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~ Beşinci keşide ~ Politika T. Kıimil beyin gazete~~e beyanatı r 
Banltalarımız Yunanistanla ihtilafın halli 
Yakın zamana kadar milli ser· 

ınaye He müesses hiç bir banka- "+.!. Divamandonulosun 
Büyük ikramiye 

mız yoktu; .hatta memleketimizde .1 r 
çahtan bankalarda tlirk memura v • h h v} d ' 
bile tesadüf edilmezdi. Bu hali gö- verecegı ceva a ae; l ır o 
renler bizim maliyecilik, banker· 

~0209 
lik hueus1arınd• bir kabiliyetimiz Muhtelit mübadele komisyonu 
olmadığına hükmetmişlerdi. Türk heyeti murahhasası reisi Te· 

Cümhuriyetin ilinmdanberi ne vfik Kamil bey pazartesi günü 
büyük değitildik ~ İt hanka11 2 mi· şehrimize geJmişti. Mübadele mii
lyonlıı teşekkül etti, bir az aonra zakeratının nihai safhasına dahil o· 
İtibari milli ile birlewti, sermayesi lmak üzre bulunduğu şu günlerde 

numaraya çiktı 
Tayare piyangosunun beşinci 5000 Lira kazanan 

keşidesine dün devam edildi. Ka-
numaralar zanan numaralar şunlardır: 

4 milyona çıktJ. Şimdi ise 5 mil-
yona iblag olunuyor. Başmurahhasımızın vaziyet hak-

Fakaı hu maddi ve nakdi iler. kında rnütalaatını ö~renmek iste· 5.0000 
45692 
38534 

.43922 
31362 leme batkı bir terakkinin yanında dik. Tevfik Kamil bey, dün kendi· 

ikinici derecede kalır: Btitün sini ziyaret eden bir muharririmi
mihiÜl'leriu, memur ve ınuhıei· ze Ankara müzakerata hakkında 
plerin tiırk e>glu tilrk oJmuın· beyanatı atiyede bulundu: 
dan bahsedccetiz. 

İt baııkımrd idare eden hep - Möıyö Diyamandopulos 
gellç türk nealidir. Serınaye türk yeni Yunan kabinesine ıifahi iza-
olduğu ı~i onu tedvir eden siy hat vermek ve ağlebi ihtimal 
,.e zeki da tUrktör. son talimatı almak üzre Ati-

Muamele artıyor, yeniden yeııi· naya gitmisti. Muvakkat tatilden 
ye •ubeler açmak ihtiyacı hasıl biliıtifade ben de lstanbula 
olu.yor. 

Bu gidifle bütü memlekette geldim. Eter daha evel avde-
hir şuhel~ tebekeai teesııils edecek. timi istilzam edecek bir yaziyct 

Beynelmiİel mali müessesat ta zuhur etmezse 15 gün kadar 
it bankaB111a itibar ediyorlar. Me- burada kalmak niyetindeyim. 
aeli Loııd~ıclaki Midland Bank iş Ankara müzakeratı M. Di· 
bankasının miime11ilidir. Pariıte, yamandopulosun avdetinden 
daha sair merkezlerde de mühim sonra başlamıştır. Yunan Baş 
bankalar münasebete · girİitilcr. murahhaıı, ümit ve tahmin 

Tez za111uda böyle bir mtiel" olunduğu gibi müsait talimat
ıese icat ekDemiz para hususunda la gelecek olursa neticei m4• 
da kabiliyetimize deliile~ etmek zakeratın komisyon kararı 
itibarı ile manidardır. teklinde tespiti mukarrer ol. 

