
Anıerikada hiç mahalle 
kahvehanesi yok. Niçin? 
Çünkü herJ,es çalışıyor. 

k 
CümlturiJ1el icin ve halk icln 

Bi~de 111ahalle kalıvelıa· 
neleri bol.1 için? Çiinkii çalış· 
manııı yolunu bulamadık. 

Polilllc.a Yeni lnglllz kabinesi neler Jlapacak? Güzel bir l,timmeı nümunesi 

Mac Donaıd • Hariciye nazırı diyor ki: ''Evvela ruslarla Üsküdarh~:lediyesi IOOlira 
gelınce d 

~üyiik Britauyada ameleler ik· barışacağız, sonra a Ren ·ıe bir çocuk 
inti defa olarak hükumet teşkil 
ettiler. Azami programlarını bu H t hl. . esı· h k ,,. h d 
~~~küta~~~~ ::s~ri;!~r~ıı~~r:::~~ avzasının a ıyesı çar ne a acagız,, ahçesi v ıiicu a getirdi. 
;; ildir. Bununla beraber hüküm 
dlerinde. 

Bir az istikbale nafiz olalım: 
Bu defa değilse gelecek defa 

amele programlarını tatbik edecek. 
Bu takdirde Britanya aleminin si· 
ınası değişmemek imkansızdır. Es· 
ki İngiltereye el veda 1 
1 Şimdiye değin tatbik edilen u· 
"ı;ul sayesinde bu memlekette ze
nginlerin de, fukaranın da mık· 
tıırı hadden fazla artmişıı. Lon
drada ve sair merkezlerdeki §irke
~ler, zengin fertler müstemleke
'erin iliğini emiyorlardı. Yarım 
-~ilyara yakın insan oğlu, aç, çı· 
plak bu zenginlerin kasa ve ke
selerini doldurmağa mahkumdu. 

Amele fırkası, zenginleri nis· 
bi ve pek müterakki bir vergi· 

~ t•e tabi tutmak, fukaraya vergi 
"-·erdirmemek, büyük i'1eri efra· 
Jın elinden almak istiyor. 

Demek ki büyük servetler de· 

t-ri geçiyor. Bu gidişle müstem· 
ekelerin istiklale değilse de çok 

ııeniş bir muhtariyete, daha in· 
•aui bir idareye nail olmaları 
hc•aba dahildir. 
Hülası, bu itibarla, belki 1,500,~ 

tşsiz amele ve _bunların aı· 
~eleri, yani be~ milyon fert 1!7 
,dih edilecek, amele. dah_a genış 
l>ir nefeı alacak, zengmlenn serv• 
'eti inecek müstamereler esaret\en 
yava, yavq k~tul!'cakl!'1'·····1ve n· 
gilıerenin şabeıyeıı değişecek. 

Bu hadise, yalnız . Bri~nya .i'!l· 
Jratorluğu için değil, cıhan ıçın 

hir inkılaptır. 
Bu inkılabın şiddetle cereY,an 

ı · t nıe cceğini uhmin edebiliriz. İn· 
giliz ıııetodarı ruı meıotlanna be
uzen!ez. 

Huııunla beraber bu içtimai in· 
kıliilıın seneti azaltacağı şiddetle 
\:arittir. 

Britanya imparatorlu~ dahilin· 
de Avustralya ve Yeni Zelan_d'da 
ıı;_okıanberi amele hiıkıluıet edıyor. 
Elde edilen nıııice fenadır. :Belki, 
pralarda. istikbalde itler düzel!r, 
lııervet fı'kırır. Bu ciheti bilmeyız. 
Yalnız ilk hamlede lngilıerenin za'
fa uğrayacağını kuvvetle tahm!n 
.edebiliriz. İıigiliz amele parriainın 
,muvaffakıyeti sair yerlerdeki sosi· 
alistleri teşvik edecektir. 

Eranaa arıık Londra kabinesine 
)>el hRğlayamaz. Mac Donald ~a· 
binesinin teşekkülünden evel şım· 
di maliye nazırlığına geçen Snow· 
den açıktan açığa Franııa aleyhin· 
de bulunmu,ıu. 

Bizzat Mac Donald, Rein bavz· 
asının işgalini bir rezalet olmak 
üzere tavsıf ediyordu. Almanlar 
bu siyasetten memnun olsalar ge
rektir. Şimdiki alman hükumeti· 
nin sosialist olduğunu da unutma· 
yalım. -İKDAM ___ ......,,___ 

Paris büyük elçi
miz dünkü 

ekspresle gitti. 
Paris bü· · 

yük elçimiz 
Fethi bey 
dünktı eks
presle ma· 

lhalli memu· 
)'iyetine ha
freket etti. 
• lstasyo • 
ıfıun pero
~u teşyie 

gelen zevat 
'le dolmuı 
~. Fethi 
bey trenin 
hareketine 
icadar, dı· 
·~arda has· 

bihallerde Fetlıi Bey 

bulundular ve tren samimi 
hava içind<' hareket etti • . 

hır 

Amerikaya giderek M. Hooverle görüşmesi Baş'vekilin 
ihtimali olduğu da söylenmektedir. 

londra, 10 [ A. A. ] 

Hem de kunıları ta K ilyostan 
a eti r m e k şart i 1 e. 

Anadolu ya· 
kasının en gü-

Deyi! Hı:rald gvetesin.in b!r 
muhabirini kabul eden yenı ~arı
ciye nazırı, M. Henderson atıde· 
ki beyanatta bulunmuştur: 

"Cemiyeti akvam ile olan müna
sebatımızı amele hükumetinin ha
rici siyasetinin en mühim amille· 
rinden biri telakki etmek husu· 
sunda M. Makdonald ile tema· 
men beraberim. Bu siyaset, ce· 
miyeti akvam zihniyeti ile sevk 
ve idare edilecektir. 

l 
zel ye~lerinden 
biri, Üsküdar, 
faka şimdiye ka· 
dar ihmal edil-

Biz, bizim için mevzuu· 
bahs olan mes'eleleri ta
mamen lngiliz noktai na· 
zarından değil, belki bey
nelmilel teşrik mesai nok· 
tai nazarından tetkik ede· 

Soldan sağa: Başvekil J\l. Ramsey Mac Donald, M. J. H. Tho· 
mas, dahiliye nazırı M. Cliynes, Hariciye nazırı M. Hender-

son, maliye nazırı Philipp Smowden 

ceğiz. 
Gerek cemiyeti akvam azasın· 

dan olan devletlerle ve gerek 
Rusya, Amerika gibi bu cemiyete 
dahil bulunmayan devletlere kar· 
şı ittihaz edeceğim hattı hareket 
Bu zihniyetten mülhem olacakbr. 
Müttehidei Amerikanın dünya 
üzerindeki rolü pek mühimdir. 
Zira Amerikanın cihan sulhune 
sıkı sıkıya bağlı bulunan bütün 
bir mes' eleler silsilesinin anahtarı 
mesabesinde olduğu bedihi ve 
aşikardır. Biz lngiliz lisan~e ko· 
nuşan iki büyük demokrası ara
sındaki münasebetleri imkan de· 
recesinde tahkim ve tarsin etmek 
için elimizden geleni yapacağız. 

senesin~ itusyadaki memuriye- nüz tayin edilmemiş olan 30 tali 
timden beri bu geniş mıntaka ile memuriyete kimlerin getirilece· 
Büyük Britanya arasında müm- ğini mübeyyin resmi listenin bu 
kün olduğu kadar sıkı münase· akşam neşredilmesine intizar 
betler tesisini arzu ve iltizam et- olunmaktadır. M. Macdonald, bu 
mekten hali kalmadım. gün yahut yarın Londradan mü-

Alman tamirat mes'elesi hak- farakat ederek maskatı re'si olan 
kında mütehassısların raporu [Mabadi 3 üncü sayfada) 
üzerinde derin tetkikat yapılma
dan ve diğer devletlerin bu 
mes' ele hakkındaki noktai nazar
ları anlaşılmadan evel hükumet
çe biç bir kat'i karar ittihaz 
olunamaz. 

Cemiyeti akvam haricinde bu· 
lunan diğer büyük bir millette 
Rusyadır. Amele fırkasının bu mil· 
lete karşı olan siyaseti malumdur. 
Bu siyaseti tatbik mevkıine koy· 
makta gecikmiyeceğiz. iki memle· 
ketin mütekabil münasebetleri sağ
lam bir esasa istinat etmesini te· 
min için Moskova ile m~_ake:ata 
girişmek lazım geleceğını soyle· 
mek fazladır zannederim. Zira bu 
münasebetler ancak böyle bir esa
sa istinat suretiyledir ki umıımi 
sıılh davasına ve ticaretin men/ a· 
atlerine hadim olabilirler. 1917 

Renin tahliyesi hu-
susuna gelince: işgal 
kıtaatını hu araziden 
çekmek anının gelme· 
sine sabırsızlıkla bek
lemekteyiz. Bizim için 
ciddi bir düşünce ve 
kaygu teşkil etmekte 
olan bu mes'eleyi mün 
kün olduğu kadar sür· 
atle halletmek çarele
rini aramağa gayret 
edeceğiz. 

İlk içtima 
Londra, 10 [A. A.] 

Kabine ilk resmi içtimaını bu 
sabah saat 10 da akdetmiştir. 
Şimdiye kadar · vazifedarları he-

1::::ı=-Iki yeni tefrikaya başlayoruz-.m::' 

!_. EŞEKIST ANii 
.. ? .. .. . . ..,. :: Muharrırı: :: 
ij Bir kaç güne kadar iki yeni tefrikaya başlayoruz, ii 
!i Bu tefrikaların birincisi: g 
!! Eşeklerin teşkil ettikleri bir 1nedeniyet ... !! 
!! Lakırdı eder, iş gôrür, okur eşekler ... jj 
~i Koca bir ülkede insan yerine onlar ••. ji 
!i 811 roman her kesi, bilhassa ço-!! 
Ücukları güldürecektir. 11 
ı. ·= 
ı
. .. . . . . .. : İk1ac,sı : . . . . _ .. _ ,.,_,_ !! 

lfn:- DANTON il .. .. 
ji Bu tarihi tefrikamızda büyük Fransız inkilipcısının bütün il 
ıİ hususi hayatını, aşkını, kin ve hırslarını ve Fransız ihtilalinin ii 
ii en müthiş ve müheyyiç safhalarını okuyacaksımz. !i 
11 81 ... üne lı d .................. 11 
li:::ııı::ıuıuııu::. r K8C g a ar ................... ıı• 

Bir estetik "ıes'elesi 
Görüyoruz ki: 
Bu:ı kimseler, şöhretine im· 

rendikleri şu veya bn Rus, Ingiliz, 
Fransız veya Alman şairi, tlyat· 
rocusu, romancısı tarzında yaz· 
mağa özenmek ve yahut falan 
memleketin falan filesofuna ve ya 
falan nazariyecieine ait bir tııkım 
f'ıkirleri benimseyerek bunları 
habersiz bir kütle önünde bozuk 
bir lehçeyle yarım yamalak tekrar 
etmek, o ayarda bir ehemmiyet 
sahibi olmak için kafidir zanne· 
diyorlar. 

e hayal! 
Halik ve mukallit, asıl ve 

kopya, hiç biri birinin cinsinden 
olur mu? Yar11tıcı, hür doğmuş 
bir adıımdır, bir efendidir. Ken· 
di fıtratının öz kanunlarına göre 
sinirlerinin, yaşayışının ve aklı· 
nın mahı!ullerini olğun meyve
ler gibi veriyor • Eserinin üze· 
·rinde yalnız kendi serbest par
maklarının mukaddes izleri var. 

Mukallit ise, o, bir köledir ki 
yaptığı her iş, esaretin bütün 
utandırıcı alametlerini taşır. Onun 
tekamülü hariçten gelen fikirlerin 
tesiriledir. Zira içinde hiç bir 
kuvvetin zenbereği yok. Salonda 
çocukları aldatmak için, halı üze· 
rine dikilen çam ağacı gibi, yap
raklıırı hep boyalı talaş tandır. 
Dallardan sarkan şu altın porta· 
kala, şu penbe ve yuvarlak elmaya 
beyhude dokunmayınııı:. Zira bun· 
lar boyanmış mukavvada ndır. 
Hiz çam agacı ayni zamanda hem 
elma, hem de portakal yetiştirir 
mi?Bu,işte bir sahtelik olduğunu 
size anlatmaya yeter. 

Hiç hadım, tanımadan erkek 
sesini taklit edebilir mi? Biç ve· 
rem suratlı mukallit, zinde yara· 
tıcının ytlkiini, 1,uvarlanmakeızın 
ıırtında taşıyabılir mi ? 

Küçük ve fakır ruhlular, ta 
çocuktan baıkalarını taklide 
koyulurlar. 

Büyük fıtratlar ise, ancak tü· 
kendikten ve yahut çöktükten son
radır ki, kendilerini taklide baş· 
!arlar. 

Değil başkasını, hatta kendi 
kendini bile taklit etmek bir 
sukut eseri, bir zillet,bir ayıptır. 

Ah"ıet Haşım 

mittir. Bakım
sız kalmıştır. 

Fakat bu defa 
fakir bütçesine 
rağmen güzel 
bir şey yaptı, 

hatta bütün Is· 
tanbul beledi· 
yelerine örnek 
olacak güzel b'· 
şey yaptı. 

Emanetin 
Gülh ane par· 
kında yapmağa 
karar verdijği 
kum bahçesin
den eve!, ema· 
nete de tefev
vuk ederek Üs· 

Bahçenin bir köşe i 

küdar çocukları 
için güzel bir 
kum bahçesi 
meydana getir
di. Üsküdar be· 
lediyeıini b u 
noktadan teb· 
rik etmek la
zım gelir. Bah· 
çe için temiz 
kumlar ta Kil· Bahç•~de oynayan çocuklar 

yostan getirtilmiştir. Az himme· daki yedi güzel su menbatndtn 
tin çok iş yapacağını Üsküdar Üsküdarlıların iazami iırtif'llde•iııi 
beledi ycsi de temin etmiştir. 
şununla is· 
pat etti. 
Bu çocuk 
bahçesi iç
in sarfe -
dilen para 
yüz liranın 
içinde. Be· 
lediye ken· 
di amele
sini çalış
tırmış ve 
kum bah-
çesini böy· i 
le la şey 
mesabesin· 
de bir ma- lıiii----
srafla mey- · ,;dur bele1iye rei>ı 
dana getir· :onıail Hakkı B. 
miştir. Şimdi Üsküdarda aile ço· / 
cukları bahçede zevk ve neş'e 
içinde oynayorlar .. 

Belediye bundan başka civar· 

Yeni ingiliz nazırı 15 
gün evel gelmişti. 
lngilterede Ramzey Nakdo

nald kabinesine dahil olan nazır
lardaa M. Sidney Voppin bir kaç 
güne kadar şehrimize geleçeğini 
bir refikimiz yazıyordu. lngiliz 
konsoloshanesinden yaptığımız 
tahkıkatta bu zatin on beş gün 
evel şehrimize gelip bilahara 
gittiği anlaşılmıştır. 

M. Rivas Viköna 
dün 

Ankaradan geldi. 
Muhtelit mübadele komisyonu 

reisi M . Rivas Viköna dünkü 

trenle Ankaradan gelmiştir. M. 
Rivas hasta olduğundan Tolcatfl· 
yana gel~e dışan çıkmamıştır. 

Müsabakamız 

Habir hey 

Müsabaka için resim dercine 
devam ediyoruz. Haziranın on 
beşinden itibaren arlık resim 
koymayacağız. Resim koydurtmak 
isteyenler o vakta kadar res:nı· 
!eri göndermiş bulunmıılıdırhır. 

''iKDAM,, gep yakında 
gelen tafsilatı 

• 
yenı bir şekilde çıkıyor! 

k kac • dar bir 
.. 

~un lazım Bu hususta 



• 

Salı 1 KD A !U, Haziran 1 i , 1929 
- --~-- ---

---~- -===--- --- -

HAala algll&n'PaiJ"''"'I 11111 Düne, Bugüne, Yarına Ait Jliiteferrik Haberler 

1E r men ilerin At inada lmM··.·,·,_·.-----... h.ey·e-ca·n·i-leHi.şl.er.in-ta·m-bi·r·i·nt·i·-.. m.is·a-kı·i·çi·n·m·iız·. a.k.·e.re.ye .. girişecek
zam ve mükemmeliyet dairesinde tir. 

11 r Sıllllat -ı ııı 
•.J_ J • J_ J • ,, • k •t' t Ekmek fiatı cereyanını temin ve mali hayatı - Maaş tevziatı 

ÇlK.aTalKıarı ır l ap tl. Şehremanetinden: Bu apn on mızın inkişaf ve devlet itibarınıo Yeni sene münasebetile devair 

,.Çocuk bakımı 
-17-

Çocuk bakımının en 
mOhim devirlerinden bi 
ri de memeden kesm 
meselesidir. Umumi hi 
kaide olarak çocuk se· 
kizinci ayın başına ka
dar süt ile beslenir. Sıl· 
lü iyi hazım edemiyen 
çocuklarda ise bu kai
deden dışarı çıkılabilir, 
böyle çocuklarda erken
ce altıncı ve beşinci ay
larda kesilebilir. l\'lesela 
bu gibi çocuklarda mev
cut olan ekzema bilahar 
sütten kesilince kayho-

, '-l birinci salı gününden itibaren takviye ve ilası uğruna azami ceht kadroları geldikçe maaş tevziatına 

ettlA/C eri heze•ııanlar. birinei nevi etmeğin kilosuna on ve faaliyet gösterilmesine intizar devam edilmektedir. Şimdiye ka-
~ altı kuruş on para azami fıat vazedil- ile daha büyük muvaffakıyetler dar defterdarlık ve dahilıyc k.ıd-

\r ak tile hepimizi kesemedikleri için şimdi 
açı tan açığa yanıp yakılıyorlar. 

•'Ta;nak fırkası erkanından ı 
lıir zat "1 'EMESIS,, nam müste
.arı ile Atinada "Türkler ve biz 
yenj Ermeniler,, namında bir kitap 
