi 
Amerika ıhilletleri kendi milli 
benlikleri kudret kesbettikçe ve 
servetleri arttıkça böyle bir man
zumeye dahil olmağa hahişker 
ve mütemayil olacaklardır. Fakat 
şimali Amerikanın serveti ve 
propagandası nihayet bütün bu 
mukavemetleri kıracaktır. 

Tekaüt kanunu 

1 Jı.fuharriri : ? 
- Her hakkı mahfuzdur -

Yanar döneri müptezel bir 
mahluk addetmeyiniz. Para gözlü 
değildir. Bakınız bunu size ispat 
edeyim. Hindistanda zenginliği, 
hovardalığı, sefahati, memleketi
nde filleri, sarayları ile meşhur 
taravallala rnaharacası hazretleri 
" Bin bir gece kıralı.. denmek
le meşhurdu.r Yılın iki ayını Hiıı· 
distanda, on ayını ise paris ve 
Londranın eğlence yerlerinde ge· 

[ -. Azizim don Juan, ne kadar İnfilakın mahallinde komite-
nazıksın. Sevdiğim şeyleri ne iyi cilerin giydiği kauçuk ayak kabı 
biliyor, ruhumu ne güzel anlıyor- izleri ve alatı saire bulunmuştur. 
sun! Gel, gel, dudaklarımın üze- S k l k , 
rine bir o"p" "k k d ui asti yapan ar i i ı<İşi olup ucu on urmana ar-
tık müsaade ederim. Lakin bir bulgar hududuna kaçraışlar, tah-
şartla: boyalarımı bozma! kikatı işkal etmemek için fazla 
.,..__-.Şap, şup ... _ (Bitmedi) tafsilat veri-~ın_e_m~iş:._tı,,,,'r.,., . ..,..._. __ 

_ _ :~:1E1lfüf@iiıJiıiiüI!ılfüfü~rnrnıfü~rnrnı:ırn:~rnrnrnı[ı][.:fü~Eırnrnrnrnıill@rnı[@ifü~!!~[1![1!l1!lıfüilıfü~ 

~i Türkiye iş BankasıJ 1 çirir. 
Günde en azdan bin isterlin 

sarfecler. Lakin rengi kalamata 
zeytinine benzer. 

Bu maharaca Yanar dönere ne
ler teklif etmedi ... Tacını tahtı
nı bıraktı. Yanar dön\!r ise hiç 
aldırmadı : ben bir maymunla, 
bir şebekle yaşayamam ! 

Pek ala .... hintliden geçtik. 
Fakat Yanar döner hanım pek 
cömert, pek zengin bir ameri
kalıyı da fazla budala olduğu için 
kapı dışarı etmez mi ? 

Böyle kendisine pcresdit eden· 
leri ufak tefek kusurlarından 
dolayı koğması Yanar dönerin 
şöhretini cihana yaydı. Prensesin 
dostu olmak bir tahayyüz alame
ti ! Yalnız servetle bu hanımın 
huzuruna girilmez !... Bir insan· 
da zeka, güzellik, kibarlık, ince
lik, hoş sohbetlik olmalıydı ki 
bu müstesna güneşin ziyası ile 
ısınılsın. 

O kış mevsimi Parisin bildi
diğimiz aleminde saltanat süren 
Prenses Yanar dönerdi. Modaya 
bile hakim oldu. Ak-denizde meş· 
hur mliyarder Johsnonün yatı ile 
dolnştığı vakit gazeteciler ken
disini adım adım takip ediyorlar 
ve her gün giydiği elbisenin 
resmini telli fotoğrafla gazetele
rine bildiriyorlardı. 

O sıralarda yazılan hikaye ve 
romanların başlıca mevzuu ken
disi idi. Yanar dönersabunu, esan
sı, kolonyası, ipekli çorabı !. Süs 
eşyasına hanımın ismini verdiler 
Her kes bu ismi biliyor. Yanar 
döner artistleri, ressamları, hey
keltraşları, V.S., de ilham etti. 

.. .. Bir gün Yanar döner, 
sark salonunda, alçak bır sarı 
sedirin üzerinde bağdaş kurmuş 
oturuyordu. Elbisesi sarı, iskar
pinleri sarı, elinde oynadığı tes
pih sarı kehlibardı. Derken pek 
sevdiğ·i İspanya kontu Don Juan 
de Komposto geldi. 

- Madam; sizi bir şark de· 
koru içinde görmek ne zevk ... Ak
lınıa memleketim İspanya ,Endü
lüs, El Hamra sarayı, sarayın ars
lanlı avlısı, fıskıyeleri şadrı· 
vanları geldi. Arap, acem, türk, 
hind eşyasını ne severim! Siz 
bunları ne büyük zevk ve itina 
ile toplamışsınız. 

i=-fHeyeti Umumiyesinin 2-6-29 tarihlif 1 
i~l kararına tevfikan ve SERMA YE-~ İ 
J~! NİN 4,000,000 liradan 5,000,000 l ! 
f ~I liraya tezyidi için ihraç olunan: i~I 
j~j Beheri: 10 lira kıymeti itibariyesinde !-1 
1;1 OOOOOadetl=I 
E _~ i-i 

! ~!Hamiline ait yeni hisse senet-! =i 
f ~jlerine kqyt olu1ınıağa dave~:I 
·-- ·=· 
i~i i i 
l = i 2 Haziran 1929 larilıind" i~tima eden fevkalade j İ 
i =" ! heyeti umumivenin nizamnamei esasinin 9 uncıi mad. !-! 
L=H ~esine. l_evfi~aıİ, ihracına karar verdiği hehr_ri .10 Türk i i 
ı - : !ırası ıtıi?arı kıynıettı• 1 OQ,000 adet HAMiLiNE AiT : i 
i ! YENi HiSSE SENETLERl şeraiti aliye dairesinde ban- f =! 
i -i kanın eski hisselerine sahip olanlara arzolunmaktadır. i 5 i 
== ı=ı = i MİKTAR: Eski lıissedarlarmız, lıaiz olduk lan beher eski İ i 
=! ddrt hisseye mukabil bir his•e mıibayaa edebi- i ! 
~: lirler. ! ! 
~ i Eski lı isselerin dörde taksiminde çıkma3ı muh- f = i 

i ! temel hisse küsüratı muteber değildir. !-i 
: : . :=: 
i:cd BE l ~,LJ; Yeni ihraç olunan senetlerinin fii ihracı berveçhd i 
i ;;;;: 1 - ati giisterildiği şekilde 11, 20 liradır. (On bir ! ! 
! ;;;; : yırmi kuruş) i İ 