Etki yoldan giden bankalar i'· duğuna göre toplanacak ve 
ıizlikten tikayet ede dursunlar mesaiye hitam verilecektir. 
.-m: lı1141c. Jctı_r cdiy;-, co.u.1--.~-Möey·· Diyemandopu oeuu 
mettuler dagıı1yor, kredi veriyor her hangi bir inkıta• icap et
Te ihtiyat akçesi biriktiriyor. tirecek şekilde talimatla av-

30 milyon sermayeli Ziraat deti mevcut ihtimallerin en 
hankaaı da ayni tekimillü takip zayıfıdır. 
etmektedir • Zirai muamelattan 
başka, hu banka, kendisine Tuku Şuraımı teslim etmek icap 
bulan mevduat ile dcarete yardim eder ki her şey M. Diyamando-

. ediyor. pulosun getireceği talimata mun· 
Bu iki mühim ve bUıbiltüD tazırdır. Mevcut pürüzlerin he· 

milli b1Uıkamısd1D bir H da 1anı· men halli, bu talimatın müspet 
yie muavenet etmelerini bekleriz. şekilde olmasiyle kabil olabile
Gümrük tarifelerinin .kabulünden ceği gibi müzakeratm yeniden 
sonra memleketimizde sanayümizin bir çıkmaza npması da yene bu 
inkitaf etmemeıi kabil olamaz. Bu talimatın ıeklile alakadardır. 
inkitafı teari etmek bankaların Mamafi birinci ihtimalin, yani 
borcudur. M. Diyamandopuloıun müsait 

y ava.e, vavaı ~ekilde talimat alarak avdeti en 
~. ı ı kuvvetli ihtimaldir. 

Bey•elmilel diploması kadar _Yunan Baş murahhası men• 
ıgır yürü.yen bir araba tuavvur fi talimatla dönerse, bu vaziyet 
olunamaz! Hele hu sur' at oto- milzakeratın inkıtaını tevlit ede· 
mobil, tayyare , te]siz asrında bilirmi? 
diplomatların kağnı arabasından 
daha yavaş yürümeleri ıabrı - Bu meıele M. Diyaman· 
tüketir. dopuloıun alacala talimatın ıek· 

Almanya maglup oldu. Galip- line bailıdır. Dediğim aibi mü· 
lerin zararlarını ödeyecek. Fakat sakeratm hemen bir karara raptı 
tazmin edecegi nedir? kabil olduiu gibi, Yunan hQkQ. 

1918 denberi bunun ne olduğu metinin vereceki talimatın menfi 
taayyün etmemişti. Siyaeiler, ekıper olmwda, derecesine göre, talik 
dedikleri maliyeciler yüzlerce cel· veya inkıtai da intaç edebilir. 
ıe ıkdettiler. Uzıa,tdır, bozu,du· Fakat vaziyetin ıekline naza• 

T. · Kamil Bey 
vas da, geldiği gün Ankaraya 
gitmes~ mukarrer olan Yunan Baş 
murahhasından sonra Atlkaraya 
gidecektir. Müzakeratın derakap 
başlanması muhtemeldir. 

-Yu11an gazeteleriitfn neıriyatı 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

- Hakıkata temamen muhalif 
olan bu neşriyata kıymet vermelc 
dofru olamaz. Mamafi son poıta 
ile gelen Yunan gazeteleri ateşin 
neşriyata hitam verildiğini gös· 
ren sakin bir ifade arzetmekte
dirler.,, 

• * 
Muhtelit mübadele komisyonu 

reisi M. Rivas Viköna dün Baş 

murahhaıımız Tevfik Kamil beyi 
ziyaret etmiştir. 1 

Lira kazanan numara 3000 Lira kaza~an 
numaralar 

4Q209 35704 34409 
5086 17374 

ISOOl 1000 L::::::;::n 
Lira ·kazanan nuinara 48042 4332 37733 

10951 
t2000 

11261 25537 4577 
14365 49089 37869 
11916 7414 46758 

607 1 9513 188 
Lira kazanan numara l 9567 

41427 600 lira 

10000 45393 39163 
9990 37854 

48781 21520 
Lira kazanan numara 9892 33957 

783 6632 
41697 56787 20714 

kazanan 
16965 20213 
44770 45036 
47916 4132 
50819 50382 
55830 12552 
11783 

lzmirde komünistlerin muhakemeleri: lzmir ve lstanhul 

teşkilatım idare edenler kimlermiş' ? 