neşretmiştir. Bir nushasını ele ge

.ç irdiğimie bu kitabın hulasası 

için ba~ka çare } oktu. Türkler bu 
hakikatı çoktan takdir ederek her 
fıroatta tatbikatta zarre kadar ku -
sur etmemişlerdir. Bir millet teş -
kil etmek için türkler dogruyolu 
tuttular. Biz i,e Avrupada protos
tolar etmekle meşğul idik-· berveçhi atidir: 

" Türk- Ermeiıi muhasamatı 
,gayri kabili içtinaııtı. Bu hakikatı 

;aspata çalış111ak beyhude yere gay
ttet sarfetmektir. Ancak itiraf etme
fliyizkı, biz hasmımızı tanımadan 
'harp sahasına atıldık. ilk hatamız 

'Jlıuradan Laşlayor. Kürtler Ermeni 
milletini imha etmeğe karar ver

'llliDlerdi. Halbuki biz her hanği 
bir paşayi ve yahut her hangi bir 
valiyi katletmeğe çalışıyorduk. 

Onlar millete karşı, biz ise fertlere 
kar§ı illlnı harp etmi§tik. Bu şerait 
tahtınaa düşmana karşı ayni silah
la mücadele etemediğimizden do
layı sureti katiyede mağlup olmaya 
mablcı1mdik 

Meşrut'yet devrinde Ki1itya 
katliamı esnasında elimize fırsat 
düştüğü halde 20000 masum Er
meniye mukabil bir kaç türkün 
!dam edilmesi ile iktifa ettik. 

Harbi umumide Erzurumdan 
'Erzincana kadar tahtı hakimiye· 
timizde olduğu zaman kaybedil
miyecek bir fırsat kaçırdık. Hatta 
daha sonra bile i,:ğal devresinde 
ıf<emaliet harekatını boğmak müm
lk.ün iken onu l!ile yapmak isteme
aik. Halbuki yıiz kadar Türkü 
derdest ve tarihte gc·rülmemiş bir 
1aldillikle rm!arı lngüizlere tevdi 
etmekle iktifa ettık. Bütün bun
lardan nıaada I taııbulda, lzmirde, 
Kilikyada \e Anadoluda teşkilata 

malik bulunduğumuz zaman Ke
malizimı imha cdedilirdik. Vakıa 
bu sahadan ecnebiler bize ihanet 
ettiler. Fakat herkesten eve! en 
'büyük ihaneti biz kendi:niz yaptık 
Te bu suretle mağlup 6Iduk. 

Ermeııi milleti eımründe bir 
defa, o da Taşnak fırkasının Er -
menistanda re,ikıirda bulundugu 
zaman bu mukaddes vazifeyi ifa 
ederek Ermeuistand:ıki Türkleri 
hemen hemen kamilen imha etti. 
Bu katliam sayesindedirki bu gün· 
kü Ermenistan rahat bir hayat 

, yaıaınaktadır. Şayanı teessüf olan 
"nokta bizzat Ermenistanın teşek -
külünden eve! ve daha mühım ol
aD bu hakikatı bir türlü itiraf 
etmek istememekliğimizdir. Ku • 
vetli bir vatan ihdas edebilmek 

"'iKDAM,, nı tefrikası: 30 

Kapalı oda 
- E'fet ceneralım 1 
- 81111u meıru vasıtalarfa mı 

yapacabın? 
- Elbette ceneralım. 
Ceneral, Paul e bir defa daha 

~ktı. Bu bakışta insanları şöyle 
bir görünce kıymetlerinin neden 
ibaret olduğunu anlayan bir sihir 
dolaşıyordu. Biliyordu ki Paul 
öyle verdiği soze itimat edilmeye
celc adamlardan değifdi. Cevap 
verdi: 

- Pek ala do!tum, bu liste ya
nn sana verilecektir. 

-3-
Bir t>ia ser 

10 Kanunu seni pazar sabJhı 
mülaz·m Paul ve b şçavuş Ber
nard Kc · n ı syo ı·Jna çıktı-

!ar ve " z • ""':ı Jr 

:-.e yazıkki Ermenistanın bu 
günkü salıibleri olan Ermeni bol
~e\ ikleri Lu hakikatı takdir etmek 
şöyle duroun, Türkleri tazyik etme
mek suretiyle bilvasıta Ankara 
hükumetinin müstakbel proğram
larınıo tatbikini teshil ediyorlar. 
Yarın Türkiyeden itibaren Azar
baycana kadar yeniden kan dökül
düğü zaman Erıı.eni bolşeYikler 
bu günkü hatalarının neticelerini 
bizzat göreceklerdir. Düşmana 
karşı ayni silahla mücadele etmiş 
olsaydık (Scvr)den Lozaııa elimiz
de bir kağıt parçasiyle gelmezdik. 
Hiç olmazsa Lozanda bütün bu ha
taları tamir için Ermeni heyeti 
murahhasası rei;,inin eline istida 

yerine bir bomba verınemelimidik?,,. 

* * * 'Velııv Taşnak fırkası tarafından 
neşredilmiş olsa dahı, bu zaman
da, böyle hezeyenlarla dolu hir 
kıtabin manasını anlamağa bizce 

imkan yoktur!.. Bu acaip eserin yu
kariki satırlarını okuyunca, insa
nın, kendi kendine "Bu adamlar 
çıldırmışlar diyeceği geliyor. Ya
hut, O kadar hayal inkisarların
dan sonra, Ermenilerin hala akıl
lanmadıklarına hukmetmek icap 
ediyor. Her nede olsa, bazı Erme
nilerin gizli temayüllerini göster
mesi itibarile çok şayanı dikkat 
görülen ve bir nushası ele geçen 
bu kıtabin bir sayfasını dercede
rek karilerimize bir fikir vermeği 
faydalı bulduk. 

Taşla öldürülen 
adamın 

kattilleri değilmiş 
Ayasofyadaki cinayetin failleri 

olmakla maznunen zabıtaca yaka
lanan beş erkek ve iki kadın.hak
kında istintak dairesince yapılan 
ilk tahkikatta bunların hakiki 
katiller oldu~u tespit edileme
miş ve hepsi serbest bırakılmıt
lardır. istintak dairesi dün polis 
ikinci şubesine bir tezkere yaza
rak hakiki katillerin meydana çı
karılmasını istemiştir. 

dükten sonra bir araba ile ıa· 
toya gittiler. 

Bernard dedi ki: 
- Doğrusu ben itlerin bu 

safhaya gireceğini hiç te tahmin 
etmıyordum. Yaralandık. Bu pa
pasın evi bize cehennem hayab 
yaşattı. Eğer beş dakika daha 
takviye gelmeseydi, halimiz ha
raptı, ucuz kurtulduk. 

- Sahiden öyle .. Ertesi glln 
hasta arabasında gözümü açtıtım 
zaman ben de üyle dllşUndüm. 

- Fakat şu haydut binb8fı· 
yı da kaçırdık, sen ona bak. 

- Herif muhakkak Elisabethi 
öldürecek. 

- Daha önümüzde kırk ıekiz 
sıat vakit var. Yani iki giia .• 

- Bu caaus karla söyledikle
ri .. Ya hemen harekete geçerse .• 

Şatoya y.ıkıaşıyorlardı. ikinci 
defa bombarduman gören ,ato 
harabe halınde idi Burada bir 

~, Her ta-

diği ve francola fiatında tebeddül dilerim.. roları geldiğinden maaşlar tevzi 
olmadığı ilan olunur. edilmiştir. Bugün de diğer deya-

İtfaiyenin ıslahı Adi/vede irin havalelerı beklenmektedir. 

Viyana itfaiye kumandan mua· Evtam ma1ları Mütekait ve eramil maaşları 
vini M. Künik, İstanbul itfaiyesi· Eytam;n mallarını tasfiye ile için emir geldiğinden ibzarat ya: 
ni islah için buraya celbedilecek iştigal edım müddeiumumi Kenau pılmıştır. Havale gelir gelmez 
idi. Könik ile mukavelenin akdi beyinriyasetindeki komisyon bu derhal tevziata başltnacaktır. Her 
hususunda şehremaneti Viyana ay sonunda mesaisini bitirecektir. halde maaşın Cumadan evvel ve
sefirimize vekaletname gönder- Eytamın malları tamamiyle paraya rileceği muhakkak görülüyor. 
miştir. Mukavele bu günlerde im· tahvil olunmuş ve Eytam banka- Seyrisefainde 
zalanacak, müteakıben de Könik sına yatırılmıştır. Heyeti vekile tarafından seyri 
şehrimize gelerek işe başlayacaktır. sefain meclisi idare azalıklarına 
M. Könike 5 bin lira yol parası HUfeferrlk tayin edilen sabık bahriye müste-
verilecek emanet tarafından icar oarı Hüsam ettin, balıri}·e kayma -Komünist maznunlar ' bedeli verilmek üzere metruş bir kanılarından Abdürrahim, kimya· 
apartman tutulacak ve ayda 700 Komünist maznuniyeti ile hak- l:rr Hü _eyin Akif Cangırı valisi j 
lira da maaş verilecektir. larında tahkikat yapılmak üzre , "uri beyler hazira•un 20 sinde 

ur. Sütten kesilince ve
rilecek yemek şunlardır: 
Birincisi sebze suyu ile 
yapılmış un bulamaçıdır. 
Bir de filizlendirilmiş a
rpa unu ile yapılan bu
lamaç vardır. Eğer hi 
istisna vaziyeti yoksa ya
pılacak iş şudur: Seki
zinci aya kadar 
vermek, pi!ilbare süt bu-

S-1- kl buradan İzmire gönderilmio ve Vtı..a arın teşciri • içtima edect>klerdir. Bu içtinırıda 
bilihara orada tahli~ edilmiş k · 

Emanet sokakların teşciri içinS yeniden alınması mu arrer gemı-
olanlardan 7 kişi şehrimize avdet k · 

bin lira tahsis etmiş idi. Bununla !er hakkında karar verilece tır. 
etmişlerdir. ı 

bu sene caddelere ve Salacık sahi- İ Bu sene ancak iki geminin a ına-
zmir modası temmuzda ı !ine ağaç dikilecektir. cağı zannolunmaktadır. 

Heybelide su deposu haşlıyor Yeni binalar 
Kırk çeşme suyunun büyük lzmirde yerli maldan imal edi- Bir Belçika guriıpu Samsun ve 

bendi tamir edilırıiştir. Bu sene lecek olan (Yeni İzmir Modası) ~Iersin limanlarının in~asına talip 
bentler zengin olup çok su vardır. namı altındaki elbiseden pek çok olmuştu. Bu hususta hükumetle 

Heybelide inşasıllıl kallK' ve- kimseler sipariş vermiştir. Belçika gurupu arasında müzake-
rilen 100 tonluk su depos\IJlun Yerli mellan Cemiyeti reisi art ba.şlamı~tır. Nafia vekaleti Lu 
Cumartesi inşasına başlan.caktır. bu m~a tebaan elbise yaptır - sene içinde Samsun ve l\leroio 
Adada esasen mevmıt olt.'1 40 makle otanlann b.epaini.ıı 4 tem· Jiıııanlarının inşası için bütçeye 
tonluk depo da tamir edilecektir. muzda geyilmesini tespit etıni!ftir. kafi derecede tahsısat koymu~tu. 
Bu suretle susuzluk ihtipacı de- Yangında kast arani yor Bu meyanda Trabzon limanın da 
fediltıaiş olacaktır. Ça"u kapıda Çatal hanıeda inşasına karar verilmişti Trabzon 

Kayışdağı suyunun Kadıköy ve Perşenbe günü bir yangın olmuş limanında yapılacak ınşaat büyük 
civarına isalesi için tetkikat yapıl- ve söndürülmüştür. Zabıta bu yaa- mikyasta olmıyacaktır. 
maktadır. gının sebebi hakkında tahkikat Nafıa vekaletinin kararına göre 

K k d k ı k ld h · Trabzon limanında mevcut olan os a a i i çeşme inşa edi - yapmış ve ast o uğunu ta mm 
miştir. 

Sokaklar hu ay 
sulanacaktır 

16 Hazirandan itibaren sokak-
!arın sulanmasına başlanacaktır. 

defterdarlllda 
Maliye vekilini;

teşekkürü 

ederek Osep, Mardiros ve Mar- rıhtım 300 metre temdit edilecek· 
karyan isminde üç Ermeniyi na- t'r. Hu i~ !çin bütçeye bir milyon 

· zaret altına almıştır. Tahkikat tı· Jirad n faza tahsisat vazedilmi tir. 
mik olunmaktadır. Aldığımız malumata gore Samsun 

ve Mersin limanlarınin ia,asına 
Mükerrer sigorta talip olan gurup Trabzon limanile 

Mükerrer sigorta işleri ve tes- de alakadar olacaktır. 
pil edilen yeni sigorta tarifesi Bu ciheti Nafia vekaleti Bel
hakkında izahat vermek üzere An- çika gurupu tenlif etmişti. Verilen 
karaya giden komser Ali Riea ve malumata göre Belçikalılar Trab
ZiiAtü beyler iki üç, güne kadar zon limanındaki inşaatımda deruhto 
döneceklerdir. edeceklerdir; Nafia vekaletile 

l 
lamacı vermektir. Sn 
bulamacı yapmak için 

1 porsilen ve ya nikel alü-
j minyomdan bir kap içe-
f l'isine 1 50- 200 gram 

kadar üt konulur, kay· 
nayıncaya kadar ısıtılır. 

Bu arada 1-2-3 kaşık 
kadar irmik souk &uda 
ezilir, ı;ıfit kaynamaya 
ha~layınca ezilmiş olan 
irmik azar azar ilave 
edilir. 10 dakika JD4W.. 
detle karıştırıldıktan son
ra bir tutam şeker yahut 
uz konulur. Diğer bi 
takım hulumaç ve bes
leme u,,ullerei daha var
Jır ki onlardan da yarın 
balı, t deriz. 

Lokman Hakim Mali senenin iptidası münase
betile Maliye Vekfü Se.raçoA(u 
Şükrü bey Defterdarlıklara bir 
teşekkiirname göndermiştir. Sure
tini yazıyoruz: 

Yeni tarifeyi tespit eden ko· grub arasında esas noktalarda j lı•--------••ı .. 
mieyon harik şeraiti umumiyetıini ihtılafhasıl olmuştur. olu,, Je,leı lıiıın.tme gireceklere, 

• 928 mali senesini, arkadaşla • 
rımın geceli gündüzlü sarfettikleri 
mesainin feyizli bir neticesi olarak 
parlak bir surette kapıtttık, yeni 
seneye girerken rüfekayı mesaimi 
bu hu.sustaki gayret ve faaliyetle· 
rini · memnunf~et ve takdir~ yat 
ve herhirhıe ayrı ıtyrı te~r er· 
!emeği vecibe add~rim. Ayni 

mesaivi diğer senelere nazaran mü-
sait şeraitle dahil olduğumuz 929 
senesi zarfında da idame ederek 
sarsılmaz bir meslek aşkı ile ve 
Türk evlatlar ma has samimi bir 

rafta siperler hududa doğru çiz
ği çizği uzanıyordu. 

Paul müfreze zabiti ile bera
ber yemek yedi. Cephede her 
iki tarafın hemen muadil kuvvet· 
!eri vardı . Paul m*sadını an
lattıktan ıonra zabit dedi ki: 

- Ben size elimdeıı geldiği 
kadar yardıııı ederiııı. Fakat siz 
baredaa Eberkurta geçmek ilti
yorıunuz. İşte bu mümkün değil· 
dir. 

- Fakat ben geçeceğim. 
- Hrv dan mı? 
-Hayır! 
- Yer altından mı ? 
- Belki 1 
- Şatarım. Biz kaç defa tUnel 

koymak istedik, kazamadık, her 
taraf taş, kaya .. 

- Aziz dOlltum aiz bana dört 
kuvvetli nefer, kürek ve kazıııa 
Terin. Ben bu akşam Eberkurta 
girerim. 

- J.h, ahi dört kişi ile kaya. 
!arın içinden on kilometro kaz
maga pek aklım ermiyor. 

tespit etmeğe çalışmaktadır. Yeni = -= - sonr ı!Jn ıııa~şl>.rından kesilınek 

te~kkül edecek mükerrer sigorta lllK "'k u b l ~ııı Czere 200 lira avqns verileceğı hsk-
d k üçu cıa er er kın'aki kanuel't da vardır. şirketi, şim i i halde yalnız harik , _ u 

d - ~· ~faa lar -- .\faa,ların nasıl ve· 
üzerin e iş yapacağı için komis- @ Teblıg eJileıı ksn;ınlar il ) ııJ, rileceği hakkında ımlive 'ekaletinin 
yon harik kısmının tarifesini ik- millet meclisinin ~on ıçtimal•r,nrla 

1 d. k d · k · b Hrrrufına ~ ,re ı ıl' maaşın vüzde ma e ınceye a ar şır et ışe aş- kabul edilen kanunlar. dan. l.>ir kısmı j 
k 1 12 " " ıeti~de tr ka 'I aıdatı kesile-layaca tır. dun viliyete telıliil: cdı mı~tır. 

Atina sefirimiz u anun ar meyan n v ' • • B k 1 1 da 2 ~ va•ını ı cektir. Geri kalan a~ı maas ile fev· 
ikmal etmeyen muvazzaf zabit 'e kaliıde talı•i,aıtan } ıızde lıe~ nisbe-

A tina sefaretine tayin edilen 
hariciye müsteşarı Enis bey gele· 
cek hafta lstaııbula gelecektir. 
Enis bey Temmuz iptidasıoda Ati
naya gidecektir. O zamana kadar 