1;1 ~;;::::'.~:':'~'~ : • : ~:;/"' 1 J 
: = : 11.20 ==i 
l ~l HAKKI RlJÇtlANIN ~IÜDDETİ İSTİMALİ: ; j 
·=· ·-· i; i Eski hissedarlarmı z. küsurat dahili olmaksızın i İ 
!:=:! h'.sscler~ııe 1örtte bir nispetinde isabet eden yeni~ İ 
ı _; lıı<ıelerı ıkı ay zarfında, yani 10 Ağustos 929 ı- ı 
i -- i akşamına kadar mıibayaa ve bedelini aşada izah l ! 
i = i olwıdnğn şekilde Bankamıza. tevdi ve ya irsal! 1 
! ! etmelidirler. Bu mıiddet zarfında lıakkı rıiçha- i ! 
! i nını kullanmayanların yu kanda mezkur müsait ! ! 
l ~ l şeraitte mıibayaa hakları sal; it olur. ! = S 

ı~~ HAKKl RÜÇHA1'1N SURETİ İSTİMALİ: ~-ı 
·-· ·-· 
i---; i HissedarJarımız şubelerimize 10 Haziran l-İ 
i -= ! 929tarihinden itibaren müracaat ederek i = j 
! i yeni hisselerin mübayaa pusulalasını imza ! =. 
! = ! edebileceldcrdir . i- ~ 
! ;=-! His~edarlarımız Bankaca kendilerine gön- !- ! 
! ""' i ~erılecek olan kayt varakasını doldurup i-· i 
! = j ımza ~c Bankanın Merkezine ve ya Istan- i i 
i ,_ ! bul ş:uhesine taWıiitlü olarak irsal etmek i-1 · -
5 ".". i s~ı:etıle dahi yeni hisselere kayt oluna· i ~ 
: -=: bılırler : =: 
j- i Ancak .beher_ hissenin 11,20 lira itibarile ! ! 
l = i tamam bedelı dahi şubelerimize tevdi ve i i 
; i ya lstaııbul şubesi ve Ankara Merkezimize ; = i 
ı-i irsal edilmelidir. ! i Fenerbahçe kulübünün tenis 

turnuvası dün hitam bulmuş ve 
finalde kalmış olan Sedat beyle 
Şirinyan efendi arasın da yapı
lan maç pek hararetli cereyan 
ederek Sedat bey, Şirinyanı 4 
maç~a mağlup etmiştir. Bu su
retle Sedat bey, memleke~in. bir 
çok güzide tenisçilerinin ıştırak 
ettiği bu güzel turnuvada, birinci· 
liği kazanmış bulunuyor. Bu mu· 
vaffakıyetten dolayı kıymettar 
sporcuyu tebrik ederiz. 

M. Adaçi ile M. Guinones dö 
Leon ekalliyetler mes' elesi hak
kında uzun müddet görüşmüşler· 

dir. 

Millki ve askeri tekaüt kanun 
layihası ikmal edilmiştir. Layiha 
bugünlerde heyeti vekileye sevke
dilecektir. Yeni layiha, evelce ma· 
!iye vekaleti tarafından tanzim 
edilen milki tekaüt kanunu layiha· 
sı ile ciheti askeriye tarafından 
ihzar olunan askeri tekaüt kanunu 
layihası mezcedilerek vücuda ge· 
tir ilmiştir. 

Şarka dair güzel sözler söy· 
lendi. İspanyol, Yanar dönerin 
böyle şark antikalarına pek ziya
de rağbet ettiğini görünce Pari
sin Sandal-bedesteni olan Hôtel 
Drovot'ya devama başladı. Bir 
ay gitti, geldi. Bir gün kilfi 
hattı ile bir mushafı şerif 
satılıyordu. Nefis, nadir bir 
şey 1 Yaldız içinde . Kabı 

zümrütlerle tezyin edilmişti. Yüz 
bin frankı saydı , hu şaheseri 
satın aldı ..•• 

!-! Yukarıdaki mii.~det zarfında bedeli tesviye j i 
; ; ol~nmayan mubayaa pusulalarının bük- ; ; 
:-; mu yoktur. i=i 
==: --- === i i N O T : Y .;öi hisselerden bir hissedara eski hisselerin i: ~ 
j ! dörtte bir nispetinden fazla verilmeyeceği içün, !-i 

Dahi maçlarına gelince : 
Suat - Sedat çifti Sait 

Şudvar çiftini yine dört sette 
ınağlup ederek turnuvanın dahi 
birinciliğini almışlardır. Bunlara 
kulüp tarafından Altın madalya
lar verilmiştir. 

Madrid, 9 [A.A] 
Meclis dehlizlerinde dolaşan 

bir şayiadan bahseden Herald 
gazetesi Fransa Almanya ve ln
giltere hariciye nazırlarının Ren 
mıntakasının tahliyesi hakkında 
görüşmek üzre Temmuz sonunda 
Bade şehrinde toplanacaklarına 
dair haber neşretmiştir. 

Madrid, 9 [A.A] 
M. Streseman öğleden sonra 

Madride gelmiş M. Oö Rivera ile 
M. Quinones Dö • <!On tarafın· 

Kamında milki, askeri müteka· 
itlerin, eytam ve eramilinin mena
fiini alakadar edecek bir çok ah
kam mevcuttur. 

Eski tekaüt kanunıı mucibince 
maaş almakta olan mütekaidin, 
eytam ve eramilinin yeni kanun· 
dan istifade etmeleri hakkında 
la yihaya bazı ahkam konulmak 
icap ederse bu cihet büyük millet 
meclisince kanunun müzakeresi 
----•mtlo 11A7ılrl itihure alına~aktır. 

lspanyol Prenses Yanar döne
rin huzurunda! Diz çöktu. Hafif. 
ten bir ilanı aşketti cildi verdi. 

Yanar döner hanım kendi 
kendine: 

- Haaa ... Unutur gibi olmuş
tum. Ben memleketimde hafız
dım, müftü efendinin yeğeni idim. 
Ne güzel aşır okurdum! Hacca da 
gitmiştim. Beş vakit namazımı, 
nafileleri ile beraber kılar, orucu
mu da tutardım. Hey gidi zamane. 
(",.hren l•naııv"l" ( fransızca): 

j i kayt varakasında sehven fazla yazıldığı vaki i = l 
- ; olursa Bankaca konturohında dörtte bir tenzil i ! 

l edilecektir. i = ! = ! . . i i 
~i YENi HiSSELERİN TEMETTÜLERİ: !-i 
~ l Hamiline ait olarak ihrac olnnan yeni hisseler ~ § İ 
i !9~ senesi temettüünıin yalnız .5 aylık kısmına ı = ! 