ı 

r 

lar, ayrıldılar, harıttılar, hiç bir raıa bu nokta kuvvetsiz bir ihti· • 
neticeye varamadılar. Ou bir yıl maiden ibarettir? 
geçti. -Ankarada müzakerata ne ze· 

Bu ıefer • gôyı • eksperler mık· man başlanacaktır. 
tan tayin etmişler, devletler de _ M· Diyamandopulos ya-
bunlum 11oktai nazarlarım bot rin yahut cumarteıi günü avdet 
görmütJer. le • • • M Ri Anlaşılan Almanya ıenede 2 edecektir. omııyon reıısı • • 
JBilyır 500 milyon ahın mark 
yeriııe 2 milyar 50 milyon vere· 
cek n galiplerin iktiudi kontro· 
!ünden kurlulacak. Teferrilat bili 
halledilmeınitdr. Belki bunların 
halli daha bir kaç aeneye bakar. 

Her halde Rein hnzatınm 
tahliyclİ kolaylaştı. Fransa htlkil· 
metinin bir az inadı bırakman 
liiaım gelir ki dünya ıulbünü te
hdit eden bu vaziyet te ortadan 
kalk.em. Almanyayı yüktetilen bir 
gayet ağırdır. 

Eğer almalllu gibi çalqkan te 
eay yollannı i~ bilir bir milleı o
lmasaydı h• yükti.D altından kolay 

borçları tesviye edildikten bıtka 
uhribaı ta yerine geliyor. Dünya 
kuraldu kurulalı hiç bir matluba 
bu kıdar tazminat hükmedilme
mişti. 37 ıene müddetle biçare 
almau amelesi, çiftçin, lilUl~atkirı, 
mükellefi bu tabiıleri verecek. 
Halbuki 1877 de Fran11 bir defaya 
mahıuı olmak üzere Almanyayı 
yalnıs dört milyar mırk 'fermi§ti 
ve o zaman bu miktar gayet çok 
görilnmUştö ı 

Şu dütmanlık, nefıa11iyet, inat, 
iırar aeneleri geçtikten ye dünya· 
da sıiıbt bir tardetlik tüarrUr et· 
tikten aonra hu hakau borçlama 
UJ:aiDden bir ıtiDjer geçilmeıiııi 
teınGni ederlıı. Gelecek neılin 

lzmir gazetelerinden: tahmin edilmektedir. Maznunla
Komünist maznunlar hakkın· rın yukardan itibaren ıoklaA sa· 

daki tahkikat evrakının müddei· ta dotru isimlerini yazıyoruz. 
umumilikten atar ceza mahkeme· Yukarda teşkilatın elebaııları 
ıine verildiğini yazmııtılc. Muha· bulunmaktadır: 
keme edilecek ma%Qunlar 35 ki· . Mano Şafman, Troçki Mehmet, 
şidir. Laz lımail, Hüaamettin, Mustafa 

Nihayet OD gün sonra maznun• Sıtkı. Bulaariıtanh Muhittin, E· 
lann muhakedıelerine bqlana• · • 
caktır. nıin oğlu Nafiz, Makinist Tefik, 

Tenekeci ıYusuf, lbrahim A;n. 
pof Yakos Horinos, Nesim, Ha- ~ 
san oğlu Enver, Marangoz Emin 
Hilmi, Niyazi, Hilmi, Salamon 
Elektrik müfettişi Ferit, Iskeçeli 
Haıan, Saatçı Niko, Mehmet Te
fik, Aziz oğ'Ju Mustafa, fzmirli 
Mehmet oğlu Mustafa ... 

300 lira kazananlar 
26210 16460 33534 25493 
37453 46283 32767 20231 
51624 38390 33901 49352 
51181 52340 22656 20916 
25299 14739 28949 18900 
35134 1539 47290 30827 
52124 27689 10132 20130 
23822 19175 49193 58040 
45289 22801 34861 8966 
30585 44580 33297 35183 
54201 25342 16595 102!J 
9576 4116 32822 20037 

20517 42742 

200 lira kazananlar 
35923 50209 55558 35257 
50046 49383 30835 5617 
27351 43767 32765 17254 
21389 54522 25079 52619 
27476 2639 13298 51714 
33450 2966 25423 53662 

[Kazanan diğer numaralar i' 
say/ amızdadzr.j 

Aile ve Bari 
Dün maruf bir okuyucumuz· 

dan şu mektubu aldık: 

Sıra selvide, bir apartıman· 
da oturuyorum. Kimin tara• 
rafından ve nasıl verildij'i 

U ilU 
. il 

malum o]mıyan bir müsaede 
ile, yar.ı mzdalri. bahçede, bir 
aydanberi, bi1 bar açıldı. GD
ndüz saat 4 den itibaren tam 
24 saat devam eden alahan· 
ga davul zurna gürültüaiiDden, 
denebilir ki, evlerimizde ra
hat etmek imkanı kalmadı. 