Türk - Yunan müzakeratı hita~ 
bulursa Atma sefirimiz dostluk 

- Ben bir saatta bu işi yapa
rım. Belki bir şeyler keşfedersek 
sırrı muhafaza etmenizi de rica 
edeceğim. Yazacağım raporlar 
ı;neseleden yalnız başkumandan 
haberdar olacaktır. 

- Pek ala, size dört l!efer 
vereyim. Bunları nereye gönde
reyim. 

- Kulenin dibindeki traçayal 
Bu traça kırk elli metre irti· 

fadan bütün vadiye hakim bulu
nuyordu. Kulenin ise yalnız temel
leri kalmıttır. Paul buraya gitti. 
Etrafı tetkik etti. Az sonta yahut 
dört neferle beraber geldi. 

- Buradan mı işe başlıyacak· 
sınız? Fakat siz arkanızı hududa 
Terdiaiz. 

- Siz merak etmeyiniz. Her 
yol berline gider. 

Paul bir daire çizdi ve nefer
lere: 

- Haydi çocuklar, dedi, baş
layın! 

Kazmalar beş metre kutrun 1 a-

askeri memurlara askeri mehtep tale· tinde kazanç \ngisi ıevkif edilecek· 
belerinin evlenmiyecekleri hakkinJa- tir . 
ki kanun ile, keuikli küçük zabit· @ Beykoz ilabakh'tıc i - Beyk0>: 
!erin, de İ• ve hava ku,etlcrinde 

dRbakhanesint su bal sı için fen 
çalışan kUçük zaııitlerinın de anrak 
hizmet medıuri}etlerini ila ettikten i,Itn mudürlı Ziya •e mıi2avır Bur-
sonra evleıırrekleri hak.kınd•ki haııaddin beyler dün Beykoıa gide-
kanun, Ah rr.e'ktepler meıunlaruıdan 

ki dairenin içinde harekete geçti. 
Toprak yumuşaktı, yirmi dakı

kada bir buçuk metr<' dt'rinliğinde 
bir çukur kazıldı. Bu derinlikte 
çimentolu bir taş satha tesadüf 
ettiler. Bu ıathın ortasında müş
kilatla bir delik açtılar. 

Paul dedi ki : 

- Bu üstünde bulunduğumuz 
traça şatonun bundan evelki 
eski şatoya ait traçası idi. Bunun 
altında bir oda vardır. bakın 1 

Paul bir taş ;ldı ve delikten 
attı. Taş kayboldu ve arkasından 
da derin bir yere sukutunu gös
teren bozuk bir ses işitti. 

- Şimdi ,iz bu deliği geniş· 
Jetin bi.:de gidip bir merdiven 
fener ve saire getirelim. 

Zabit: 
- Bizde reçineli metale var 1 

dedi. 
- Daha iyi ya 1 
Pırnl :ıld~ ııtnP.nı>~tı, merdıven

le !. i ı t, rn r v€' abit a a-

ftl \dpmı~lard r. 

1 ğıya indikleri zaman geniş bir 
salonda bulunuyorlardı. Kubbesi 
kalın sütunl11ra istinat ediyordu. 
Kilise gibi bir yer 1 

ilerlediler. ni' ayete doğru iki 
ray nazarı cj.ikk.ıtlerini celbetti. 

Paul: 
- Bflhın, dedi, Korviııyiııin 

nasıl işgal edildiğini ve iki iştih
kamın nasıl birdea düflll•n eline 
geçtiğini gösteren hadi9e .. Bb: bu 
esrau hiç anlı)·amamııtık delil 
mi? Hudut o kadar uzalıta ol
duğu ve hiç bir dütman topu 
hududu geçmediği halde, Kor
vinyi islihkamlamıın nııtel topcu 
ateşile •skst ediiditini alllıya
ınaınıştır. itte esı.ır meydana 
çıktı. Bakın iki ağır topun konul· 
duğu yerler .. 

.. -. Fakat delik yok. Sana gö
runm•~or. Mermiler nerden çıkı
yordu? 

- Şu duvara bakın. Yeni iuı
patılnıış ole.n delikler işte şurada( 

(Bitmedi) 
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Hamdullah Suphi beyiı1 

Harı. cı· yede ............. 11• Nı· za' .............. .. ::··········· . . .............. ·: 
ı: : 

Aakara, 10 [A. A] !! Atina, 9 [A. A] !; Oslo 9 [ A. A.] 

Bir daha! ocaklılar 
söylediği nutu 

liariciye vekaleti biı inci daire i1 Muhalefete mensup !! Yüzbaşı Cherenberg' pazar Şair Jlfe1ımet Emin beyin alt- bir menbadan taşarak etrafı aydın· 
ımumil müdürlüğüne orta el9ilik i! gazeteler yeni kabine· j\ günü sabahın altısında Ne8v·Ydork~a mı§ıncı yıl dönümii münasebetilı· ıuımamııtır. Fakat o gölgelerin ortasında 
payesi e ikinci daire umumi mü· müteveccihen uçmuştur. u a ı- Anknrada, ı'arlıyan •u parçaoı göklerin içinde yavaş 
dilrü Mehmet Eıtat bey tayin edil· !! RİD sureti te;;ekköHln- !: kada lzlandaya doğru yoluna de· Ankarapa- ıava, beliren ilk aydınhgı kendisinde 
mi~r. ikinci daire umuıııi müdür- ll den dolay şiddetli ten- ll vam etmektedir. las veri- toplıya.rak etrafınıı dağıtan bir unsurdur. 

:!. kidatta bulunmakta, Yu· ı.·ı. ---- len samimf 1 Milliyet ıairleri milletleri henuz gaflet 
!ütüne Pirag maslahatgüzarı bıış· • 1\1{ D d.. d.. içinde ,.a,_adıkları zamanlarda gönüllerde 

=ı · t A d ı da '' " • ounıergue on u bi ..:ya·.reı ' kafip elçilik mÜşteşart payesini i: IlaOıS anın na 0 U :: ' T ~• ~· • dagınık olan P<rarengiz ışıklan kendi 
haiıı: Cevat ve vekalet müsteşar ii uğradığı bozgunluktan !l Toulouse, 10 [ A. A.] te ıöylenen dehalarında toplar \e etrafa u,andıncı 

·· ' l 1 l k b · .. eisicümhurun treni Parise nutul;lard- bir aydınlık halinde da,.,,tır. Alman yada 
muavialiğine istihbarat müdürü ii mes U O an arın a ıne· !i an adliye o,"' e arkadaşları. Italı·ada bir Dante. 

· · h · L tf il h b 1 •· lı · ·· haraket etmiştir. payesını atz u u a ey er l! ye a omasını ve gırme· i! vekiliMah- Rusya<la bir Puıkin. Macoristanda bir Pe-
tayin kılınmıştır. Berut başkonso· is sinin tahrik mahiyetin· g Toulouse, 9 [A.A] mut Esu.t,ve töfi,Hr Totdi, Yuna11i,1an<la Lir Kosti P•I· 
losluğuna müstşar muavini Mu- :ı k dd :: Fran'a reisicümhuru M. Dou- maarif ve- ma•,Ruman~r<la bir\-.,il Alek•andri, da~<-

!S de bir hare et 8 ey· !l T ı d ··ıf oık mu•evi millellerı· ieı.nd·· bı·r Gordon, 

h
. · R - hb ·· d · ı·· ·· ·· mergue ou .ouse arru ununu· kili Cemal , o ıttın aşıt, isti arat mu iır u- :: l kt d' H Jk fırka " l d · · ·· Hulgari•tanda bir Joan \·azoff bı·,,·m :ı eme e ır. a · ıı nun 700 üncü yı öniımıi muna· H.. ·· b ğüne Halep konsolosu Şerif,Halep .ı . f h •• usnu ey milli şairimiz gibi memlekellerinin ve 

.konsolosluğuna Batum konsulo~u ii sı aldığı vazıye ı mu a- !! sebetilc yapılan merasimde bir efe11dilerin milletlerinin perişan ve lıeıbahı gunlerin-
Celi, IBatum ikinci sınıf konso- ii faza etmeğe ve meclis 1! nutuk söy;iyerek ecnebi darülfu- nııtııklannı de yükseltici w topıayıc• seslerini dıı· 
losJux.una konsolos unvanını haiz il müzakerelerine iştirak !; nunl<ırı milmessilleriııin Fransız dercetmi§ - yurmuılar, Halkı, mubarek bir fikir 

5 o: •• daürülfönun lularının yanında kar- tik. Bu gün mecrası etrafında lıirleıtirerek, ı ollarını 
Paais muavia konsolosu Sait ve !ieylcmeıneğe azmı>tmiştirji deşce mevki almış olmasından de Hamdu· aıkıu çi,.dıı:ı lıir hedefe çevirmi~tir. 
Prag başlcatibliğine sabık hukuk ii::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: dolayı me·.nnun oldugu"' nu kaydc- !\lilleıltrin tarihinde htiturı bu,uk 

b 
llalı Suplıi Bamdullalı Suplıi B. · 

mÜfavirliği aş muavini Mehmet Macdoııal<l cincvreve dere'·. demı·ştı·r ki : Darülfununlu- hareketler. buyuk bir fikirden. buyuk J ı beye.rendi ıarafından söylenen h. · 
Cevat, Barslon kancalarlığına kon- 'd k I ··k k · 'il ti J' ır ıman 'e aıktan do~an hareketlerdir. gı ece arın en yu se gayesı mı e er nutku dercediyorwı: Hu haıekeıleri ıse te,·liı edenler mil-
sokıs auavi•i unvanile zat işleri L d 

9 
[ A A ] arasında sürekli bir sulhun te- - ·Mahmut Esat bey efendi, Kısa bir !etlerin henüz re•it olmadıkları zaman· 

• 'l d S d il h on ra, · · d ç k · d ··ıf·· 1 f d d r d d · ' sıcı 'fC oıya memuru a u a essüsü ür. ün iı aru unun ar • uman ur ın a ikiııci e a ırkı, netı· !arda onlara ı ol gti.ıeren hakimler· 
beyler tayin olunmuştur. M. Macdonald Cemiyeti akvam sonsuz saadet ve terakki ufukla- nizle •izm etrafınızda milliyet cereyanının dir, ıairlerdir. Bilirsiniz. bU•ilk. Peıro 

G 
meclisi kebirinin önümüzdCeki iç- ları açması ancak kendisinden belli baılı hir takım •imalarını toplanmıı Hu ~ukümctiuin ·nerkezini - i~ ara· 

azi H. nin tenezziihü timaı küşat edildiği zaman enev- beklenebilen sulh ve müsalemet goruıoruz. Bu akıamVi davetiniz. türk zidtn Baltık sahillerine "Mrdugu va· 

A
nkara, lO [Hususi] reye gitmek niyetinde bulunduğu· de,·relerinde inkişaf edebilir. ,·at.ınında şiirin din yaratmağo çok müsa· kıt ayni günde yeni paytabıın temeli ile 

G 
nu beyan etmiştir. Mumaileyh: ' it olan lisanile bize Lirinci olarok turk. bernlıcr Aı<ademisinin ve darulfUnununu· 

azi hazretleri bugün saat ye· İngiltere ile Amerika arasındakı M. Doumergue, bu sahada pek itik mohabl,etindcn, una Eadakatten l.ahs- nun trnttllerini <le atlı. 
dide otomobille şehirde bir tenez· her türlü sui tefehhümleri izale büyük güçlükler karşısında bu- eden milll ıairi~ takdi•ine ha.redilmiııir. llu, neıe deliilct eder? .\lazi ile ala· 
ZÜh yaptılar_.____ etmek maksadiyle bütün dikkati• lunduğunu fakat medeni aleme llil.eniı bu du~ünce bizde ne kadar ıııe- ka,ını kesecek "'ni bir lıaıata ı Uksele· 

b 
• b d lf•• 1 ınnuııiıet ve •dkran u\..·andırdı. Size eski· ek ı · Ru•}a h• ·ıd ı ı · 

A k 1 
ni iki memleket münase aana mensup iıtün arü unun arın ' c ıır - · c1· •• . en ev,·e ı mm '" n ara nas 1 hasredeceğini ilave eylemiştir. bu gayeye erişmek için müessir bir hatıramı anlatacağım: <an'otın tanıim \e irşadına muhtactı. 

d 
Hrnüz: mr.lr.tep t;Hdlarında tahsil sene- As,· 1 ve iptı 1a· bir R"·ıadaa dunı a a 

d 1 k" Sözüne devam eden M. Mac o- yard:mlarda bulunacııklarıuı ümit · u 

1 

- Y 

ı•mar e ı• ece f k d k lerİnİ geıircn bir çocuk iken doğumunun yeni bir meJenİyet Hrmi~ olan ıkinci 
nald, gerek kendisinin ve gere eylediğini ilave e erek nut una al•m·•ıncıl ,.nesini tebrik ettiginiz milli R ı ı k 

İKDAM] ru··tekasının dahı·1·1 ve harici sulh 1 . • • us\ a m gorüıtı·n 'c an ayııtan çı tı. Ankara 10 [ . ni 1ayet vermıştır. şairi ~ok güzel bir kitabın sahifeleri ara· Arkada ]ar, kanunlar. emellerdir. ı.,_ 

Heyeti vekilenin cumartesı için çalışacaklarını ve işsizlik mt>s'· L =""" sında ıanımı~tım. Ruhu memleket hi,Je- Jahat ,aawcrdir:. Raılayacak bir devir 
günü 'aktettigi içtimada mimar elesinin kemali ehemmiyet ve lngiliz kabinesi rine, millet düşüncelerine yavaş ı•Yaş için ortaya konulan kanunlar ve ıslahat 
Yansen tarafından yapılan planın ciddiyetle ele alınarak müzakere - uyanan bir gence bu kitapla ne a•il yep y•ni bir ıihııiıetle yeti~tirilecek akı· 

d ·ı ğ. · .. J · t• "f f•h B · · ,<, d b • 1 bir hid.ıı·et kuvvt:tı ' crişınİ'-lİ. d k h · ı· b. ı· k lb · t• 
tatbikine dogru ilk adımlar _at. ı- e ı ece ını soy emış ır. " ama ı [ irıncı say; a an ma at1 ' e ve aı sa ı ı ır nes ın a ıne " ı· 

1 
.. .. t k 1 başvekı·l, işsizler adedinin birse- "k d k . b 1 L Tsalıa m ,barebesi hentiı ba,hıorJu. nat eımeılikce akamete muhkiınıdur. 

!arak imar müdür ügunun eş ı ıne ve ~ oçya a fün u unan es· c 1 · · d. • ı b. · b lk 
k tt

. ·1d· ne zarfında normal miktara in- k b k et erımm )• ıgurı 0 an ır evın a 0
· Hu içtimada ne ~urüı·oruz. h>rşımda 

ait husu~at ta arrur e ırı ı. siemoutha gidece , ir aç gün d b d b. b .. · k ola il dirilebilmesi hususunda mütered· nun 8• ya1ı en en ıraz uı u n oturan genç adliye "kilimiz mi iyet 
imar müdürlügüne ırıutehas· k orada istirahat edecektir. Ken- bir hemıiremle !\im" ranın ma'i meı· ccn. nnının ilk haberci i olan aziz •airi· 

1 b d b 1 dit bulunmaktadır. Netice olara b d h • sıs olarak e yevm ura a U unan disini istik al için ora a aztr- donına bakıyorduk.Abdul Hamit devrinin ınizc bu dovc:le ne ""ylcmek i'teıor'! 
profesör Ôrle iştin edecekıimar M. Macdonald, aralarında itilaf !ıklar yapılmıştır. Nazırlardaı:ı Haliç me1.arlı~ından çıkan harp gemileri Buruk t.kri uouıınaıoruz, onun mubeı· 
işleri, teıkil edilen ve Falih Rıfkı, temin etmek üzre amele ve pat- ekserisi bu sabahtan itibaren }e<li .ekiz saat zarfında ancak karşımız· ıirİerine •adıku, dostuz .ltmeyor mu? 'ıa· 

ronlar mu··me•sı·ııerini nezdine da- dakı Jaha,_·a oelmi•. ~uların Ustünde bir d.k. ·f •··ı· •· d. · · 
Celal Esat, Maıı·ye mu··sıeşarı Ali u k d·ı . •t l d . l ' ' nım a 1 mııarı ve .. ı ı, ••n ısıne ,enı 
R t d 

• . . .. l · t•r en ı erını- aı O an aıre er umu- turlı1 kımıldamaı an •andukalar gıbi kal· t · h ı b t d 1 ·d bu ok 'mkı· pek 
iza, mühendis Ziya ve hıfzıssıha ve e ecegını soy emış 1 

• runu tedvire başlamışlardır. '" ınu a e avt ' en ~· k mı~tı. Kız kardetiınle beraber ak.,amın ~Ü:t.PI nut~u ılı:', hL)l bır içtin1a.a k~ndi 

müdürü Asım beylerden müre • KadrlJ1e H. Kı_·ahn nutku bakır aydınlığı içinde bir turlu )Ol ala· kalbıni' kendi ' kracını katu~ı bu da . 
kep olan komisi on işlerin cere· mı yan ve ,uıa memleket mudafasına giden kıkada ı.a kadar tabii ıım kiindedir 

Londra, 10 [A.A] b ı ,. d b yanına nezaret edecektir. u gemi eri seyrettik. ~ar eıim ana Hw.ada aııu ıı.maııda o ıerefe sene· 
imar müdürlüğünün ilk işi şu Hikmet Bey dün M. Macdonald kıralın nutku- sordu: !erden gelen hır dostlu!< la kendisini sevdi. 

olacaktır: Resmi mekamat tarafın· nun bir h asasını mesai arkadaş· -Hukümet bu gemilerle mi bizi koru· Rimız maliı rı \rkilinıizi goruıoruz.Halbuki 

d b
• geldı•, bugu·· n !arına• tevai etmiştir. Bu nutukta yacak ? içıimaıııııze daha umum:. daha amil lnr 

an aslanılacak olan inşaattan hd d d kl\. met \eren bu•ka •imalarda Yardır. 1lu 

d 1 