= ı ıştırak edecekl.erdir. : s 
== i 930 senesinden itibaren ye1!i hisseler dahi eski i i 
~ i hisselerle hukukan mıisavı olacaklardır. i ı 

=! Türkiye iş Bankası 1 i 
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icra edilecektir. 
, Teşkilatımızın daha ziyade tevııiini derpiş eden Bankamız bir musabaka imtihanı icra 
• forme, amir ve memur alacaktır. 

Müracaat edeceklerin sinni 22 ile 40 arasında olmalı ve müessesatı maliye 
i Bankalarda çalışmış olmahckrlar. 

Frımsızca veva başka bir ecnebi lisanı bilmek medarı tercihdir. Müptedi alınmayacaktır. 
, İmtihan neticesi Bankaya kabul edilecek memurlar lstanbul, Ankara ve lzmir de dahil 

.~ olduğu halde teşkilatımızın her kısmı~da müdüriyeti Umuıııiyenin münasip gördüğü m~halde 
• , • çalıştınlacaktır. 

M • imtihanda derecei' muvaffakıyete göre tehalüf edecektir. : 
aaş. Bankaya kabul olunabHmek için imtihanda muvaffak olmak ve Bankaca • 

sureti mahremanede yapılacak istihbaratın da matluba muvafık olması şarttır. imtihana iştirak 
etmek isteyenler lstanbul ve İzmirde şube müdü•iyetlerine, Ankarada ise memurin müdüriyetimize 
9 Haziran 929 tarihinden itibaren müracaat ederek imtihan duhuliyeıi ye matbu bir tercümei 
hal varakası alabileceklerdir. imtihan günü bu matbua doldurulmuş olarak imtihan evrakile : 
birlikte bankaya tevdi edilecektir. 

Amir ve memur olarak girmek isteyenler ayrı ayrı imtehana tabi bıılunacakları cihetle 
imtihan auıılleri de 2 sınıf olarak tertip edilmiştir, imtihana 16 haziran pazar günü lstanbul • • 
Ankara ve İ:ı:mirde saat üçte mubaşeret edilecektir. 

[mıiharılar mahrem olacak ve iştirak edenlerden arzu edenler yalnız olarak imtihan edilebile· 
celtlerdtr. 

imtihanda muvaffak oltırıların adedi ihtiyvçtan fazla olduğ·u taktirde de bunlar ati için kayt ' 
edileceklerdir. Şimdiye kadar BanJcamıza müracaat ederek memuriyet taleinnde bulunanlaıın 

• imtihana i:şti.rakleri fikr.mdır. 

Istanhul ticareti dahiliye 
Gümrüğü 

Kilosu Cinsi eşya 

n! :·:t!ürlüğünden: 
Adet 

Tehi bira §i§esi 
Tehi kü.fe 
Odun 
Toprak 

Pil kümürü 

lstanhul Darülfünun mübayaat 
komisyoııundan: 

r f k"lt · · 929 senei maliyesi iptidasından nihayetine kadar bir senelik bil'umuııı muayvenat ve 
ıp a u esının D "lf" 'd · '- · ·1 

1. t ı · d h d' 'htı'yacat ve levazımı umumiye saireleri ve aru ununu;ı ' areı merı<ezıyesı e 
ıs e erın e mu arrer ıger ı . • . • . 

d • b t o· · mekteplerinin kezalik bir senelik her nevi mahrukat ve ıh'.ıyı.cı saırclcrı lıazı-
ıger şua a ve eczacı ışcı .. . .. 

19 b "nü saat 15 te ihale olmak ıızere kapalı zarf usulıle munııkasava koııulmuş!ur. 
ranın uncu çarşan a gu . . .. . 

1 
• l k .. · 

T 1. 1 ı h b' · · · ayrı ayrı mevcut sartname ve lıstelerıııe gore bu bapla ıtıaıunıat a ı,n · ı;zere hel" a ıp o an.ar er ırı ıçın ' . . . . .. . . .. .. ı d "l Harbiye binasında vakı komısyon kıtabetıne muracaat etıııelerı ve komffyona 
ıun oy e en sonra mu ga . . 
t . · t k · 1 ağına binaen teminatların bchemhal bır gün evvel muhasebe veznesıııe ya-
emırua a çesı a ınamayac . . . . . . . .. . 

t 1 1 k kbuzun teklifnamelerle bırlıkte ıhale ıçm tayın edılen muddetten hır saat 
ırı ması ve a ınaca ma .. 

1
• 1 

evvel komisyonumuza müracaat ve tevdi etnıelerı ı an ° unur. 

Çanak kale jandarm 

55000 :.rtr eti. 

mektebi 
müdürlügünden 

!2000 Koyun • 
12000 Kuzu • . . . 

· 1 . yeni efrat ınektehlerinin hazıran 229 tarıbındea ma.y_r~ 
Çan~~ kAlP. JatH n. ma . elik. ihtiyacları olan yu,,,.:ırıda cius ve mıkdarı yazılı 

929 tanhirıe ka ar uır seu ., ı "G h · 
... . · ka alt zarf usul: le mun.ak at-ayn vaz o unmuştur ~ azn ~~ 

~~r, ko) on. k_uı~ eh P all'da taliplrrin vcrJih Itri fiyntl!ır koınsi~:onca hatdn: 
~29 perşenlı~ .gı;nu s~at o~hnle~i icra kılınac;ıktır talif>lerin bubaptakı ~ıırtname_yı 
ıı.~alde görn_hhgı takd1rd~ ı ' Ça 1. kalede lıtikGmet dı:Liresinde mute~ekkil komıs· 
:..!,Orttıei. ve ı:Nıbet almak üzre na' 

oo mabau..:-iı !ll:ur2<'natlcrı ilan olunur 

-Çanakkale Jandarma Mektebi m~düriyetinden: 
S8'ı?OOO .1 Biriııoı nevı has ekmeo. 

• • 
0 kı 0

. • fr ıııeI<t.ıolo.ri!!ip 1-6-929 torihind~n Mayıs 930 
Çıınnkkale J~ndarıı>~ .ıcc_ı e :t 1,,. . uz bin ~~'o t>if'dıci nm ekmek kapalı 

esıne k.ıdar hı: •enelık ıhtı)aqls.ı o ·- ~) .1 'clde•le ır. ·n•'·assva. vaz olun· ' l'l ?" S ~.,, ·• · d · ·ı v· "" i' n mu· • .u. ·· r,_ U!ll le .:.J- _.,,."''' teı~ e,ı ıb- ~ren . ·~ ~ t · ı · leriu verdigi fivat . k.omiıı;yoııca 
:uştur 13-6-9!19 r-oı~·"°""" ~<imli saot on -• • ıp . . · bal d . 

hadd< itid•lde gör~lıfogtı ltlkdırde ib.•k•İ ic:ro k~ıuacaktır. Tahplerın. !i akı ıart. 
nameyi görnıek üzere Çanakkale bükilmet daireıınde muıeıekkıl komısıyonu mahsusa 
muracaatları il Un olunı' r. 