Saat dörtte alelade rakıalar 
halinde başlayan bu asri eğ· 
lencenin gece yarııına doğru 
alen~ ve . ah!ak namına pekte 
tecvız edılmıyccek çirkin ma· 
nza~al~r irae .. ettiği de yok 
değıJdır. Üç dort büyük apar
tımanın pencereleri bu bahçe-
ye .bakı~~r Ave sıcağa rağmen 
serın ruzkarın giremiyeceği 
kadar sıkı kapablan bu pen-
c.~rel.er~en ~avul zurna gürül· 
tulerı, cılvelı sarhoş kahkaha
ları, yene içeri giriyor. 

Bizim bildiğimiz, dünyanın 
her tarafında bu tarzda açık 
eklenceler yer altlarında, ma
karalara benzeyen bodrom· . 
larda yapılmak adettir ve ale
lekser bu bodrumların bu
lunduğu sokaklarda ailelerin 
oturduğu apartımanlar değil, 
başka türlü evler bulunur. Bir 
haftadır evimde hasta yatan 
çocutumun iniltilerine kan· 
şan ısarhof gürültülerinden 
ve saksafon seslerinden hiza-
nın ve bütün civar apartı· 
manları bizardır. 

Aile denilen müessese ile 
bar arasındaki mesafeyi had
di asgariye indiren bu Jaüba
liliğiademi, adı asrilik ? 

:• * * kolay kalbmu, elilir, inkıraz 
•ulurdu. Llkiu bu em11llis tamli· 
aat Almanlan harekete getirdi. 
lllğlup bir devlet galiplerdeıa dı· 
ha fazla bir caalıhk cUıterdi, 

Almanyanın ödeyeceli tuminat 
ile Hbık &&liJllın:irı bir birine olan 

· aJmanlan, neden Franıııdardan 
~ııanlılara, ıırpları k11dar her 
uıUlete verp veniııler ? Eaaret 
aarındı mıyıı, Romıntn e.ki ıari• 
hini mi r"-~&yoruı y 

icra vekilleri heyetini iıkat için Doktor Hikmet, Hasan Hilmi, 
•ttif k aktetmekle maznun olan Yani, Ahmet oğlu Ahmet, Ah· bu komüniıtlerin muhakemeleri· met Kaya, Halil, Kavalalı Abbas, 
nin çok tayanı dikkat ol!!cağı 

1 
Kava!ah Şerif, Naıiliili Şükrü, l 

Komünistlerin lstanbul teşki· 
litımn başında Laz İsmail bulun· 
makta idi. lzmir teşkilatının ba· 
şan da da BuJaariıtanh Ahmet 
Kaya vardı. 

Kariin hakkı var. Polisin 

lve belediyenin nazarı dikka-
tini celbederiz. J 
.. ....... ,., .• ...... .... ~,.,_..J 

1 
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Ali Karar Hey' etinde 
Sivillere ait dosyalar tamamen gözden 

geçirildi. Askerlere ait dosyaların 
tetkikatı ayin sonuna kadar bitecektir. 
Haziranın on dördünde senesini J hakkında heyet reisi şu İ"'ahatı ver

lolduacak oJan An karar heyeti miştir: 
mesaisini epey ilerletmiş bulun- ''- Elimizde mevcut istatistik 
maktadır. Kanunca müddeti bir {291) müracaat üzerinde muamele 
buçuk seı:ıe olan heyetiia faaliyeti yapıldığını gosteriyor. Bunlardan 
:Lha altı ay devam edecektir. Bu- (13l)t hakkında heyetimize taalluku 
118 rağmen heyet, muntazam bir olmadığından salahiyetimiz hari
proğram ve aistem dahilinde ça- cinde gorülerek muamele yapıl