• 1 1 bilhassa teslihatın ta i in en, Henuz çocuk denilecek ı·aııa idim. • 

mey an yer erine, parK ara, yo • 1 aune gelince\ e kador ve bundan •Onra da 

1 d f d d 
• • d" ·h Jh d ' · l•kten fakat erkek ha.-.. si yetim bu ~öz erden kırı!· t"I 

ara te&a Ü e en kısım dur U· zınıre gı ıyor Cl an SU un en ve ışsız l istikbale ait lıütun ümitlerimizin 

1 k 
bahsedilmektedir. mııtır. Ellerimin içinde n anda bir 

ru aca ve inşaatın tevkifi de tec• kitap duruyordu. :\!illi ıairin lürk mille· İ!liııatgfılı olan lıU' ük ve aziı reisimız 
viz edilemeyeceği için devairi Hcover, Mac Donald tine hıtap eden ıiirleri o kitalıın içinde kendı '''liitlarından lıirıııı nram;zn gon· ,.,, 1 kık t d yasını drrerek lıu 1 \di İ,t rak edİ)OT. f{Ukiı· 
resmiyeye inşaatlarını yapabile- .la ı . a os Washikton,10 [A.A] idi. Hilmi}ordum ki, memleket •ıkını mel reı; 'ndero·kleri bir mUnıe> il ile 
cekleri yerler gösterilecektir. Menbai Londra olan ve M. Mac- ruhlarda )eııiden tuıu~turduracak, ttirk hu aKşam aram•zdadırlar. 

Profesör Yansenden gelen bir beraber götürecek Donald ın lngiliz • Amerikan mü- milletine ruh vrrecek. onu bir mefkure Demek kı ıçıımoımız bir kaç ı:akıo 
mektupta, bu tanınmış san' atkar, b h kk d b. M H etra~ııda bağlıyacak ve gcnişleye geniole· dostun hu u•i bir t'2ahuru halinden 

nase ati a lD a ızzat · 00- ye nihaı·et koskoca bir cereyan halinde k Jl J ı· bUk' t. · · ı · 
Ankara imarının planına tevfi· Sui kast cürmiylc maznun bu- ~ı ·ııor. e' 

0 ın. unıe ıo ııtıra' ettı-
verle görüşmek arzusunda oldugu '·eni bir denin doğına51na >ebep olacak ,. b. ı J l t t kd. h k · 

kan yapılmasından duydug'u şeref d h R .. f k •ı ır mu 
18 

'•r 'e a 
19 

nre etı lunıın Ka riye anım ve u e a- şeklinde bulunan haber Washing- kun<tleri ıa~ıyan bir kitap elimin içinde ehemmiyet Ye şumulı1nU alıyor, Ellıctte 
ve memnuniyeti ifade etmekte sma ait tahkikat ve dava temyiz tonda hayret uyandırmıştır. Ma- imış. memleket gençliği bu harakeıin manasını 
ve planın tatbikine ait mesai mahkemesinin gösterdiği lüzum mafih bu habere bilhassa Amerika A,i, arkada lor, bilininiz, baılamak btihkak euigi ehemmiyetle anlayacaktır. 
tarzı hakkında malumat vermek· u··zerine lzmire naklolunmuştu. . zordur. haılamak bir iıe girişmek için Arkadaşlar. Ha;•tın en güzel mev.imi 
tedir ayan meclisi hariciye encümenı yaptıgımız ilk hamle daha •onra gelen gençliktir, derler. Zannediıorum ki, ha· 

Y 
Bu tahkikatı şehrimizde idare reisi M. Borah tarafıudan,memnu· ıeıehbuılerin maruz oldu~u bir takım zan bunlardan daha güzel bir ıa1a tesa· 

::nıcn tarafından yapılan ve eden müstantik Hikmet bey ge- niyetle karsılanmıştır. M. Hoover, muıkulAtla karşıl•ıır. Baılamak ~erefi duf etmek imkanı nrdır. Bütün ômru 
birinciliği kazanan plan bun· çenlerde Ar.karaya gitmişti. Hik- hali hazırdaki bahri teslihatın ıereflcrin en bilyUğU .ayılır. Ufacık bir beşeriyeti tehyic eden, harekete ~etiren. 
dan iki sene evvel vucuda K k.. ld ğ tencerenin kapn~ını oynatan buhnr kar· bU\.·ük. mefkCıreh·nleıt biri yolunda ger. 

met bey Ankarada adriye tahdidi hususunu müm un o u u • getirildiği için o zamandanberi tahkikatı hakkında kanaatını evvelce izhar etmiş ol- ıısında ·lıurada bir kuvvet vardır· diyen miı bir .dam ta,an•ur ediniz. Bu akşam 
Ankaranın topoğrafik vaziyetinde hanım • ·lkı i Papen• le bugilıık•ı ~imen<liferleri aramızda ve haıımıul& bir pe)ıramh<r 

h la"zım ge.en makamatla temas duğundan böyle bir mülakata iıh·ten, umanlarda buyuk vapurları ha· sima•i\le durun milli şairimiz Mehn·et 
usule gelen tebeddülat nazarı etmiş ve dün av_det eylemiş· karşı müsait da~ranacağ'. zanne- rekete getiren cih•ıların mübdileri arasında Fmin gihı aralıa bunun yUıundeki güzel-

itibara alınarak bu pilanda bazi dı'lmektedı·r. lngılız sefırı bu hu· farklar vıudır. Fakat buhar kunetini keı· !iği hangi ,a,ta ve nerede bulabilirsiniz? 

d·ı h l l t·ır. Hikmet bey lzmirde yapı-ta ı at icrası zarureti ası o • h ·· l. t l fetnıck •erefi, tenrnenin ba,ımla n bü\.·ük (;.,zJrrine ilfıhi bir fikrin azamet ve uJ. 
k 1 t hk.k •t b 1 k sus hakkında enuz tatma a - • • muştur. laca - o an a ·ı a, a u unma kuneti işaret eden ilk dahinindir. Bizde 'iıeti sinmiı. oanki alnına gökten hir 

Her halde senenin bir kısınını üzere bugün İzmire hareket ede- mamıştır. bir çok kıın>eler bir çıgcr açmanın, bir §eye parça koı muş gibi duran bu ıairimiz, 
Ankarada geçirecek olan Yansen cektir. Hikmet bey mucibi tamik Londra, 10 [A. A] başıamanın kıymetini unutmaya, hatta bizim halobalıgıınıza karışmış bir peyga· 

IJli degltmi! 

Boğaz vapurların
da kalaba1ık 

halkın kabahati! 

Ticaret müdiriyeti· 
nin komiseri 

böyle gorüyor. 
Şirketi hayriyenin sabahleyin 

Boğaziçi postalarını yapan va· 
purları haddinden fazla müşteri 
aldıkları ve bundan dolayı vapur• 
larda müziç lıir kalabalık olduğu 
içın şikayetler tevali ediyordu. 
Bu şikayetler üzerine ticaret müdü 

riyetinin şirket nezdindeki komiseri 
bu hususta tahkikat yapmış ve 
neticeyi bir raporla tespit etmiş
tir. Bu rapora nazaran sabah 
seferlerindeki izdiham, halkın 
vapurlara fazla tehacümünden 
ileri gelmektedir. Şirket seyrüse· 
fer tarifesinde intızama dikkat 
etmiştir. İcabına göre fevka· 
iade po~talar konulmuştur. 
Vapurların seyrüseferi her gün 
mürakabe edilmektedir. Vapur 
haraketlerinde vuku bulan te· 
ahhurda iskele memurlarının ve 
gemi süvarilerinin ihmali görül· 
düğü takdir de derakep tecziyele· 
ri cihetine gidilecektir. 

ldareninaelinde yirmi beş· va• 
pur vardır. Halen bunun 22 si 
seferdedir. 

74 numaralı Altınkum vapuru· 
nun tamiri bitmiş, dün hususi 
pravoları yap lmıştır. iki güne 
kadar Boğaziçi seferlerine başla· 
caktır. 

Üsküdar iskelesinin bir sene• 
denbcri t • ir:ıttna devam olun· 
duğu halde inşaat henüz bitme
miştir. Birinci ve ikinci mevki 
yolcular hep bir arada beklemek· 
te ve vapurlara girilirken son 
derece müşkülat çekilmektedir. 

Diyamandopulus 
dün tayyare ile 
Atinaya gitti. 

Mübadele komisyonunda Yunan 
baş murahhası Diyamandopuloı 

levelki gün şehrimize gelmiş ve 
dün tayyare ile Atinaya hareket 
etmiştir. Diyamandopulos Atina• 
da üç gün kalacak ve yine şehri· 
mize avdet edecektir. Yunan 
başmurahhası, hareketinden evel 
kendisini ziyaret eden bir mu· 
ha~ririmize demiştir ki : 

• - Hariciye nazırı ve hükG
metle temas etmek üzre Atinaya 
gidiyorum. Muallak mesailin mil· 
him ve çok pürüzlü olması müza· 
kcratın seri bir neticeye raptına 
mani olmaktadır. Mamafi, müte· 
kabil hüsnü niyetler her hangi 
bir ınkıta ihtimalini ortadan kal· 
dırmaktadır. 

M. Papanın geri çağırılması 
şimdilik mevzuubahs değildir.Üç 
güne kadar avdet etmek niye· 
tindeyim .• gibi büyük bir sanatkarın çizdi· cı·hetlrrin tetkikatını yapacak ve Nazır M. Thomas işsizlik hak- inkiir etme~• çok mU•ait bir ruh taıırlar. mberdir. Evtla inkilr edilmiı. istihLa 

gı. esaslar dahı.lı'nde ve Ôrle gı·- t A•ırlnrılır, yalnız re•nıi deYlet adamları eJilmiı bir adam, •onra takdir ,e takdiı 
d d b ·•berı.nde götüre kında bir çok çareler derpiş e • f osyayı a ere, • <tra ında lıir edep ve hurıııet tavrı almaya cdilmiı, mukteda tanılmı: bir mlirıit, bir Ab 

bi büyük bir mimarın nezareti k . \ miştir. Bilhassa mutedil bedel· alı§ mı• olan yerlerde fikir ve .an'at adam· rehber, rüı·alarınıa tahakkuk etmedibini ona dolandırıcılan 
it d 1 k 1 

· A ce tır. • ~ ~ ın a ybapı .. aca - o an 1yenı n· lzmir, lO [A.A] !erle kiraya verilecek evler inşa- !arını ta•·dir etmegi ugrenmek yalnız bi- gormüş ve ölmiıı bir çok meCkurecilere Türk Ocağından: (Türk Yur!) 
Karanın iıtun tasavvur arı geçe- d l d k ıim irin bir minnett&rlık borcu d•"'I, kar•ı, onun ne a"rı bir talii varmış! Um- 1\J d 

il 1 k H 
k d ı sı, manş enizi a tın ım geçme • ...,.. • ' - "1aıııın a neşredilım bir mecmuıı.-

cek bir güze iktc o acııgı olay- Kadriye . ve ar a aş arına • ayni ıanı•nıla milli terbiyenin en fazla duklarını, dilediklerini birer lıakıkot 

1 ki k b
·1· t h · d. A S hk k. l · M .. d üzre bir tünel yapılması, zirai h nın İstanbul Türk Ocar.ı menfa-ı a a ı ı a mm ır. - · • ait evrakı ta i -ıye ge mış, u - mu taç uldu~u bir esa" ortaya koymak, olmuı gördü ve şimdı doj;acağmı haber ı:. * * ic!ei uwuınilikçe tetkikine başlan- san'atların ihyası, demiryollarının bir mezhep haline getirmektir. vc:diği alemin ortamıda ermiı. mesut atine oldu~u beyanile bazı müesse-

lmar müdüriyeti bir iki güne tezyidi ve elektirik teçhizi, Kö· Bunun için Mahmut Esat beıfendi, ve mu1affer yaııyor. SULl ticariye ve zevatı müteremeye 
kadar şehremaneti binasınd. e. faa- mıştır. ınür, pamuk. demir ve çelik san' •ize çok muteıekkiriı. Milliyet şairleri Sevgili şairimiz.bundan on beş sene son· abona yazılmaları için müracaat-

d h 1 d • } dUnyanın her ıurafında mensup oldukları r• senin etrafında omruniın yetmiş beıin· 
liyete geçecektir. Dün a. ı ıye e ~lardindeki içtıına ar atlarının tevsik ve tanzimi, işsiz- milletlerin beıbabt gunlerinde ortaya çı- ci yılını kutlulamak için toplaııacağızOguo !ar yapıldığıııı iitihbar ettik. Şahsi 
aktedilen içtimada kız enstitud .. sü Mardin, 9 [A. A.] )ere yapılan mali yardıının kan yeni peygamberlerdir. Sabahın ilk de tıpkı bu akşam Fibi kuruldugu gün- menfaatlarına Ocağı vasıta ede• 
olmak üzere müzemin altın a Altıncı Mardin hudut içtimaı artmlması, am~le tahsısatının saatlarında henuz güneş do~adan ewel den heri •eni batında muhabbetle ve bu neşriyattan kat'tyen Ocağın 
başlanan inşaatın yeni pi!ana gö· k .d R . t me toprak yekJ'<'te bir göl~e i~inJe uyurkon, hormetle taşıyan ocak ve ocaklılar deye- ai•ka \e nıah'.iroatı yoktur. Bunun 

d 
nıüzakeratı hitam bulmuş ve lra tczyı i usya ile tıcare mua • manzliranın bir koşe•inde parlamava baş· ceklelcr ki hundan on hL"i: -.ne sonra " 

re vaıiyeti tetkık ve pi!an a inşa· hey' eti ınurahhasası avdet eyle- !atına yeniden re~men başlanıl· !ayan hır su birikintiıi göril.rsunuz, seni tekrar takdis ıçin toplanmak isteriz bir dolandırıcılıktan ibaret olduğu 
at mahalli bahçeye tahsis olundu· . ması bu cümledendir. benuz guneı doğmamı,tır, benuz ııık aziz şairimiz. anlaşılmıştır. 
ğundan inşaat tatil edi!mişt=ir~-~~-m~iş~t-ir_·~~-~~----~~-------~~-~~~~~~~---:~--=---::----~---:-:---:~:---=~~-~-~~~~-~-~~-=---~--· 

yeni bir şekilde çıkıyor! yep 
Bu lıususta lazım gelen tafsilatı bir kaç giiııe ka ar karilerin1 ize 

.... 
verecegız. 
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E o fa o Ü Sandal devrildi 'VC tahkik ediliyor! Esnaf cemyietleri hey' eti 

(Jençler salonun bir köşe
sine oturmuşlar, ele bakıyorlardı. 
Salonun bir köşesinde çubuğunu 
içen ihtiyar nihayet kendini zap
tedemedi , içini öyle bir çekiş 
çekti ki, ev aahibi hemen sordu: 

- Aman bir şeyinizmi mi var 
efendim? 

Hiç bir şeyim yok. ~ akat fU 
gençlerin ele bakması yok mu, 
beni bitiriyor. 

Demek siz el falına inanmıyor
sunuz. Fakat ele bakıp istikbali 

anlamak, meseli. el yazısından keşfi 
istikbal etmekten daha doğru 
olacak. Çnnkü insan sakin ve 
boı zamanında başka türlü yazar, 
asabi ıamaDında, mahzun olduğu 
zamanda, çok neşeli olduğu za
manda, acele işi oldugu zamanda 
hep başka baıka türlü yazar. Hal
buki elin hatları biç değişmez. 
tali oraya ne çizmişse odur. 

ihtiyar biddetindenfadeta bir 
ldifGr sawracak oldu. 

.... Hah, dedi ıiz öyle söyler
siniz. 

- OojTulu da benim söyledi
ti• pbi değil mi? 

Bütan hayatınca layık olma
aıtı bir haksızlığın, bir felake
ti• y G\ Ü D Ü ta Ş ı m ış Öurmuş 
fibi, neden el falına bakılırken 
böyle sihirlerini takallüse uğra
tan bir asabiyete düştüğünü an
'latb. 

- Dinleyin! dedi, tam yirmi 
beş yqıadaydım, genç bir kızı 
çıldıraııya sevdim. Güzel, hasna, 
müstesna, tirin bir kızcağız. O 
kadar te'fdim ki, kızı babasından, 
anasından istemeğe karar ver
dim. Flbt aklıma bir şey geldi, 
giizel mini mini, yuqıuk yumuk 
ellerine baktırmak ve iatikbali 
aalamak.. O zamanlar el falına 
çok itikat ederdim. Hala da 
inanırım fakat gene linet ederim. 
Bakalım bu kızın göründüğü gibi 
huyu da güzel mi ? Gözlerinin 
tevazuu, halinin zarafeti, konuş
masının tatlılığı, sözlerinin sade-
1iji beni aldatıyor mu? Tamdı
ltJm ihtiyar bir kadin vardı, ele 
bakardı, bir gün bize gelmişti. 
Yolunu bulup kızın eliae baktır
~lım. ihtiyar kadının kulağına 
da hsladım. {Kıza gördüklerinin 
hepsini aöylemeyecek, Fakat ba
na hepsini söyleyecek. " Kadın 
ertesi fiin bana geldi. Sapsarı 

idi. Seıi titriyordu. Kızı baba
sından i•teyeeeğimi bildiği için 
§Öyle bana acır gibi bir bakb. 

• - Sinırlerine güveniyorsan 
bu kıtm elinde ne görümdse 
hepsini anlatacağım, dedi. 

• - Atllat bakalım, dedim, 
zaten ben de merak içinde idim. 

• - Eveli bu kızın bir geç-
miti var. 

• - Eeeee? 
• - Üç defa gebe kalmış ·ı 