/ Falı~ Sulh malıkemesi l inci hukıık 

1 
tlaıreaıııden: mUddei Mehmet efoıırlı 

tarafından Silivl'i kapısında ve caddf'Sinde 
16 nur.ı•r•lı hanede haklı.al Kllrban efen. 
di aleyhıne ikame olunon nıatlubat dava· 
eınrn gıyaben cereyan eden muhakeıne· 

Binde müddei davasını ·ıckrar ve milddei 
aleyhin muka~ieına milddeiden kömiJr 
Alarak a,·neu ia.lde ettiği lıaklunda ikrar 
oldn#undı;tn ikame'$6hi nıeclıul bulunan 

muddta 3Jerhiu muddc::hıin talebi vecbile 
karar ~ri11~in.nio ilıi.aen tebliğine ve mu· 
raati içi~· 20 gltn n1cbil ita.s1na karar ve· 
rilnıiş ve •uJ..a~emesi 17-7-929 çarşaoba 
gUnn eııat 18,00 ıakik kılınmı§ olma~la 
muddi ale/;hin ınuddeti ınezküre zarfında 

itiraz ile muayyen ~Un ve saatte mahli.e· 
ıııe)'e ıı«olm•Aiii takdirde usulun 4-05· 
4084tıci maddeleri mucibince m3.hkcmeye 
kabul oluııınıyarak vakıalart kabul ve 

ikrar etmiş addolunacagı ilanen teblig 
olunur· 

.~;..;;..,:·.-:.;· c:.:,,;,:, ıv akıf akarlar 
(1 1 müdürlügünden: 

1 Müzayedeye vazolunan eınlak 
;~i l - Feril;oyünde Fraımz mez~·!ı.ilı arka larafoıJa odıı maa bodrum. 
~-:!jl 2 - Galatada hacı ama rnah~l!e.6nJe şehit Mehmet camii c&ht:nda 6 

l
ı No, bodrum. 

Alaturka nal fa b;·;\rnsı 
FAJi.ie BEY 

1 

3 - Eyip Sultanda vezir tekkesinde 17, 19 No. tekke kısmı. 
Istan~f.1 :1'i~~~I ~i':J9.;~'/o 55 ı.ıi 'l -·· Balatta karsbnş mahalle>inde vapur iskele!İ cadde3inde cami tah· 

• tında J 5 No. dü!ık5". 
~~n..w..11!•1.!~~~Wt;,ı~·t••.;.!!'.f'ta·_l-... ~'! .. 
ın~T.:'M,,,,...,.,-;;-~~filV;ı;~~. • 5 - B•yazııta sekbanbaşı lakup ağa mahallesinde simitçi soka3ınd• 

B eyoğlu re~inci •uln maiıkamesintlcn: fevkında odalar olan 3 No. dükkAn. 
Madam Zımılıi Kfüipyan ile emvali 6 - Eski Ali paşada miri miran Hasan paşa mahallesinde cami t~htında 

ınctruke Müdtiröyti tasatrufunda bnlunan 12 No. dukkün. 
Beyoğlunda As,..ali m••d mAhalle ve 
sokrınnda atik 23;2'> "" cedit aı,33 ııu- • 7 - Süleymaniyede elmaruf m~lrnllesinde tirabi ç.ıır~ı.sında 41 No. dt!kk.~n. 
mara ile mımıltkıını on admı arı ve otıız 8 - Çenberli taş civarında atık Ah paşe l!i~hallesinde yağiıkçı h:tuı 
il<i admı tulunda arazi tiıerine nıe!rııi lıot katında 9 ı o. otla. 
ı!ört katta zemin katında geniı ıe uzun 9 - Çarşıda bede,\•. l.ı sa!!;da ikinci adada 46-47 No. dolap kanııdı öııil. 
lir sofa zemini mermer ta~ ,.e bir oda Mtidd ı· d ı l) H · 929 d 3 T 929 Ç b ile iki kömiir!Uk ve binanın arkasında e ı mtizaye e: azıran an emmuz arşam a günt. 
ayrıca bir sakof ahınd• harap çamaıırha- saat on dört buçuğa kadar. 
ne \'e mutbalı; Birinci katında merdi\'cn Baliide muharrer emlak kiraye verileceğinden mUzayedeye vazolmımuştur. 
hiza•ında bir goniş oda ve iliinci kctıada Taiwierm yevmi ihale olan son ııunun saat on dört buçuğuna kadar şartna· 
ı<eniş ve bina boyunca uzun bir salon ,.e ıneyı okumak ve teminatı murakkate ita ederek müzayedeye itt>:·•k etmek 
bir heli üçüncü kat mda geniı oofa dört uzre İstanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf akarlar müdılrltiğUne müNcaatları 
oda ve bir hela dördüncü katında keza ilan olunur. 
dört oda bir hela kafe•i mLıhtacı tamir 
ve bazı odalan mu§hiret•u i>ti.·ar edi!mi~ Evsaf ve mü5tcmiliitı hakkında malumat almak isteyenler bu müddet 
bir bap kilrgir lıaoe '.ar:lıi ilandan itiba- zarfında mlizayeıJp oun•ına mliracaat ederek ecri misil raporlarını gllrebilirler. 
ren 30 gün ı;oridtlt-lie wuzııy.,d'ı:yt> "'az- 1 m 
edilmiı olmağla talip olaııın ve daha •i- Hasseki 
yade malumat almaı.-. iatiyeuler kıvnıeti 
muhamminesi olan on bin beş yö1 lira- 1 
nın yüzde on nisbetirıde pey akça.stor ı 
muı;tashibcn ve ihal.esi İCl'l\ kılınacağı 14 
Temuz 1929 tarihine musadlf Pazar gUnö 

ve Cerrahpaşa hastaneleri Sinir hastalıkları 
mütehassısı 1 

saat OD beıte 29 1738 nıımara ile heyoı!

SiNiR HEKiMi ŞÜKRÜ HAZIM 
İstanbul Sultan Mahmut Türbesi. Telefon 2622 1 lu şulh mahkemesi icra kısmına mura· 

caa t etmeleri iliin olunur: -
K adiköy sulh 2 inci hukuk mahkeme. 

sinden: Bir mahkumun bibin ademi 
tesviyesİJ:ldeıı naşi fürılhtü muharrer bulu. 
nan l>ir çift beygiriyle birlikte bir adet 
bata arabası 16 haziran 929 pazar glin•1 
aaaı 11 de UakUdarda al pv.ıı.rında alenen 
hilmUzayede satılacağından taliplerin yevm 
ve saat mezkOrda mahallinde bulunduru· 

Iacak memureyne muracaatları ilin olunur. 