-.ınak sayesinde elinde mevcut mamış, (160)ı hakkında ise karar 
tjleri hafifletmiotir. verilmiştir. Bunlardan (121) i ref 

Ali heyetin reisi Süleyman kararı, (39)u da ipka kararlarıdır. 
E.nin pa§anın verdiği malumatı& İpkalar arastnda tadiiat görenler 
göre ıivil1erin bütün dosyaları de vardır. 
elden geçmiştir. Haziran nihaye· Üzerlerinde tadilat yaptığımız 
tine kadar da askerlere ait dosya- dosyalardan esld karar. ipka edile-
larm tetkikatı ikmal edilecektir. cek gibi gözükenleri tehir etı ıek· 

Süleyman Emin pş. bu husus· teyiz. Bu suretle bunlar h<' kkında 
ta deıni~tir ki: "Dosyalar üzerinde bir taraftan tahkikat amik edilir· 
tetkikatı ikmal etmek demek hepsi ken, temize çıkması fazını gelen 
hakkında karar vermek demek bir çok: kimseler hakkınd:!ki Hey
deRildir. Bu tetkikat neticesinde eti Mahsusa kaıarının h'r an evel 
tamikına lüıum gördüğümüz nokta refi temın edilmektedir.,, 
hakkında tetkikatımızı yürütüyo- Emin Pi'. hLI izahatı müteakıp 
ruz. Dosyalarda aleyhte, lehte ehemmiyetli bir noktaya temas 
mevcut esa&lar etrafında lazım ge· ederek ilave etmıştir: 
!enleri istiçvap ve lazım gelen - " Nisbeti askeriyeleri kat'
yerlerden de malumat talep ede- edilip de şimdiye kadar tekaüt 
rek hakıkata vasıl olmağa gayret maaşı almıyan zabitanın tekaüdi
ediyoruz.,, yelerini alabilml:!leri de Mecliste 

Bundan başka bugüne kadar son günlerde çıkan bir kanunla 
kbara raptedilen müracaatlar tahtı temine alınmıştır.,. 

1 

Italf an filosu 
bugün geliyor 
~ehti•ife dün avdet etmesı 

111ukarrer öJan'İtalyan Hava tilosu 
Romanyada bir gün fazla kalması 
dolayısiJe bu gün muvasalat ede
cektir. Bu teahhür dolayısile pro
ğram bir gün talik edilmiştir. 

Küstah meıuur 

hakkında 

Tahkikat yapılıyor'" 
Taksimde esnaftan bazılarını rli'ı· 

ven belediye memura hakkında 

kikata başlanm•ştır. 

Vil&J1efte 
Satılsın mı, satılmasın mı? 

Vilayet umumi encümeni dün 
Vali vekili Mühiddin beyin riyaseti 
altında içtima ederek müzakeratta 
bulunmuştur. 

Dünkü içtimada, Filurya sahil
lerinden taliplere kum satılıp şatıl
maması mevzuu bahsolmuştur. 

Neticede banyo mevsiminde, banyo 
yapılan yerlerden kum satmanın 
doğru olmadığına karar verilmiştir. 

emanette 
Otomatik telefon 

Telefon şirketinin şehrimizde 
otomatıl tesisat yapacağı yazıl- _ 
mıştı. Şirketin hükumetle yaptığı 
mı 1rnve1eye göte otomatik tesisat 
dört sene zarfında ikmal edilecek
tir. Şirket ilk iki sene 1500 ahu.ne· 
yi otomatik bir hale getirecektir. 

Aldığımız malumata gör şirket 
otomatik tesısat için yakı faa-
liyete hıı§lıyacaktır. 

Bunun için Lir fen heveti İsta• 
bul şebekesi üzerinde tetkikat 
yapmaktadır. ilk tesi~at İstanbul 
tarafında yandnc:aktır. 

Bu sene içinde .şirket 750 abo
neyi otomatik bir hale getirecektir. 