• - Vay canına! 
• - Fakat yaşı da yirmi. 

"r - Çok erken başlamış de-

.. - Huylu huyundan vaz 
geçmez. Bu kızı da öyle gördüm. 
Çünkü elinde ahlak çızgisi büs
bütnn kaybolmuş. 

• - itte bu fena 1 
•-Fena da ne demek. Alepsi 

1ade bu mu ya? Sonra kalp hat
b da yok. Hep kendi hissine, 
kendi keyfine tabi bir kız. Hem
de ae hisler.. Söylememek daha 
iyi.. dur, dur, hırsızlığa da çok 
temayülü var. İffet, ismet, na· 
mus, sadakat, bu kelimeler kıza 
vız geliyor. Hercai meşrep, ge-
veze.. öyle ıeyler ki ıslahını .da 
kabil görmedim. Sonra efendıme 
söyleyim ... 

• - Aman bırak artık söyle
me dedim. 
•-Şunu da söyleyim, ömrü 

~un sürmiyecek. Şu bir iki sene 
nde bir gün pattadak düşe· 

ek ve ölecek,. 

Salonda ihtiyarın bu macera
aıaı kulak kesilip dinleyen genç
ler lıep bir ağızdan sordular: 

- Sonra? 
- Sonra, elin bu müthiş ifşa-

atını dinleyince bimecal koltuğa 
düşüvermişim. Bir az sonra ken
dimi topladım. Kadına teşekkür 
ettim. Kızı ne istedim, ne bir 
şey .. Kız da, anası da, babası da 
benim müracaatımı bekliyorlar
dı. Halbuki ben pılıyı pırtıyı 
topladım. Alddım başımı çık· 
tım , uzak bir vilayetteki 

akrabamın yanma gittim. Üç sene 
sonra tekrar geldiğim zeman? ... 

- Kız ölmüştü ha? l .. 
- Hayııır, sağdı, hem de yakı-

şıklı bir delikanlı ile evlenmişti, 
mükemmel bir çift olmuşlardı. 
Sorup soruşturduğum, kimsele
rin hepsi de kızı methü sena edi
yorlardı. Kendi kendime: 

- Vay mürai kız, dedim, ken· 
disini nasıl da satmasını biliyor. 
Düşündüm, doğru bir kanaat 
hasal etmek için genç kadına 
kur yapmaya karar verdim. 
Bir yolunu bulup kocası ile 
tanıştım ve beni bir gün ev
lerine davet ettirmeğe muvaf
fak oldum . Ani qareketimden 
dolayı genç kadında bana karşı 
bir kin olmadığını anladım. Şim
diki seadeti ona galiba her şeyi 
unutturmuştu . Çünkü eskiden 
beni sever gibi görünüyordu . 
Belki de değil, muhakkak sevi • 
yordu. Fakat, değil mi ya sadakat 
olmayınca ne işe yarar? 

O akşam bahçede diğer bazı 
misafirlerle dolaşıyorduk , bir 
aralık yalnız kaldık, kur yapma· 
nın tam sırası idi, elini tuttum, 
avcuma bakıpta P,. fal söyle· 
yerek hissiyatını anlatacak ve 
ilanı aşk edecektim. Elini çekti: 

"Yok, yok, bakma! 
Az kaldı: 
-Neden bakma, dediğini bi

liyorum, deyecektim, fakat ken
dimi tuttum; 

- Bakarsam ne olur? 
- Hiç bir şey olmaz. Elimin 

üstü o kadar fena değild:r amma, 
avucumun içinde yara çizgileri 
vardır. Küçükken arabadan dü
şerek bir kaza geçirmişim. Cam 
parçaları avucumun içini adeta 
parçalımış. O zamandan beri bu 
yaralann çizgileri hala durur. 

lzmirdeki 
komünistler 

Komünistler hakkındaki tah
kikat evı·akı Müddei umumilikten 
İzmir ağır ceza mahkemP.sine 
verilmiştirr. 

Müstantik kararındaa sonra müd
dei umumilikce:iddia tanzim edil
miş ve evrak Ağır ceza mahke
mesine sevk edilmiştir.Komünist
ler hakkında tatbiki istenilen 
cezanın Türk ceza kanununun 
147 ve 171 inci maddeleri mu
cebince tayini istenmiştir. Ağır 
ceza mahkemesi yakında maznun
ların muhakemelerine başlaya

caktır. 

Kuduzdan ölmemiş 
Sihhat ve içtimai muavenet 

müdürlüğünden aldığımız tezke
redir: 

Gazetenizin 30 Mayıs ve 11527 
numaralı nushasında ( öldüren 
Aşı) bendi hakkmda ıcra kılınan 
tahkikat neticesinde kuduz mües
sesesinde aşılanup Edirneye dö
nen talebenin (Grip) hastalığın
dan vefat etmiş olup kuduz aşısı· 
nın çocuğun vefatında tealluku 
olmadığı anlaşılml§ olmağla tashi
hi keyfiyet olunması reca olunur 
Efendim. 

S. I. :\ıl. MUdif fü - Ali Rız:ı 

bir kişi boğuldu 1191924 d J • d b dd ••il 
Üsküdarda oturan Abbas ve İ are erlfi e te e ll er. Erbaada kahve garsonluğu ed-

Muhittin efendiler,sandalcı Raifin en Bayburtlu. İsmail ismindeki 
sandaliyle gezerlerken Har.em is- bir gene 31-5-929 cuma günu sa· 
kelesi önünde sandal devrilmiş ve 

balıı Erbaaya yarım sa'at mesa -
bunlardan Muhittin boğulmuş, fede Koru çay mevkıında feci bir 
Abbasta baygın bir halde kur- şekilde ölü olarak bulunmuştur. 
tarılmıştır. Hadise şıı suretle olmuştur: 
larnıçta ölü bir 
tocuk bulundu 

Sultan Selim camii avlusunda 
sarnıçta yeni doğmuş bir çocuk 
cesedi bulunmuştur. Fener bolis 
merkezi bu hususta tahkikat 
yapmaktadır. 

Adliye vekilinin 
evine giren deli 

Ankarada Adliye vekili Mah
mut Esat beyin evine giren ve 
adeta bir çok halka tecavüzatta 
bulunan Hüsnü isminde de]i,dün
kü trenle şehrimize getirilmiştir. 

Bu adam Tıbbı adilde müşa
hede altına alınmıştır. Deliliği ta
hakkuk ederse Tımarhaneye sev
kedilecektir. 
+ Bisikletle carpışıyor - Has

k&yde Bademlik caddesinden geç
mekte olan Suronya namında 
bir kadına meçhul bir bisiklet 
çarparak yaralamıştır. + Damatla kavga - Bakır 
kayde oturan Emin Sabri beyle 
damadı AptülJatif efendi kavga 
etmişler, Emin Sal>ri efendi Ab-
tüllatifi yaralamıştır. 

+ Dayaktan bir cenin düştü
Langada oturan Agop ve Haza. 
ros, Dikranuhi isminde bir kadmı 
dövmüşler ve çocuğupu düşür
müşlerdir . Kumkapu merkezi 
bu adamları yakalamıştır. 

+ Cerh - Sabikalılaı:ıl~ıS4r 
lih, Nüzhet, fsmail Kac:Iıkôy,de 
Kuşdili çayırında bağçivan Meh
medi yaralamışlardır. 

+ Otomobil kazası - ~adı
köyde nöbetlıane caddesınde 
3 - 208 numaralı otomobil AJi 
isminde birine çarparak yarala
mıştır. + içkiye kanmamışlar - Hay
darpaşada hamal Topuz Ali ile 
arkadaşı Orhan sarhoş oldukları 
halde' Mısırlı oğlu bahçesine gi
derek içki istemişler, verilmeyin
ce gazino sahibi Mehmet beyi 
bıçakla vurmak istemişlersede ya
kalanmışlardır. 

ii&l!liii;öiiliilimiEiii&!ö~EiP~ei!!eeiiii 

lllKüçük telgrafla il 
Londra, 9 [A.A.] 

Lord Rothcrniere şerefine inşa 
edilmiş olan çeşıneuin küşat resmi 
buglin icra edilmiştir. 

Leningrad, 10 [A.A.] 
Dun toplanan kongrede cerrah 

Morozov, deri kanserinin donmuş 
ha mızı fahim ile teda\ isi hakkında 
buldubu yeni usule dair ~zalıat 'er· 
miştir. M rnz?" u.ç~-!:~nelık ya!a~arı 
lıu usul ile j~ ı ettıJ(lnı s ylemıştır, 

Tur, 9 [A.A.] 
Bir moto:.iJ,let yarı§ında mllsaba

ka) a iştirak edenlerden biri parmak· 
lığa çıırpmış. sevircilerden iki ki~inin 
yaralanmasına sebep olmuştur. Bun· 
]ardan birinin vaıi) eti ümitsizdir. 

Paris, 10 [A.A.] 
• La Republique • namındaki radi· 

kal - Sosyalist gazetesinin ilk nüshası 
intişar etmiştir. 

Stockholm, 10 [A.A.] 
Stockholm·New· York hava seferini 

hiç bir yerde durmaksızın.icra etme~ 
uzre uçmuş olan isveçlı tayyarecı 
makinesinde vuku bulan sakatlık 
dolayisiyle İslandada karaya inmeğe 
mecbur olmuştur. 

Roma, 10 [A.A.] 
Milll ma11 ile • Giovinezza • n.a • 

mındaki fa,ist marşının. ötede ber~de 
mUnasebetlı mlinasebetsız çalınmakta 
olduğunu nazarı itibare alan hukumet 
şimdiden sonra bu marşların ancak 
resmi merasimde çalınmasını emret· 
miştir. 

Londra, 10 [A.A.] 
VenezueTia milliyetperverlerinin 

bir gurup Felemenge ait bulunan 
• Curaçao • namındaki adada kain 
• Wıl~nf.ta.4 > ta karaya çıkarak bir 
kaç polfs "öldUrmlişler ve ada \:alisi 
ile mevki kumandanını ve raanın 
ufak bir mUfrezeden ibaret olan askeri 
kuv\ etim · ıp t rdir. 

İsmailin J1°T.şehrilerinden Şa -
ban ''e Halim ile Sürmeneli Ha -
san isminde uç şahs bir kaç gün 
evvelisi Erbaaya gelmişler, lsma
ilin bulunduğu hana müsafir ol -
müşlar.Rayni handa Reşadiyeli bir 
yağ tuccarıda varmış: katiller yağ 
tuccarında büyük bir para oldu -
ğunu his etmişler ve gece her kes 
uyuduktan sonra yag tuccarının 
cebinden (140) liradan ibaret olan 
parasını alarak sabah olmak üzre 
iken ortadan gaypolmüşlar. 

Sabahleyin meseleye vakıf olan 
"İsmail,, kendi memleketlisinin 

yaptığı bu vak'a üzerine fena halde 
rencide olmuş arkalarından takibe 
başlamıştır. Az sonra İsmail Şaba· 
nakoru çay mevkı'ınde yetişmiş 
aralarında müthiş bir kavka çıkmış. 
uzun bir boguşmhyi müteakıp 

İsmail hoynından, kamindan aldı. 
ğı yaraların te'siriyle yere serilüp 
ölüyor. İsmailin vucudinin muhte· 
lif yerlerinde (24) tane bıçak yarası 
sayılmıştır. Katil kaçmış, arkadaş
ları Halim ve Hüseyin yakalanmış
tır. Bu dehşetli vak'a Erbaada 
umumi bir te'essürü mucip olmut
tur. Müddei umumilik meseleye 
vaz'iyet etmiştir. Cevdet Yakup 

11-' -Ta.._şra~__.HI 
® Ödemi~ te bir intihar - ödemi§" 

te bir intihar vak'ası olmuttur. Çal 
mahkemesi taraf andan 3 sena hapee 
mahkum edilmiş- olan Ça1Iı Ali Rize, 
tabancasını sol memesi üzerine ateş 
etmiş, kendini oldürmuştür. 

® Şimendiferde belyosta? - Ka· 
saba şimendifer kumpanyası namına 
hariçten geldi~i haber alınan bir 
sandık içindeki helyoQta ile levazi· 
matı İzrnır polisi tarafından kumpan· 
yanın Halkpinardaki fabrikafında 
yakalanmıştır. 

~ 209000 lira dağıttı - Aydın 
incir Mustahsilleri Kooperatifi heyeti 
umumiye içtimaı yapılmıştır. Busene 
kooperatif 209000 lira kazanmış ve 
ortaklarına dağıtmıştır. Koopratifin 
ödemiş şubesi heyeti umumiy~ içti· 
mama haziranın 12 sinde yapılacak· 
tır. 

© Manisa Ticaret Odası idare he· 
yeti - Manisa Ticaret odası idare 
he) etine intihap edilmiş olan zevatın 
intihapları İktisat vakaletince tasdik 
edilmiı;tir. Yeni he'-·et azasının isim· • ;o J 

lerini yazıyoruz. 

Reisli~e Murat Osman, ikinci Reis
liğe Faruk Cevdet Reis vekilliklerine 
Yusuf Riza, Külahtag zade İbrahim, 
Azalıklara Uncu Zekeriya, Deli Molla 
zade Mehmet, Kongre izalıklarına 
Şişeci Halit, Çipil zade Hüseyin 
beyler. 

@ Kesik baş - İzmirde Kiliz • 
man'ın şimalinde bir tarla içinde 
yeni doğmuş bir erkek çocuk cesedi 
bulunmuştur. Zavallı yavrunun kesik 
başı gövdesi yanında bulunuyordu. 
Bu vahşiyane cinayetin saiki henUz 
anlaşılamamıştır. Urla müddei umu• 
miliği bir aile faciasını saklayan bu 
kesik başla çocuk cinayetile allkadar 
olarak tahkikata başlamıştır. Cina • 
yetin failleri şiddetle aranmaktadır. 

@ Tirede elektirik - Tire bele• 
diyesi şehrin tenviri için seksen 
beygirlik bir motör getirtmiştir. 

Nadir bir pul 
Gelecek ay Havr da dir pul 

sergisi açılacaktır. Bu •ergide 
gayet nadir bir pul teşhir edile· 
cektir. Pul bir Amerikalıya ait· 
tir ve lngiliz Güyanına ait bulun
maktadır. Tarihi: 1856 .• 

Pulu tesadüfen bir mektepli 
çocuk bulmuş ve Baron F errarİ· 
nin koleksiyonuna geçmiıtir. 
1922 de bir Am~rikalı 7 ,500 
inviliz lirasına s:ıtın almıştı. ...... 

Gelecek hafta içinde heyeti 
idare intihap müddetleri biten 
terzi ye terzi amilleri ve kumaş
çılar, demirciler kantarcılar ve 
dökmecilerin yeni heyeti idare 
azalan intihap olunacaktır. inti
hapları talik edilen 'öförlerin de 
gelecek hafta intihapları yapıla
caktır. 

Bilumum esnafın sene başın
dan itibaren ait oldukları cemi
yetlere kaydedilmek mecburiyeti 
konulduğundan her sınıf esnaf 
ve sanatkar, cemiyetlerine milra· 
caat ederek kaytlarını yenileştir-
mekte ve şehri aidatlarını mun
tazaman vermektedirler. 

Dünkü muamele 
Dün borsada Sterlin 1015,5 

de açılmış, 1015 de kapanmış , 
1016 yukarı gelmiştir. İstikrazı 
dahili tahvili üzerinde muamele 
yapılmamış, düyunu muvahhide 
195,20 açılmış, 194,50 kapan• 
mııtır. 

Anadolu aksiyonları 26 lira 70 
kuruşa kadar çıkmıştır . Daha 
ziyade tereffüa meyyal görülmek
tedir. Borsa haricinde türk altını 
üzerinde 873-874 kuruştan mua
mele yapılmıştır. 

Tiryestede bir sergi 
Tiryeste eyaleti iktisat meclisi 

tarafından tiryestede daimi bir 
nümune sergisi açılmasına karar 
verilmiştir. Istanbuldaki ltalyan 
ticaret odası Türkiye ihracat 
emteası müstahsil ve tacirlerinin 
bu sergiden pek çok müstefit 
olabilecekleri ve türk mahaulib· 
nı Avrupa memleketlerine tanıt-
mak suretile bir menfaat temin 

edecekleri cihetle Istanbul tica· 
ret odasının bu hususta ehem
miyetle nazarı dikkatini celbet
miştir. 

Hayvan borsasında 
dünkü intihap 

Hayvan borsası meclisi idareli 
toplanmış, bona reisliğine kasap
lar şirketi müdürü Ahmet, reiıi 
saniliğe Cafer Tahir, hesabat 
müfettişliğine Tahir Kevkep, mu· 
amelit müfettitliğine idris bey
ler intihap olunmutlardır. 

Deri piyasası 
Deri fiatlan her g6n düşmek• 

tedir. Bu yüzden deri fabrikatör· 
leri ve tacirleri büyük ziyanlara 
girmişlerdir. Buna sebep dünya 
deri fiatlarının düşmesidir. Bu 
yüzden deri fiatlan ytizde otuz 
derecesinde tenezzül etmiştir. 

Fabrikatörler arasında hali 
acizde olan beş kişi vardır. Bu 
fabrikatör iflas etmiştir. 

Deri tacirleri ve fabrikat&r • 
ler son vaziyet karıısında ticaret 
odasına Müracaat etmiılerdir. 
Oda bu gün deri milatalısilleri 
ve tacirlerini davet edecektir. Bu 
suretle yapılacak içtimada deri 
itleri görüşülecek icap eden tı
dabir ittihaz edilecektir. 
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lolcs ı Bolcs ı-
Dün Gol refikimizin heyeti 

tahririye müdürünün imzasını 

taşıyan bir mektup aldık. Bizim 
dünkü neşriyatımıza cevap teşkil 
etmek üzere gönderilen bu mek
tup çok garip fikirleri ihtiva 