Evl(af ~i~d~rl.üğüden: . 
Şehzade Ambarıyla Üskudar ımaratınde mevcut hurda bakir ıle 

sair. Eşyanın ~r~a . edilen müzayedesinde talip zuhur e~diğinden 
~azıranın o~ ıkıncı .Çarşamba günü saat on beşte pazarlıkla ıhalesi 
ıcra edıleceğınden talıp olanların Eşyayı görmek üzere her gün mezkur 
ambarlara ve ihale güuünde idare encümenine müracaatları. 

Reisicumhur Gazi hz. nin Himayei fahimanelerinde 

UCUNCU MILLi TURK 
TIP KONGRASI 

.Arı.kara. Eylfil 1929 

Başvekil ismet Paşa hazretlerinin fahri riyasetlerinde 
VE 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekili müderris 
Dr. Refik beyefendinin riyasetlerinde 

Kongra idare heyeti: 
İkinci reisler: Müderris Ziya Nuri. Muallim Refik :Vlünür. Umumi katip. Müderris muavini Fah· 

reddin Kerim. Hususi katip. Dr. Hasan Vasıf. Veznedar. .\1uallim Niya~i hmet. Aza. Muallim Seli!. 
hettin Mehmet . 

1 - Üçüncü Milli Türk tıp kongrası 1929 >'enesi eylülünrle Ankarada coplanacak ve üç gün devam 
edecektir. Ağustos içerisinde kongranın günü ayrıca ilan edilecektir. 

2 - Kongra mevzuları: Frengi, Kanser, Kızıl. 

3 - Bunlardan başka arzu eden etıbba lıu mevzular haricinde dahi se-uıest tebligat yapabilirler. 
Bu tebligatın azami Ağustos sonuna kadar iki nuslıa olarak ve daktilo ile yazılmış olduğu halde. 

(Istanbul Ankara caddesinde 71 numeroda kongra umumi katibi 
müderris muavini Dr. Fahreddin Kerim) 
namına gönderilmesi lazımdır. 

4 - Konp:raya i§tirak edecek her Türk tabibi iki lira kayt ücreti ile iki kıta küçük fotoğrafı • Ba· 
bıiili ca<ldPsi11de Sıhhi apartmanda l\Iuallim Dr. Niyazi İsmet,, namına gönderilmelidir. 

3 - Kongra azasının hüviyet varakalarıile temin edildiği takdirde vesaiti naklile tenzilat ~aıneleri 
namlarına g1··111deı ilccektir. 

6 - Kongraııııı dev~mı mü~deiinc~ .Aıı~ar~da yer.li ve ecnhi alat ve eJcvatı tıbbıye ile ispenci· 
yari müstahzarat ve tılıbı eserlerın teşhırı ıçın bır sergı açılacaktır. 

7 -· Bu sergide yerli alfıt ve edevat tıbbıyenin, ispenci yari müstahzarat \ e tıbbı eoerlerin te•hiri 
üt:retc tabi d~ğildir. • 

8 -- Ecnebi 
0

nıüstalızarat, aliit ve edcva~ı tıbbıyesile eserlerinin teşhiri için muayyen hır ücret alı· 
ııac,aktır. Bu husu~lar için Muallim Niyazi lsınet b~ye müracaat edilmelidir. 

9 - Sergide ,\lulaj, Piye~, Grafikler, Kolleksiyo,,lar t~~hir edilcc;:!ktir. Hunların i•!l':ıl edecekleri 
) ('rler hakkında Agustos hidayetine kadar Muallim Niyazi lsnıel heye haber verilmelidir~ 

Marnıara üsstlbahri kumandanlığından 
s 

! t 45000 kilo 17-6-929 paza.tesi 15 de ( kapalı 2:1rf ile) 
Lkme. - 241000 16 • 
Yaş sebze - 45000 • lE-6-'l29 Salı 14 • 
Kuru fasulye .. lflfı()O • • • • 16 • ( Aleniye ile ) 
ı - YuKsrıda nııktariarl yazılı et, eka:ek ~ebze erıak yanlarında gQsttrildi~i su. 

rel\e ıntüıakasaya konmuştur. 
2 - I\.ltinakaea kaaununa tevfikan talipliler kumandnolık ie\az11n ~ubesine :nüra

caat ile şnrtnameı>ini eiirehilirler. 

h k 
;{ - "M

1 
rioakası.i.}ha i t:r:ı_k rd~cek takliplt!ı e1Yveı., ~~i_rdr. dipozıtu akçalarının veva 

an ·a keıa et rncktu ı.:nu l\oc.eıı ıul"r ·r,z nıa ıutı•lurı~vctıne ,·eyahut ınuhasi · ~· 
ullük ,,.e,;:ıeainc ~·atırı:ır:ık ı:dl:.(·~h.i~.rı uı:ıkhuz v~. t:._art·t \~.,dkalı11rı ile nıezklır 

1
J:.ihle-. 

de kumand•nhk Jevn,~ını ştıbe.31 n1ün.:J:.usn k:>rı:ıt~yonuna r.'J.11racaatları iı:.n olu:.ıur. er 

---· .. --.. ---------
I-Iadımköy satın aln1a konıisyonuııdaıı: 
Çatalcanın lJadım kö.' t•:1<le!d ldtr.tın ihtiyacı bulıınsn Sutl~ ··~~. B· 1 ' ıru fo· 

1 fi ı , . , , . ..., J.... • ,J "ur. ~l 
eu )a kcpıh z:ıı. ; ınllııta\ıt";'a A<>r.mu~lı.~r ıııaleıt:Tı Z9 bııiı-.ıı. •;· .~ farit.i:ıe r.ıusadif 
cumartesi rıunü srıut 13, 16, 17 de u '"1.-HP. 11:.:.riı:nhoy o.:-:.tı:ı &!rua i;.('lr.:~~.,-,}~:.ıuda ~:l.f'l• 
le.~akt~r. '!'sliplerin :ıartnemelcri:ı~ gtır;;ıeı .. içı;ı h~r ~un "~ mLt~ı:üı.:.J.~)·a istıra• tdt!· 
ctklerın de mua. en )?UUdc konusyonun:uza ruurace.JtlaT'ı tian nLınıı .. 