Adalar Elektriği 
Ada1arda elek:trik tenviratı için 

bir şirket teşkili teşebhiisünden 
geçende bahsetmiştik. Adalardaki 
elektrik tesisatı için kablo ve 
muhav"de merkezi ıhakkında tet
kikat yapılmış, neticede daha ucu· 
za mal ohnast için İstanbul elP.k
trik şirketinden cereyan alınması 
muvafık görülmüştür. 

teakip Adalarda elektrik yapıla· 
caktır. 

Taksim meydanı 
;fıiksimdeki cümhuriyet abide

sinin etrafına havuz ve park ya· 
pılıp meydanın da tevsi ve tanzimi 
kar.aı-laşmış idi. Sonradan yapılan 
hesap neticesinde bu iş için 36 bin 
liraya ihtiyaç olduğu gorül,ı.nüş, 
emanetin 929 bütçesinde- bu -mık
dar para tefrikina imkan oJmad~
ğmdan bundan vaz geçilmiş idi. 
Şehrin merkezi bir yeri olan Taksim 
meydanını böyle çirkin bir halde 
hırakılmııc;ı doğru görülmemiştir. 

Esasen emanetin 929 bütçesi
nin tamirat ve inşaat faslında Lir 
para mevcut bulunmaktadır. Mey
danın abidenin şerefiyle mütena
sip şekilde t "lZimi de inşaat ve 
tamirat faslına dahil olabilecektir. 
Bu. cihet cemiyeti belediyenin ev· 
veJki gün içtima eden fırka gru· 
punda görüşülmüş ve emanetin 
yeni esnede gostereceği faaliyet 
hakkında bir program ~*1 et
~si ~arla§ml§ idi. 

ili program tanzim edRiılen 
Taksim me;ydanı için de 36 bin iira 
tefrik edilmesi mukarrerdir. Bina
enaleyh, artık pek yakında mey
danın pilan dahilinde düzeltilme
sine ve güzelleştirilmesine haşJa
nacaktır. 

Cemiyeti belediye 
Cemiyeti heJediye dün Tevfik 

beyin riyasetinde toplandı. Encü
menlerden çıkan bir çok ma?.bata
lar kıraat ve kohul edildi. Bu me· 
yanda 928 bütçesinde 3 bi~ lira 
açık vcran Darülbcdayiin açığının 

~ 

kapatıhnnsı ve Üeküdarda Haki-
miy'Cti milliye caddesisinin geniş-

letUmeı;i hakkındaki bütçe encü
men ma71ı:ıtaları kabul edrldi. Ge
lecek çarı;amba içtima edilınesi 
kararlaştı. 

yıp muavin kalanlar için, Maarif 
vekaleti, iki ay devam etmek üzere 
stanbul~a bir kurs açmağa karar 
vermiştir. Kursu ikmal edenler 
imtihana tabi tutulacak: JDUfaffak 
olanlara muallim Unvanı verile
cektır. 

Millet mektepleri için 
J,'<1şrinievvel~n itibaren tekrar 

.faaliyete.-geçecek olan Millet mek
~pler~ için muhasebei hus siye 
lfütcesine (40) bin lira konmnştttr. 

Poliste 
Şerif B. geldi 

Pdiis müdürü Şerif Ley bir ICaç 
gü.n ev-el mezunen Aaııkaray git-
rni~li. Ştrif hey dünkü ekspresle 
~ehrimize avdet etmiştir. 

M umailcyh Ankarada resmi 
teşe .Lusatta b.ı.ılunmadığmı ~öy· 
lemıs;, yalnız iııtibaatuıı saklaya-
mayarak (\.nkaraı.ıın gittikçe güzel 
le_şmekte ulduğunu, 'io sene içinde 
mükemmel bir şehir o~acağını 
ilave etmiştir. 

Mallleeme erde I 
18 Sen eye yıahkumi )ıet 

Beyoğluuda metresi Margriti 1 

biçakla keserek öldüren Mustafa. 
tim muhakemesine dün Öaş1anmış 
ve aynı celsede bitirilerek 18 sene 
reü~detle ağir' hapse mahkum 
edilmiştir.. 