etmektedir. İşte mektup: 

Gol gazetesi hey' eti tahriri ye 
müdüriyetinden: Pek muhterem 
İkdamın 9-6-29 tarih ve 11537 
numarala nusfıasınm spor sütun
nunda (Boks maçları) münasebe
tile bir takım itiraz ve iddialara 
tesadüf ettik. Tamamile yanlış 
ve haksız olan yazılerınıza ver
diğimiz cevabın aynı sütunlarda 
neşrini rica ederiz. Her şeyden 
evvel gazeteniz şunu katiyetle 
ilan eder ki: Tepebaşındaki Boks 
maçlarının organizatörü ( Gol ) 
gazetesidir. Müsade için vilayet 
ve polis müdüriyetine verilen 
istid'a ve mezkOr devair kayıtla· 
rını spor muharriri Salim Hamdi 
B. arkadaşımız lütfen zahmet bu
yurup tetkik etselerdi efkan umu· 
miyeyi yanlış veheyecanh yazılarla 
şüpheye düşürmezlerdi. Gazeteniz 
senelerdenberi Istanbulda ihmal 
edilen boks maçlarım tertip et
mekle gençliğe ve memlekete 
bir hizmet ettiğine kanidir. Bir 
organizasyonun ne kadar fe~a
karlıklar mukabilinde yapıldıgı
m her sporcu bilir. Binaenaleyh 
bizim mahiyet ve milliyeti meç
hul rakipleri karşılaştırmakla 
ceplerimizi doldurmayacağımızın 
Iutfen hatırlanmasını rica ede· 
riz, 

Milliyet ve meslek mes' elesine 
gelince ; sporda milliyet ve mes· 
lek katiyen mevzuu bahs olamaz. 
Hasımların boyacı, Doktor, ma
rangoz, tenekeci oluşu kimseyi 
alakadar etmemelidir. O günkü 
maçların şekline gelince ; Spor
da kahir riyaziyet olmamakla 
beraber tecrübe ve eskilik nok· 
talarmdan avantaj lehimizdir. 
Anlaşıldığı gibi türk boksörleri 
( Yemlik ) olarak ecnebilerle kar· 
Şllaştmlmıyor. 

Amatör-Profesyonel mes'elesine 
gelince: Spor muharriri Salim 
Hamdi B. arkadaşımız mütareke 
esnasında ( ki Istanbul Amatör 
Boksörlerinin en parlak zemanı
dır) bütün Amatör Türkler pr<y 
fesyonel Boksörlerle ~arşılaşyğı· 
nı her halde unutdular. Sporun 
fenni bir kısmı olan (Boks') mem-

lekette pek fakir ve geridir. Onu 
mulitetif-tesirler altında yarala
mak günahtır. Amatörlerimiz 
profesyonel Boksörlerle maç yap
mak mecburiyetindedirler. Bu, 
kendi menfaatleridir. 

(Gol) Gazetesi bin bir feda-
arlıkla ve memlekete hizmet 

maksadiyle yaptığı organizasyo· 
nun yanlış telekki edilmesinden 
pek müteessir olduğunu meslek 
namına ilave eder efendim. 

Gol tahrir müdürü 
Muhtar Bedi 

Serdedilen mütalaata şaşma· 
mak kabil değildir. iyi düşünül
meden yazıldığı yeknazarda anla
şılan bu mektuba cevaplarımız 
şudur: . 

altını Gol heyeti tahririye müdü

rü diye imzalayan Muhtar Bedi 
beyden rica ederiz: IUtfen ilan 
kartonları"na, kendi resimlerinin 
balasına baksmJar. Orada Kos
koca bir yazı ile "Organizatör 

Hacaduryan,, ibaresini görecekler· 
Bizzat kendi tertip ettikleri bir 

organızasyonun şerefini hiç tanın· 
mamı,, yahut tanıyanlar lizerin
de iyi bir tesir bırakmamış bir 
adama izafe ederken hiç bir has
sasiyet göstermiyor. Gol gazete
sinin "neşriyatımızdan müteessir 
olmakta bu kadar acul davran
masının esbabını anlayamadık. 

2 - Vaki olan iddialar nok
tai nazanmızı cerhedemez. Biz 
diyoruzki, ortada unvan sahibi 
boksörler var. Bunların karşısına 
bokstelci kabiliyet derecesi resmi 
hiç bir ölçüden geçmemiş adam· 
lar çıkartılıyor, Reklamlarda 
"Umum Sıkletler Şampıyonu,, 
olarak takdim edilen Sıtkıya 
karşı çıkarılan rakip adamın 
şimdiye kadar hangi maçlarda 
"Türkiye umum amatör sıkletler 
şampiyonu" ile karşılaşacak ka
biliyeti gösterdiğini bize Muhtar 
Bedi bey i~ah edebilirler mi? 

3 - Mütareke senelerinde 
a mat ör le r le profesyonellerin 
karşılaştıkları derhatır etti
riliyor. Hatıramızı intibaha 
davet edenlere hatırlatırız ki o 

zamandan sonra " Türkiye idman 
cemiyetleri ittifakı ,, teşekkül 
etmiş ve böyle başıbozuk organi· 
zasyonları kayt altına almıştır. 

4 - Amatörlerin profesyo
nellerile karşılaştırılmaları belki 
bir cihetten makul ve faidelidir. 
Fekat böyle profesyonellerle 
değil, kiymet sahibi olanlarla !.. 

Mektubunun bir sabrın Ha 
" Bizim amatörlerimiz onlardan 
daha ağır basıyor diyen Muh
tar beyin iki satır sonra aynı 

adamlarla karşılaşmakta boksör· 
lerimiz hesabına faide beklemek 
anlasılmaz bir zihniyet eseridir. 
Bu adamlar madem ki bizim ama-

törlerimizden hafif. o ha~de nasd 
profesyonellerden oldukları ma· 
l~ demektir. Şu takdirde bun· 
ların nesinden istifade edeceğiz. 

5 - Güneş balçıkla sıvana· 

maz. Haçaduryan efendinin biz· 
zat hazırladığı hey yerde tesa· 
düf edilen ilanlardan sarahaten 
anlaşılan organizasyonun saka-

nıetini örtmek için memlekete 
mesbuk hizmetlerile hörmet ka
zanmış bir refikimizin ismini or
taya atmak hem günah, hem de 
beyhude bir fedakarlıktır. 

işte son cevabımız! 

Muhafız ğücü 
bisi kl etcileri 
Altmtaş, 9 [A. A.[ 

Muhafız gucu bisikletcileri, 
saat 18 i 35 geçe buraya muva
salet etmişlerdir. Kütahyadan 
takım hareket ederken sporcular 
memurin ve halk tarafından teşyi 
edilmişlerdir. Üç kişilik bir spor 
hey'eti takımla beraber Altıntaşa 

kadar g~lmiştir. Sporculardan 
biri takıma Afyona kadar refakat 
edecektir. Bisikletcilerimizin se
yahatine her tarafta halk tarafın-~ 
dan ~büyük alaka görterilmekte·: 

-... 
- ---- . -~=::=..::= 

Til,rkiy4e iş 
:Sftrıkı:ı.!!!ii Birliği kiitüphanesi 

CJ.AZi .AY-IN"TA.P 
Bilunıum gazteler ve 1necnıualar tevzi nıerkezi. 
Kavanin kiilliyatı, muhtelif romanlar, Mektep kitapları 

ve bilcümle kırtasiye levazımatııuzı ehven fiatlarla 

Ser:Öıayesi: Tediye edilmiş 
4,000,000 Liradır 

UmumiJliidrülük tedarik edebilirsiniz. 

K 
Şubeler: 

Ankara 
lstanbul 
Bursa 
lzmir 

Bir beraet kararı 

Adana Ayvalık 

Zonguldak 
Kayseri 
il/ersin 

~~ 

'f illlfilfil~fül[@li@für~ır~illifilfilfilmıım~TuıımmNın~ıınlıit@11@Tuırnrnfüfilfilfüfillfil@11@1m' 
=· T .. k. 1 B k ·= =! ur ıye ş an ası l~i 
!Heyeti Umumiyesinin 2-6-29 tarihli!;:j 
i kararına tevfikan ve SERl\'IA YE- i=i 

~· i NİN 4,000,000 liradan 5,000,000 ~ i 
1 Şehremaneti l =!liraya tezyidi için ihraç olunan: i :.i 
ı il Anları . . 

Bir rüşvet cürmünden maznun j' hBl!!!IŞlll!eh•r•emııiııaiıiniiıııe-.ti•nd"e•n•: .. E111m•a•nelll!lt•I f Beheri: 10 lira kıymeti itihariyesinde i i 
bulunan Sabık Dolapdere polis matbaası için alınacak e}li op . ı • 

merkez memuru Necati beyin zamklı kağatla on beş kilo -i:~ıoo 00 adet=:~ .. ~ 
birinci ceza mahkemesinde bera- mürekkep kapalı zarfla mü-

atine karar verilmiştir. :r.:ı;:;· 
3 
k~:ı:.1:::1~~r,::~~ -!Hamiline ait yeni hisse senet-! j 

EKSELSiOR 
BDVCIK ELBiSE 

FABRlkası 

Galata Karaköy Pogaçacı 
fırını ittisalindeki mahal

lebicinin üstünde 

Hanım efendilere: 

Pardesuler (kaşa) 
Her renkte ve son moda 

14.ci liradan itibaren 

p ard esul er(trench-coat] 

bej ve lacivert renklerde 

22~ liradan itibaren 
~ 

Muşambalar (ipekli) 

her 13 ı liradan 
renkte 2 itibaren 

'Beyef eıidilere: 
Meşhur Mandelberg markalı 

( trench - coat ) tan bej ve lacivert 

Pardesüler 
244 liradan itibaren 

~ Spor kostümleri 
l 6j liradan itibaren 

i~g.m~ kostümler 
hıçımı 

14~ liradan itibaren 

çocuklar için İngiliı biçimi ve spor 

k • • 1 • ve kısa 1 
ostuın erı pantalonlar 

6i liradan itibaren 

Pantalonlar (kaşa) 
her 6~ liradan itibaren 

renkte <::: 

Caketler 
Blö Rua ve gri 

12} Jiradan itibaren .... 

Caketler 
siyah, lacivert ve gri alpakadan 

{)! liradan itibaren 

Ismarlama kostümler 

3 O liradan itibaren 

~ takstlle de mua
mele yapılır. 

"' -

günü saat on beşe kadar tekli • = =z . k l d : =: 
mektuplarını levazım müdürlü ~ ~ erıne ayt o unmağa avet! i 

., ğüne vermeleri. S - • • - : 

1 cro daimindon ' Şilenin h«i• kadyo· : 1 2 H~ziran 1929 tarihinde içtima eden tcvkaliide 1 1 
sinden Şahin çavuş damadı 926 "ene- _ : heyeti umumi yenin nizamnamci esasinin 9 uncu mad- ! ! 

sinde vafat eden Fahriye Tas\'ir hanımrn i desine tevfikan, ihracına karar verdi«i beheri 10 Türk 5 i 
zevci Akif efendi ile kariyei mezkürden S lirası itibari kıvmctk l 00,000 adeT HAI\IİLİNE AİTE : 
mUtevaffa Ha~an bey zevcesi Hanife ve - • • ·' • - = 
mUte,·effiye Nazmiye hanım mahtumu i YENi HiSSE SENETLEIU şeraiti atiye daire:sinde ban- :: : 
Hagıp ve müte"·affa Şerif oğlu Rü~tü ve ~ kanın eski hisselerine sahip olanlara arzolunmaktadır. F- ! 
mUtevaffa Raşit zevcesi Asiye ve Şahin : • i 
ça,·uş zevce~i Elmas hanımın biraderi 5 MiKTAR: Eski lıissedarlarmız. haiz olduklan beher eski i 
Zekeriyya beylerin de mü§terek Şilenin dört hisseye mukabil bir hisse mübayaa edebi- i 
heciz karinesinde vakı şarkan yol gar- lirler. ~ i 
ben ahu.r ve samanlık §imalen yine yol = Eski hisselerin dörde taksiminde çıkması muh- J ~ 
cenuben sahip senede ait diğer adalar • temel hisse küsıiratı muteber değildir. ~. ·ı· 
ve görUnüşU itibarile iki kattan ibaret 
olup tahtani kısımlarda iki oda ve bir =- BE DELi: Y ~ni ~hra~ oZ.c:~an s.enetlerinin fi~ ihracı berveçl~i ! ı· 
l>Uy' ev altı ve feakani kısmmda üç i - atı.. gosterıldıgı jekılde 11, 20 lıradır. (JJn bır E 
ôda bir salon ve bir abdesthane ve bir f i yirmi .kuruş) i ı• 
cihannUmas ı bulunan be§yUz lira kıyme~ S S 1 = 
tinde bir bap hane Ye yine kııriyyei S : K;.ymeti itibariyesi . • • • • 10.-Lira i 

1
1 

mezkUrde şarkan üskUdar yolu garben a s Resmi tamga ... - . • . -.20 
sahip senet abur ve samanlık yolu \'e : - i Prim. . • • • . . • • • • • 1. 
cenuben mahalle yolu şimalen Mustafa :::.": i 11. 20 ! 
:~~~\:iteş~::nm~~ekm;:e::!:: :e~:a:y~= --~ tlAKKI RÜÇHANIN MÜDDETİ İSTİl\IALİ: ~ 
ağact ,.e dört elma' iki armut ve dört = : • ! 

= : == ~eftali a~acını havi yUz elli lira kıyme- = : Eski hissedarlarm1 z, küsurat dahili olmaksızın =; 
tinde bir kıt'a bahçe ve yine kariyyede E hisselerine dörtte bir nispetinde isabet eden yeni i 
§arkan dere ve garben yol ~imalen Sait : hisseleri iki ay zarfında, yani 10 Ağustos 929 a 
efendı cenuben Ahmet efendi tarlasiyle i akşamma kadar mübayaa ve bedelini aşada .zah - E 
mahdut tahminen dört bin dokuz yüz :. 

1
= ... olunduğu şekilde Bankamıza tevdi ve ya irsal 

arşın murabba uç yUz lira kıymetinde /. k h etmelidirler. Bu mı"iddet zarfında lıa" ·z rüç a- =:: 
bir kıta tarla ve yine kariyyede hudut mm kullanmayaT1lorın yukanda mezkur müsait i 
erbaası sahip senede ait şimalen ve cenu- k =: 
ben )ol ve §&rki ile garbi sahip senede şeraitle mıibayaa hahları sa ·it olur. ~ ! 
ait yüz elli lira kıymelinde bir kıta ahur HAl{Kl RÜÇHANIN SURETİ İSTİMALİ: ~ 
ve l<e1,a şimalen yol cenuben yine yol _: 

~arkan sahibi senedin evi garbi koruluk Hissedarlarım.ız şubelerimize l O Haziran = i 
mahtut bir kıt'a yilz elli lira kıymetinde 929tarihinden itibaren müracaat ederek i = 
samanlık yeri ve ) ine kariyYdede 'iiarkan • -
dere garben bayır ~imalen dere ve bayrr yeni hisselerin mübayaa pusulalasını imza ! 
ve cenubi dahi ha) ır ve tahminen )Cdi i edebileceklerdir · i 
dönlim miktarında Ye Uç yuz lira kıyme- E Hissedarla,rımız Bankaca kendilerine gön- e 
tinde bir kıt'a tarla \'e yine kariyyei İ derilecek olan kayt varakasını doldurup ,. = 
mezkUrde §arken dere garben kayalık. ;; ~ imza ve Bankanın Merkezine ,-e ya Istan- • 
şiınalen dere cenuben bayır ve tahminen = bul şubesine tahhütlü olarak irsal etmek i ::: 
ılürt dönüm miktarında kırk lira kıyme· s'!-1:etile dahi yeni hisselere kayt oluna· i 
tinde bir kıt'a tarla ve keza şark.an ki- hıhrler. : = 
re.rden aşağı gelen yol garben kırım yolu Ancak beher hissenin 11,20 lira itibarile i 
şiınalen yine kıran yolu eenubcu ~apul tamam bedeli dahi şubelerimize tevdi ve i--i 
denilen hendek ile mahtu.t tahminen I • - : 
altı dönüm mıktarında ve kJrk lira k.ıyme- ya stanbul şnbesi ve Ankara l\lerkezimize 5 :: : 
tinde bir krt'a tarlaların §uyuun izalesi irsal edilmelidir. i ·-i 
:zımnında akil efendi tarafından istihsal Yukarıdaki müddet zarfında bedeli tesviye 1 :-..: ! 
olunan . ve kesbi katiyyet etmi~ bulu.nan olunmayan mübayaa pusulalarının bük- 1 = ı 
berveçhi muharrer tarlalann vaziyet mu· 1 mü yoktur. 1 = 
ameleleri bilicra fu.ruht karargir olmaklal •" N O T y · h • l d b h il 
8 mayis 929 tarihinden itibaren kırk beı 

1 

= : enı ısse er en ir issedara eski hisselerin M 
gun müddetleki 23 haziran 929 tarihine dörtte bir nispetinden fazla verilmeyeceği içün~ il · 
mUsadif pazar gunu sant on dörtte ihalei ::: : kayt varakasında sehven fazla yazıldığı vaki ::;; 
evveliyesi haziran 929 tarihinden itibaren e olursa Bankaca konturolunda dörtte bir tenzil = 
on be§ gün sonraki 7 temmuz 929 tari· ı· S edilecektir. 3 =· e= 
~:ine k:~:;:~i icra gu:ı~ı=~::~~~te~~: ii --.'.~. YENİ HİSSELERİN TE!\iETTÜLERİ: f1i 
olanların ve faıla malumat almak isteyen- -

leı:in yUzde on pey akçast ile birlikte 1 : Hamiline ait olarak ihrci.c olnnan yeni hisseler~~ 
Şile icra dairesine mııracaatları ilan • - = 1929 · 5 l k '· ~ j E • . sene.H temettüiinün yalnız ay ı · nısmına ;; 
olunur. E ı§tırak edeceklerdir -