1 ~} ari,-n !\-:att;di ,~ n:aı~1t.T~::1 ro~:.ü_jor 
1 H.)lt:ıhah tan!tr.ıi&.D f!au~d• ı\i~a 

şeiıı:ndo ( Boluvar Zıri•ıll&ı ) ""'Lıılleo.'u· 
de 8. numaralı ba..aed• ~ o:.ı.,am 
Ş.arlot Kalinoı ve d;ı .. ıılıı..,le.""~ tW'.J • 

lıiııe ikame olunan ialol f111;l c.la'..,,.Ja 
mılddei aıe,ı.. ınadaııı Şarloia mllit•-•C· 
ren davetiye i.rl&line n4ıocu1·teblijaı !1 ,_;.;ı 
kabil olamadt~/ aniq:lm"I ol~·!fuudau 
hukuk usuli muhakemeleriı.l.n l4J rlnci 
ve miJttakJp maddolori _J.UJ:ar,uta. te'ı"fi 

kun bir •!" r.rıl14'dc-;;le iı....1 teblifkı,. Aı 
rar verilmif vlı:aai,.ia amı.a.....ı. mu 
sllak bulwıd.,I• !5 T-2 • ~; 
"''t on llÇ ~"'-" ..,ı.,._.,.;e -..ıı Vtl· 

~ı~t etm~fli tuiılr.;~ itJ • i3 lılılllırıııt'" .. tt· 
mcve ı>Oh~•.-ı N ... , itl.n -...... 

ı G, .'l..t. ;.ııaı&ı ~ç.;;;;c-m:-
d~ 1~5 loc ~l ~« No. 

'

' 8114 '~ " •• , • 9:!~ "'.U.iı ~- -.li 
}.:.:ıw. .. n ze,:. l ettl.m ycıniıini ra1acağıa.ı<lllıı 
hUkml\ olmadı~ı ilun oh~ur 
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almakta istical ediniz. 
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· Bu defa dünya 
sür"at rekoru için 
Amerikanın İn - . 
dia napolis şehrinde 
büyük bir otomo-

~fli~;ı~;.;"f;~:~bil yarışı yapılmış-
;;.s,s;,;~ tır. 

Bu 

atte 154 kilonıetre 'ür'atle 
(RAY KEECH) kazanmıştır 

rokoru (75 
kilometroluk mesa
feyi (hihi inkita sa

Amerikalı REY Kİ 

Amerikada yedi senedenberi kazanılan bütün ya· 
rışlarda olduğu gibi bu defaki yarışta da rekoru 
kazanan otomobil ile ilk beş rakıp otomobil, bütün 
dfinyaca ıneşlıur FA. YRST01 lastikleri ile müceh
hez idiler. 

D 

o ŞTE l1 
111 

Dünyanııı en mühim ve en tehlikeli müa 
sahakaları olan hu) arışlarda yedi sene( en heri FA YRSTON lastiklerinin isti
mali vekoşııcuların hayatlarını yalnız hu lastil~;Jeretevdi etnıeleri F AYRSTON 
akasının ne kadar emniyetli ve sağlam o~duğı1na l.ü~·iik bir clelil teşkil eder. 

Seyri sef ain 
"1UDANYA .POSTASI 

(MARMARA) vaf uru Salı, 
Cuma. ( KOCAEL ) vapuru 
Pazar, Çarşanba 9 da idare 
rıhtımından hareketle Mu
danya ve Gemliğe gidip ge
lecektir. 
2000 adet yemek peçete-

lerinin kat'i ihalesi 
17 Haziran 929 tarihindedir. 
Vereceklerin o gün saat 16 da 
levazım müdürlüğüne gelme
leri. 

Y elkenCİ Vapurları 
Karadeniz liıks ve &ur"at poetJsı 

s,~ .. 
VAPURU 

HA~fuANÇarşamha 
Günii akşamı Sirkeci rıh

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

Tafsilat için Sirkecide 'ı el
kenci Hanında kain acenta ·ı
na müracatla. Tel. Istaı,Lul 151 S 

... lii::lm;;]IBJl!~ııa:"!-=ZU:llllıı:i 

Belsoğukluğu frenği 
olanların nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en •on usulile kat'i 

olıırak esr,; \e yeui bel oğuklıığu. 
freı:qi, idrar darlığı, bel gevşek· 
,ı ı " mc an ve hile mle kadın 
r ::ıt lı ları tedavi olunur. 

ile o lu Tokaılıyan ı anında 

ır.cktep sol\ak N 351el: B.0. 3152 

1Vakif akarlar 
muduriugunderı: 

Pazarlıkla kiraya verilecek erı lalt 
l - DurdıincU Yakıf han zemin kalla telefon ınalıallinden l oı.ı.bc: ııh•.Lal 

22-5 ı o. mağaza. 
2 - Dordüncü vakıf han zemin kat haLilar arkasında anılık mal.ulh 2· l. ·o. 

3 - Dordunctı \ litf han zemin kat 3.4 • o. telı•fon mahalli. 

4 - Domllincıi \ak f han asına kat 8·1 . o. penc~resiz odıı. 

5 - Donluııcü \ak ıf lıan ildnci katında mu], addcma lrnt:H• oc, ~'ı 
mahal. 

olan 1 

6 - Durduncü \atıf han ikinci katta 27, 28, 29, 30, 31, 32, :ı ı, 37 
nunıralı odalaı-. 

~lcıddcti miizaJede: 19 Haziran 929 Çarşamba glınü saat on dort buçu~a 
kadar. 

Yirmi glin müddetle iliin edilen b.alüde muharrer emlakin pazarl:kla kiraya 

verilmesine Encumen idarece karar verilmiştir. Talipler ~artnsmeyi okumak 

ve teminat ıta ederek icara ait talrplerini dermiyan eylem~k icin lstanlıul 
Evkaf müduriyetinde rnl.ıf akarla nıııdıırluğune m•ıracaatları ilan olunur. 

E\saf 'e n.ıı~tMnilatı lıakkıııda nıaliımat almak İoteyenler müzayede 
oda ndaki ecri mi<il rapcrumı o!rn~ abilirlcr. 

~ 

Evkaf müdrlüğünden: 
l\llKT!ıl:U Cİ;'\Sİ 

1300 
6GOO 
500 
30 

250 
200 
150 
300 

1600 
2500 

Tıız 

Limon 
Kayısı 

Çay 
Peynir 
Kaşar peyniri 
·Nişasta 

Reçel 
Soda 
Kibrit 

200 .:\cstele südü şekeri 
500 Hasır süpürke 
150 Çalı süpürke 
200 Elektrik ampulu 

Guraba Hastahanesine lüzumu olan berveçhi bala on dört kalem 
erzak ve sair lernzım münakasaya vazedilerek Temmuzun altıncı cu· 
marte~i günü saat on be~te ihale;:i icra edileceğinden talip olanların 
şeraiti anlamak üzere her gün Levazım idaresine ve ihale günü de 
idare encümenine rnüracantbn. 

lstanbul İcra dairesinden : 
l ~ ımıı t eda hanının, Bekir Sıdkı bey 

~!ahcuınlaıı Ali Hn uar ve ~lu•tafa Ya· 
ıur Br~lerdcn horc aldıpı :ı?SOO liraya 
rnuknbil ikinci derecede ipo~ek irae eyh·· 
Jiği teşviklycde hauıanıc.ı Emin efeııJi 

sokağında ı\tik mükerrer 3 numarah el
)CV Teı:viki)·e aparımuanıncn :ıemin ve 
Leytiye!:ii borcun verilmemesinden dola' ı 
ihalei e\'veliye~inin icrası için 30 gün muti· 
deli~ mılıJ.yedeye konuhnu!jtur. 

Hudutlu: ~a~ tarafı Rus mUes~sesine 
ait arı-a sLıl taıafı medyunun Uht esinde 
Lulunan diger arsa arka::H Ali 1-lay J.:ır Be
yin Uç harı:.:ı nuınarah arsa ccpne!li ha
nuınıcı Eınin efeur.li sokugc ile mahlut bir 
ıııucibi .. "nf"t 568 ar .,.111 terbiinde araziden 
403 arşın bina ve 16 ar~ını iki tarafınJa 
•) ,fınlık mahledir. Evsaf ve müştemlatı: 

Bo<lrum katında 2 od>, 5 kömürlük, 
1 hela, l koridor. l aralık, sabit bakır 
kazganh zeınini çimento çamagırh~ bina
nın ünU çimento olup zemin kaunda 
mermer hir ince mermer merdiven f;i. 

ınento sahanhl< ve birinci kata :kadar 
merdi,·en ınerm:::rdir. 

Birinci kattan itıbaren !!&hanlıktan 
zeınini elvan çini tera!ji merdiveni ah~ah 
kapuhr ve pencereler yağlı bo)alt vasat· 
ta bir aydınlık mahli daha vardır. Bod
rum ve zen1in kat pencereleri demir par
nıakhkltdır. 

Birinci kattan itibaren sokak tarafında 
çıknıa ve her katta sokak. tarafında her 
apartuınanın birer balkonu vaıdır. 

Bodrum dahil olduğu halde 5 kattan 
ibaret ve B)rıca ternsi havi tam k&rgir 
Linan;n her o.partuman kahndda 1 kori· 

· <lor uzerinde 5 oda ve zemini kırmızı 
çini dô;cli maltız ve hava - gazı • ocak
h uıusluklu, mutbak zemini beyaz çini 
lıanyo \C yıkanma mahli mevcut olup, 
zeminle beraber 4 katta 8 numaraya ka· 
dar 8 apartuman ,·arJır. Bir numarada 
\ünınti Be.r İki. nu_ınarada Şevket hanım 
Cç numarada Alı 1aver Bey dtirt numa· 
raUa boştur. Beş numarada Seda hanım 
Altı numarada El{renı Bey Yedi numa· 
rada Münür bey, sekiz numarada Vasf 
Bev kiracıdır. 
Bi~ıının üstnnde ve bir kt5mtnda zemini 

k.ırmızı çini döreli teresi \-e umum apartu
mnnında avd;nlı>[ mahli muhtevi terkoz 
tertibatı ilC mücehhez Yirmi ddrl bin a!J 
tı ytiz dok'8n dört lira kiymeti muham· 
menesi apartumanın iştirasına birinci ipo
tek bedel olau se>ıiz bin iki yUz elli Ji. 
r&J"l tet:~.\"UZ etmek. üzere ~tali,e O}j!nlar 
ve daha ıivade mıılnn10.t almak ııt~venlcr 
ki) meli m~hanın en -inin yütde oı;u nıs.· 
betinde pey akçasuu ve Jos.ire nwı~ara: 
]annt muataqhiben lstanhul ıl'ra daırı"so.ı 
muzalJc ;~be~iııe ınura.caat ı:ına!eti \e 
13 tcmuı n29 tarihindt• <a..'1~ o:.dvrtlcn Otı· 

l1ltı)·& kab~r ihalei ev\"cli\esi ~ ap1l:ı.ca.fı 
i:il:ı n'nn..,. 

Askeri müna
kasa ilanlari: 

f ....... j;;~:i:ı:i;:ı~ 'il~ M: ·~~k~i~~. ~·~;ı~~i;;a-··· .. ·ı 
f komisyonundan: 
,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..... ,,,,,,,,,,,,, 
T ealıhü.:lüdu ifa edemeyen mütaahhiı nam ve hisahına Sarikamifdeki kılatın 

ihtiyaci olan 190589 kilo ot veya saaııın kapalı zarfla mUoakasaya konmu~ur 
ihalesi 17-6-929 pazartesi gUnU saat 15 de Sarikami0de askeri 111!111 alma komisyo
nunda yapılacaktır taliplerin Sarikamifdeki mezkur komisyona muracaatleri il~ıı 
olunur. 

E drcmit, Kınık ve Bergamadaki kıtaatın ihtiyacı olan kuru ot ve Saman kapalı 
:auftn munakasa)a koumut~ur. İhaleleri 20 -haziran- 929 per;enbe gı.inti saat 

l 1 de t:drcmitte askeri satın alına komisyonunda ) apılacnk.tır. 'falipler ~.artn3me-
aini komis~·onunıuzda görebilurler. munaka.sala iıı:tirak etmek isteyenlerin teminat
lariJe Edremitteki mezkür komisyona muracaatları. 
S iva~ta bulur.an \'e bulunacak olan kıtaat ve mUessesatın itıti)·acı olan koyun \"I 

Eiğır etleri kal.'alı ı:arfla ınılnaka'"ı a konmu~tur. İhale•i 23 haziran 929 pazar 
günli saat 14 te :Sivasta askeri saın alma lı:omiıoyonunda yapıL.ıcaktır. Taliplerin şart· 
namesini knmisyonumuzda görmeleri ve münakasaya İ§tİrak. etmek iste)·enlerinde 
teminatlarile Sivas a9keri satıu alma l<.cmisvonuna muracaatları. 
İ znıir müstahkem m.evkii kıtaatı ihtiyacı o"Jan şeker ve pirinç ayn ayrı §&rtnameler.• 

ve kapalı 1arfla müuakasaya konmuştur. Pirincin ihale~i 30 haziran 929 pazar 
günü saat on altıda ,.~ şek.erin ihaleoi l teınmuz 929 pazartesi saat on altıda İzmirde 
mu~tahkem mevkii .eaıın aJma kon1isyonunda yapllacaktır. Şartnameleri komisyonu 
muzda mevcuttur. Taliplerin teminatlarile İzmirdeki mezkOr komisyona mUracaatl T( 