Koşun uz! Koşunuz! 1 :a ~ 9~0 senesinden itib~ren yerıi hisseler dahi eski 1 1 i hısselerle hukukan müsaı•i olacaklardır. i~ 
Çakmakçılnrda ~eşme sokağında'lfİ : - • : -

kuş tüyli yastık fabril;:asında yUzile kuıı 1 i Tu·"' rk·ıye i = Ban kas 1 ! :E 
tüyü yastık: iki lira ) or~an on dört, ıilte' ... ~ 

~:~ı::~ i::d:~·yl~~:e i:nh::: :t:~~~:~ ,.!~rnmrnrn~ı][ı}[ı}[ı}[ı}tııtıımmm~liı!mm[ıJrı]mrıI[ı1[ı!rnrnr~mmrnrıJiıirı1I~mrnrnmmr@1r@1I@l!l1IDI 
her renkte mevcuttur. 

1 - Bu organizasyonun Gol 
gazetesi tarafından tertip edilip 
odilmediğini Spor rnuharririmiz 
tahkik etmeğe lüzum görmemiş· 
tir. Yalnız aldığımız mektubun dir. 

~----:::-----~----~-------------------:------:::---:-------~--~::-::-~~~~~----~~--~--~--------~-------f 

yak~ında yep yeni bir şekilde çıkıyor! ''iKDAM" 
bir 
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memleketlerde aşka 

üs ta 
On seneye 

ti .fen, kadın, sinema, san'at JI 1 
e 

adar 
v cu 

transatlantiklerinin inş s na doğrı 
. ahrimuhiti emniyetle geçecek 
tayareleri g··rebilecek miyiz? 

muazzam 

.4. merikalı bir mühendis diyor ki: "Or.ı serıe de~lse bile OR be§, 

alan 

• • 
yırmı se1ıe sonra bu, hakikat okıcaktr.r .. 

, 

·ag.ajlarile 20 yolcu tayyare. 

Hava transatliintiklerinin bugünkü küçükleri 

konforu yerinde tayyareler yapmaktır. Çünkü bu suretle ticari münakalattan azami istifade edilecek, yani azami kar temin etme~ 
mümkün olacaktır. Uzun mesafelerde tayyarelerin benzin iktisadını hatta havada temin için geçenlerde Arnerikada yapılan bir ka~ 
tecrübe müveff"kıyetli neticeler vermişti. Tayyareler büyük oldukça hacmi istiabileri de büyüyeceğinden bir derece fazla olmasınl 
imkan olacaktır. Binaenaleyh Bahri muhiti dııha emniyetle geçmek ve yolcu getirip götürmek mümkün olacaktır. Yalnız Lu nevi 
tayyarelerin fenni bazı mahzurları var ki, mühendisler bu mahzurları izaleye çalışıyorlar . 

Geçenlerde bir İtalyan tayyare fabrikası yeni model muazzam bir tayyare yapmıştı. Bu tayyare, müstakbel hava transatlantikleri için 
bir adım sayılabilir. 

Avrupa ve Amerikanın bütün ı' yeni tipler arıyorlar, buluyorlar. 
tııyyare fabrikaları harıl hani Bazı fabrikaların en z!ya?e a~a· 
çalışıyorlar. Mühendısle'. ba~ların~ ı ~ıkl~rı şey, hava t_~a~'atlantıklerıne 
masalarının üstüne eğmışler, yenı ımkan vnecek buyuk, kullanışlı, 

Bagajları ile yirmi yolcu alan bu tayyare denize indiği zaman bir vapur azametini gösterebiliyor. 
Amerikalı tayyare mühendislerinden M. Alington deyor ki: 

- Muhakkak ki tayyareler şu son yirmi sene içinde dev adımı tabirini haklı gösterecek seri bir terakki gôsterdi ve bu terakki 
elan hızını muhafaza ediyor. Deyebilirim ki gene 20 sene sonra bu hiz tayyareleri bu gün tasav vur edemeyeceğimiz bir hale koyacaktır. 
Ben 10 sene içinde, ol mazsa 15 , 20 sene içinde yolcu !arın vapurla gider ~bi emniyetle Bahrimuhiti havadan geçeceklerine kaniim . Mensup 
olduğum fabrika fen alemini hayrete düşürecek 30 kişilik muazzam bir tayyarenin planını ikmal etmek üzeredir. 

Gôzeller 
merika

d.ı Klayton· 
da her sene 
bir cihan 

güzellik mü-
sabakası 

yaJıılıyor . 
Bu seneki 
müsabaka· 
da yeni cİ· 
han güzeli 
de bu ay 
içinde belli 
olacak. Av
rupadan ve 
Amerikanın 

diğer yer· 
!erinden se
çilen güzel
ler hemen 
hemen 

Klaytonda 
Geçen <tııtl oplanmış 

güzel ulunuyor-
lar. Bu sene Amc ıların gene 
mızıkçılık edipte bu Amerikalı
yı tara'girane bir surette_ güzel 
ilan e\,.ı.,1 eri 'htima.ine binaen 
Jüri hey'etine bu defa avrupalı 
mütehassıslar da girmiş bulun
maktadırlar. Bak lıın bu sencnin 
fünya guzeıı 1< olacak? 

Maruf sinema artistlerinin şöhretinden istifade eden RomalılarasriVe---
bir ressam şimdi zengi~ old~. K~~~~- bulmuşlar 

m.r bakışata bu üç maruf ıinew. yaldızını kim tanımaz ? 

Fırçasına gtivcnen ve fırçası hakikaten kuvvetli bir ressam aan'atta da ameli olmak lazım geldiğini ispat etti. Bu ressam Popaff 
isminde bir Rustur. Uzun müddet fakrın ve sefaletin tadını tatan bu ressam düşün mü~, taşı'.lmış ve ~'ııema yıldızlarının resimlerini 
yapmağa karar , erm ş. Bidayette haylı sıkıntı çekmekle beraber, nihayet emeline de muvaffak olmuştur. Popoff şimdi Kaliforniyada 
zengin Amerikalıların kendine has orijinal resimlerini yapıyor. Bir gazeteciye şunu söylemiştir "iki ;en~de bankaye bir milyon ' 
dol ra yab pnrıı koydum." ı 

rin güzelli
ğini Venüs 
temsil eder· 
di. Fakat 
Venüıün 

güzelliği bu 
günün zc • 
kine uyma
yor. Onun 
için Roma
da asri Ve
nüsün kim 
olabileceği 

düıünülmüş 

va bir mü
sabaka a
çılmıştır • 
Bu müsa· 
bakada !11'1· 

dam Seri· 
velli intihap 
edilmiştir • 
Jliri müsa:, 
bakada yüz 
güzelligin • 
den ziyade Mm. Sarivelli 

vücut ırüzelline dilckak ct?.ıİftn' 

ı 

1 

t 



iÇiN ltsi•rf tlilln• -· ,,.,,,,.,,: 



8 ::' a lı İKDAM, Haz:r.:ıı 11, 1929 
======================================~=======.:· =:ıc::: . -· 

o rı l<ez ey'eiin·n üyük es 
piyangosu~ Haziranda cekilecektir. 
Biletlerinizi almakta istical ediniz. 

Her türlü müşkilattan kaçınınız. 

tri'OiFOG RAiF Makinaları 
Amatörün en güzel fotoğrafları elde etmesini temin eden 

alat ve teferruatı haiz yegane makinelerdir. Tarzı istimalini eş-! 
kal ve muvaffakıyet esbabını büsbütün izale eden karışıklıklar· 

Hı;;a;yK~~r~k makinasıı 
• •fstimalini öğrenmek için bir kaç dakıka kafidir. Kodak 

fotoğraf makineleri ve filimleri ve VELOX kağıtları ! 
f JIINE;~~ü~;g~~;TLARI ! l Kullanınız. Her yerde satılır. ı 

~!!!!!!iiiii!!i!!!i!l!i!!i!!!!!!!i!!ii!!!!!!iiii! 

Vakıf akarlar 
müdürlügünden: 

\lüzayedeye vazolunan en1lak · 
;.-4cınberlit;ışta moııla fenari mahallesinde boyacı sokağında 3,5 hane 

,; ~ - - Saraçhane mimar ay as mahallesi haydarhane camii karşusunda ye il 
l c sokaiıında 2 No taş mektep 

:-ı - Bahçekapu çelebi oğlu hoca AlAettin mahallesinde yeni cami havli
sintlc 4-6,102 No dükkan 

4 - Bahçekapu şeyh Mehmet geyliini mahallesinde peynirci sokağında 
1!2-24 No dükkan 

5 - Hoca paşada karaki Hüseyin çelebi mahallesinde orhaniye cadde
sinde 9-2 No mektep tahtında dükkln 

6 - Uaun çarşuda bezzazi cedit mahallesinde 198·127 No mektep tah· 
tında dükkan 

7 - Uzun çarşu bezzazı cedit mahallesi uzun çarşu caddesinde 300-129 
No mektep tahtında dukkin 

8 - Uzun çarşu saman virani eve! mahalle ve caddesinde 32 No ma 
oda dükkan 

9 - Aksaray çakır ağa mahallesi Davut pa!Ja iskelesi caddesinde bekir 
pa~a mektebi tahtında 21·27 No dUkkiin 

10 - Çerşıı varakcı hanı sokağında 14-16 l'io dUkkAn 
1 - Çarşuyı kebirde hazırmlarda 6 l'io dUkkdn 
2 - Çarşuyı kebirde hafaflarda 7 No dUkkAn 
3 - Çarşu kalcılarda 30 No dükkan 
4 - Çarşıı gelincik sokağında 25 No dükkan 
5 - Çarşuyi kebirde gelincik sokağında 28 No dükkan 
6 - Çarıu gelincik sokağında 30 No dukkôn 
-; Çar§uyi kebirde yorgancılar gelincik s~kağında 24 No dükkan 

118 Çarşu yorgancılarda hacı Memiş sokaii;ında 70 No dükkan 
119 - Ç• r;u sipahiler sokağında 221\o dlikkan 
t _•) Çarşuyi kebirde Alim~ah sokağında 6 l'io dıikkan 

ı
l - Çarşu çadırcılar 123·5~ ;>;. ·o dükkan 
2 - Çarşu sahaflar 59-57 l\o dükkan 
3 - Çarşıı sahaflar 95 Ko dükkin 

24 - Çarşuyi kebirde ç adırcılar 48-42 No dükkAn 
25 - Çarşu çadırcılar 60-54 !\o dtikkiin 
26 - Çarşu çadırcılar 70-66 No dükkan 
~7 - Çarşu çadırcılar 80 No dtikkiln 
t!8 - Çarşu yorgancılar hacı Memiş soka~ında 22 No dükkan 
29 - Çarşıı ka:ıazlar 16 !\'o dükkan 
;;o - Çemb~rlitaş atik Ali paşa çemberlita~ dibinde arsa ve baraka 
31 - ;iehzade başında mııhtesip karaguz mahallesinde camii şerif soka· 

i,\ınJa 16 ve 17 1\o maa bahçe konak ar.asile kar~usunda bostan 
lllüddeti müzayede: 5 haziran 929 tarihinden 29 cumartesi güııü saat 

on dört buçuğa kadar 
Balada muharrer emlik kiraya verileceginden mlızayedeye vazolıınmuştur. 

Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçulruna kadar şart
nameyi okumak ve teminatı ınuvakkate ita ederek müzayedeye iştirak 
etmek üzrr. İstanbııl Evkaf müdür!Ugünde vakıf akarlar müdürlüğüne 
müracaatları ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malümat almak isteyenler bu mUddet 
zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını göre 
bilirler. • 

Vakıf akarlar müdürlü
ğünden: 

~lüzayedeye vazolunan emlak 
1 -· Bahçe hapıda dörduncü Vakıf han birinci katta 27, 28, 39, Ko. 

da'nr. 
~!, ddeti mnza,·ede: 11 Haziran 929 ılan 3 Temmuz 929 Çarşamba günU. 
Da' arle rııuharr r emli!k kiraye verileceliinden mlizayedeye vazolunmuştur. 

ı·alıpJr;n yevmi iha:c 0]3n son gunun saat on <lurt bu ç u ~ııııa kadar şartna· 
ıı . \İ t<\umak ve tc!:?::ıntı nı tıvakka te ita ederek ın uzayedeye iştirak etmek 
hzre lstanbu l ı:;,·kaf ınUdlı rl !i;unde ,·~k f akarlar mtiJlırlUğline müracaatları 
il ·ı r;l :ı ur. 

Lv.af •·e ı:ıU.,temilat, hlhk n ·a m1lilmat almak i•teyen!er bu müddet 
11 L l ı nycdt od •• na r. _raca~! ederek ecri mi<il rapN lar n: 

' l • 

Ve 

SAGLAMLIK 
-==--

GUDYER lastiklerinin en yağmurlu havalarda 
bile kaymadığına dikkat ettiniz mi? 

Kayan bir lastiğin, gevşek frenler kadar tehlike· 
lidir. 

GUDYER lastiklerinin harici, patinaj tehlike-! 
sini asgariye indirecek yeri "ısıracak,, şekilde imal 
edilmiştir. Bunu tecrübe için yağmurlu hava bek 
lemeğe hacı t yok. Elinizi bir GUDYEtl lastip;i üze 
rine bastırın; lastiğin çekiçleri, size bir diş hissini 1 
verecektir. i 

Sağlamlık ve emniyet hususunda GUDYER in 
eşi yoktur. Bütün dünyanın kabul ettiği bu haki- . 
katı ispat için bir tecrübe kafidir. 

Dikkat ediniz!! 

Şayanı hayret gzülliği ancak KREM 
PERTEV ile idame ve temin kabildir. 

Vakıf akarlar 
müdürlügünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
• 1 - Kasımpa~a küçük piyale paşa zincirli kuyu 165-201 No. dükkan. 

2 - Kasımpaşa Seyit ali çelebi mandıra sokağı 25-29 No. dükkan. 
3 ---;- Kas :mpaşa Seyit ali çelebi mandıra sokağı 29-45 No. mandıra 

mahallı elyevm dükkan, 
1 - Galatada Per~embe pazarında 16 No. mağaza ve iki oda. 
5 - Beşiktaş dikili taş mahailesi cami altında 4 No. dükkan. 
6 - Be~iktaş dikili taş mahallesinde dikili taş camii 1 C ve 2 A No. 

dükkiin. 
7 - Ortaköy vapur iskelesi 36 i'io. dükkan. 
8 - Ortaköy büyük ayazma caddesi 18 No. hane. 
9 -- Ortaköy bGyuk ayazına caddesi 6 No. dtikkiin, • 

10 - Taksim civarında nyaspaşa mahallesinde yeni yol caddesi 71·87 

Alb.ii"DINICD ISOYCK 
1 TAYYARE PiYANGOSU~. 

S. ci KEŞiDE: 11 HAZIRANDADIR. 

BOVOK iKRAMiVE: ;-
50,000 Liradır. 

iAV~DCA: 
: 

25.0000 1 S.0000 

! 12.0000 10,000 l\...DRAll.IK . 
. DKRAM!VIEll.IE~ 

11.ftRAl!..OK ISDR 
VE 10.000 ifıl 

M ıı::B KA.IF AT. 

~· ;eu keşidede cem'an 3,900 numero 
1 

~ kazanacaktır. 

• Vakit akarlar 
mlıdlırllıglınden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
1 - Kandilli rıım kilise sokağı 4 No. hane, 
2 - Alemdağı sultan çiftliği 34 No. hane. 
3 - Haydar hacı Ferhat trfan zade 11 No. taş mektep. 
4 - Galata kemankeş Mustafa paşa cami havluıında maktep mahalli. 
5 - Kara gümrük karabaş öksüz Mahmut paşa camii halalar Uzerinde 

odalar. 
6 - Ortaköy büyük ayazma Caddesi 4 DUkkôn. 
7 - Ortaköy bliylik ayazma Caddesi 6 No. dükkan. 
Muddet : 15 haziran 929 cumartesi glinü saat ondôrt buçuga kadar 
Yirmi gUn müddetle ilin edilen hailde muharrer emllkin pazarlıkla kiray• 

verilmesine Enctimen idarece karar verilmiştir. Talipler şartnameyi okumak 
ve teminat ita ederek icara ait taleplerini dermiyan eylemek için İstanbul 
Evkaf müdUriyetinde vakıf akarla mtidürlul!üne müracaatları ilAn olunur. 

Evsaf ve muştemilatı hakkında ma!Umat almak isteyenler mtizayede 
odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 

Evkaf müdürlüğünden: 
Guraba hastahanesine luzumu olan ecza ve edevab tıbbıye ka

palı zarf usuliyle münakasaya vaz edilerekTemmusun altıncı Cu· 
martesi günü saat onbeşte ihalesi icra edileceğinden talip olanla• 
rın şeraiti anlamak üzre her gün levazım idaresinin ve ihale gü• 
nünde idare encümenine müracaatları. 

seyoğlunda Fatma hatun mahallesinde vakfa ait 11 numaralı bir kit'a 
rasa p•zarlık sııretile ihale edilecektir. müzavedesi 12 haziran 929 

çarşanba günü saat onbeşe kadardır, talip olanlarımİstanbul Evkaf Müdiri• 
yatinde orman ve arazi idareüne müracaat etmeleri. 

Devlet Dmiryolları ve liman
ları umumi idaresiuden: 

Reisi Cumhur Hazretleri tarafından halkın tenezzühüne açık 
bulundurulmasına müsaade buyurulmuş olan Gazi çifliğinden aha· 
linin istifadesi için 14 Haziran 929 tarihinden itibaren yalnız yaz 
mevsiminde Cuma ve tatil günleri Ankaradan Gazi ve Ahimes'ut 
istasyonlarına gidip gelecek yolcular için yüzde elli nispetinde ten· 
zilatlı iicretlerle tenezzüh katarları hareket ettirilecektir. Fazlı 
malumat almak isteyenler istasyonlarımıza müracaat edebililirler. 
~~~~~~-'-~~~"---~~~~~~~~~~-