f l\f ekatihi askeryie satınalnıa komisyonundan J 
...,..... •••••••• 4•••••• ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• A s!;eri mektelıler için 7000 kilo yufüa aleni münakasa suretile satın alı· 

nacaktır. İhalesi 24· Haziran·929 pazartesi gtinti saat 15 de Harbiye 
mektebi yemekhanelerli unündeki münakasa mahallinde icra kılınacaktır. 
Talipkrin şartname i~in komisyona müracetları ve i~tirak içinde münakasa 
mahallinde hazır bulunınaları ilin olunur. 
A sJ,ekri mektepler için 15000 kilo patatas aleni mlınakasa suretilc satın 

alınncaktır. İhalesi 24 haziran 929 pazarertesi glınü saat 14,30 da Har· 
hiy" mektebi yemekhaneleri ()nündeki münakasa mahallinde icra kılınacak• 
tır. 'laliplerin ~artname i~in komi)·ona müracaatları ve iştirak içinde mtına• 

ksa mahallinde hazır bulunulması illin olunur . .......................................................... 
i Bakır köyünde barut fabrikalarında imaltı 
• ti) lstambul satınalma komisyonundan: 

harbiye 

ı·-···· 
+ 

l\'} uhaftz. böluğt.ı.nUn ihtiyaci olnn 1500 kilo eade )"ağı ,,.e 600 çeki odun mlinaka· 
sa.ıa. ı<.onulmuıtur. ]halt leri a, rı .O.l rı ve 3. 'lemmuı 929 Çarııanba gtinU Mat 

14 de icra kılınac:ıklır. itaya talip olanların teıninat!ariyle mezkür günde kom.is on• 
mliracaatlarc. 

Is anatlar mektebinin ihtiya•" olan 1088 çeki odun kapalı zarfla mUnaka•aya konul. 
muştur. !balesi l temmuz 929 pazarte•i glıcU saat 14 de icra kılınacaktır. Itay• 

talip olanların teminatlarını havi mühurlu tekliflerini mezkQr günde ihale uatından 
mukaddem komi•; ona tevdi eylemelerL 

f .. ü ~{;~~ü. k~i~;:ı~. ·;~ı;~~i;;ı"~ ·k~;i~;~~~~d;;;. "i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
K itnnt ihti)aci ic;in 1000 kilo Toz~ekeri aleni munakasa suretile mubayaa edilecek· 

tir. lhabi 26 Jıaıiran 929 tarihine mu!!adif çarıanba gılnU saat 15 de yapılacak
dır. 'l'aliplerin ~artnamesini komi~yonumuzJan almaları ve numunesini gurmcleri ve 
vakti muayyende ~aı:tnamede yazılı olan şekildeki teminatlarile komit,yonumuzda ha· 
zır lıulunrualan ilfln olunur. 

G ümüş •uyu lıa·talıanesi ihtiyad içia 23725 kilo koyun eti pazarlık suretile mu 
abyoa edilecek tir ihalesi ll hazıran 929 salı gUnü s" at 15 de yapılacaktır. Ta· 

lipl~rin şartnam~ini komi<>yonumuzdn görmeleri ve §Brtuamede yazılı olan ıekildek.i 
temi.natlarile konlİ~yonumuzda lı::ı.zır bulunmaları ilan olunur. ....... , .... ~ ...........................•.•.....••••...•• i Dördüncü kol ordu satınalma komisyonundan: l 
....................................................... , ..... ~ 
Duicada!.i kıtaatının ılç aylık ihtiyacı olan _(llOOO) ki!~ sığır etinin ihales kap.al'. lll< 

U>Ulu ile bir lıafta müdetle teındıt euılıruşlı. Yevını iluıle olan J-6-929 tarilııııde 
wrilen fıat gali gorulınılştılr. l\lezkür et ihtiyacı bir ay zarfında her gUn taliplerin 
komisyona mi.iracantlıırı. 

C ibeti Askerice yeni~en inıa edilecek ~lan kar~i'. dep~lardan 13 adedi Eski.ıe.hirde 
ve 10 adedide lzmıt ve Dcrmcede mşa ettırılece~mden 25 · 4 · \129 tarihınden 

itibaren 20 glin müddetle kapalı zarf usulile münaka•aya konu~muıtur. Talip_ olanı.ar 
aerailini gorıııek ilzre her gün ve pey sur.mek ısteycnlar yevmı ıb!'-10 olan l~-5-929 
Çarıamha gunü saat l~ te kapalı. ı:arflarıle komıııyona gelnıe.le~ı ve .''?u ınşaatna 
müddeti bir sene olup ınşasma talıp olanlar toptan ve yahutta ıkı~er, ıkııer anahtn 
teslim edilmek şartile ihale edilebilecektir. 

:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11111111 ... ııuı••••••; 

: Emvali metruke ilanı i 
. i 
=······•t••·········································································································· Semti mahallesi Sokagı No. Ne,·i Bedeli mefsuh mukıırreri 

beyoglu h~seyinaga cedit yeşil A 21 C 29 Apartman Lira Sekiz taksitte 
bayram 31111 

Multemillitı : bodurum 11atile 5 kattır. bodurumda, kapıcı odası odunluk ve ko-
mnrlük biriuci dııireai 7 oda bir mutfak bir hala . . 

İkinci ye tlçi.ıncü daire~i beter oda birer mulfak ve bir~~. hala. dQrdüocu da~reıı 
3 oda bir mutlak bir hala. taraca kısml çamaıırlıktır. alektırıa. ve terkoaı suyu te.eıaatı 
ve tertibatı vardır. 

Balacla e\"~afl muharrer apartuman talibinin ni.lki.i.line mebni ihalesi feshedilerek 
yeniden karalı ıarf u<ulile 2'.J · 6. · 929 ta_·ihfrıe. ıuU•adif Cum.arıesi ~ilıı~ s.ut 15 de 
icrasi uıUz~ycdı:~ı mukarrerdır. talıblc:ın he~elının yUzde .Y~dıbuçuğu_ nıecbeımde te
minaıi hıtvı teklıf mektuplarını emYah ınetı·u'{e satı~ komı&j onuna müracaatları. 

Vilayet daimi encumenindeıı: 
Sirkecide ebussuut caddesinde 17 numaralı dükkan 
Fatihde tabhane medresesi kömürlük malıali 
Fatihdc kadı çeşmesinde damat Mehmet efendi medresesi 
Rumeli fenerinde garipca kariyesiııde iki o~ıılı rıı~ktep binası 
Balada muharrer emlaki hususiye icare verılmtk uzeı·el 9-6-929 

çarşanba günü s:ıat on bire kadar müzayedeye konulduğundan talip· 
!erin encümene müracaatları. 

-·-