\ ' \ 1. 
Baş ainlan ' 

Aspirin 
komprinidcri 

ile tedavi olunabilir. ~ 
Yelnııı lrımuzı bondırollıa hoklld .. ~ .... 

ambal&jınıı dikkat ve bg aark4)'1 1Du.tırrcn 
talep ediniz. 

K o. mna kulübe arsa. :::::-:=:;:;:::;:"1To:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:' I 
\[Uddeti mUzaı·ede: 11 Haziran 929 dan 3 Temmuz 929 ÇarB.aınba günll. eı···ı···- Dokt -··-•··• 

1 ...... _ or ~ ....... \ 
Balada muharrer emlak kiraya wriic c• ~indcn ııı llıayedeye vazolunmu -; tur .. . . .. •• ' 11 Salı 929 

Taliplr.rin yernıi ihalt olan son :ı •· ll lın rn~ı on d0rt buçu;ı.una kadrr prtna- l\Hasckı ka~ınlar. haatl!ne;ıı Cuı J1 tt-~-;=~-,...-..,.._..,.._ -
meyi okumak ve teminatı ıııınak li aia ita e•lerek mlııayeJeye i;titak etrnek ı li •~ Fıreııgı Hek,mı 11 Tı•la VIJ• : 1o.iadt 

~ıre htanbul E\·kaf mudu rluğuııde vakıf akarlar müdnrlüğime mUraca!ları 1 uCevat Kerimi: "31 ~- 1&,ll'ı l_9.;.,3_9ı--·'l-2-,ı-s 
ılıln olunur. • :ı .. 7 - - • - • 7 . ll 

E·:saf v~ ın U~ teınili!t ı ha'· kında mallınıat almak iste;·enler bu mll•1Jrt ~İ Tıırbe a:: E•kı Hılalı a.ım=r !l &,58 •.ıı: , n,ı .i 13,0Q 1,59 6'41 

Zari, n''s •. ' " ·ı·c .e ( o' 11s:o" nı.rncaat ederek ecri ıuisil rapoılar:nı !ı binası. Tel: l<tam. 2622 !! -..,.r___ ~-~---r,rar.;-• "" • .... . ıvı ·.il -ıA·· · :r.· ·• ·: n ut 
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