,-Çocuk bakımı .. 
-19-

Çocuk yemek yemeye bat
lamktan s~ra verilecek gı
da1ar mümkün olduğu kadar 
mugaddi olmalıdır. Arpa UDU 

çok mıktarda dekstrin ve fos
fatı ihtiva ettiği iç.in İD.kıbaz 
ve reşitizme müptela çocukla
ra çoJc muvaCık .gelir. Mısır 
unuda böyle<fir. Yağlı mad'de
)er de mısır ununda çoktur.Yal
nız hazm ,kabiliyeti azdır. Pi
rinç unu kuvvetsiz çocuklara 
muvafı" gelir, fakat milhleri 
ve afüümini azdır. Yulaf unu 
çok azotltı oluD kansız ve ca
lız çocuklara iyı g~lir. Yıumur· 
ta ve mercimek r~Ncsiz ve sa
rarmış çocuklara erkenden 
verilebilir. Sütte bulunmayaa 
demir yumurtada ve merci· 
mekte bulunur. Çocuk· yalnız 
sütle icsl~neceiği zaıyıı kır· 
mı~ı kan nır.arlaj-ını~ Jhtiyacı 
olan demir ana rahminde iken 
topladığı t demi• ile anlaşılır. 
Bu · dem;r bitince çocuk sa• 
ratmağa başı r, ve deini~i ih· 
tivA eden !{ıda ister. İşte o 
vakit yumurta sarışı ve mer· 
cime~ bu ihtiyacı temin eder. 

.'ficaretı..ısahaıında çocuk
lar için muhtelif unlar hazır 
halde sat\lır. Şeleerlisi, kakao· 
lusu vardır, fa}Cat kalqio mun· 
kabız ve ~nbi}ı verici olma· 
.sı ve kakao .ile ahttnca an'! 
ıuz• yememeleri dolayısile ıa· 
ıyanı tav~iye detildlr. Onun 
için 18 itici aydan s8hra bu 
unlah vermelidir, a~ızaman· . ,.. .. aft günde dört öğün yeıpek 

Es&sen Kadıl.:öy elektrik ş~~çti 
de kendine lazım olan cereyanı 
İstanbul elektrik şirketindrn te
min ediyor. Kartalda bir ingiJiz 
HolanP,a şirketinın inşa ~1~ğ.i 

"* çimento fabrikası da keı disine 
lazım ola,n cereyanı İstanbul elek
trik şirketindt>n ;llacaktır. Bunun 
için çimento abrikası elektrik şir· 
ketile temasa başlamıştır. 

Seyrisefer meınur an 
Ve~aiti naktiyeııin daha esaslı 

bir şekilde kontrolü için cemiyet 
seyYisefor mel'kcsı:iııe yeniden 16 
memur vermiştir. 

7 Memuru teczi)e 
Enıanet memurin inzibat~Jfiİ· 

syonu dün toplanmış ve 7 memu· 
run teoziyı:;,sine karar vermiştir. 

verilir, yemeklerin de kanlı et 
usareaile ıslatümış üınek içi 
yumurta, beyin, pilicin beyaz 

"CU, lıt~k~~~nı v\:ıııcom • 

Lokman Hakiın 
.............. llllllİI .......... 

il Kiıfü1r Haberler il 

Romanya ile ticaret ve dosluk muahedemiz evelki gün 
Aokarada imza edildi. 

(Husus'i fotoğrafimizin r~i] 

Bu temaslar ııelicesinde Karta1a 
kaClar uzantrl al olan bir kabl Odan 
,A.da!arm da istifade etmes~ ko
la~la~a caktır. 

Şehremini Muhiddin bev, Ada 
elektriği' t'~teya.nı i~ 1~tan1Juf 
elektrik şirketilı:~ temasa başla
mıştır. İtilaf hasıl olur olmaz 
Kartala kadar uzanacak olan şe
bekeden Adalar için e]e.ktrik alı
nacaktır. 

İstanbul elektrik şirketinin is-
ı 

tihsal kudreti fevvalade mükem-
m~l olduğu için bütün bu mües
sesatı idare edebilecektir. Muhid
din heyin şirketle anlaşmas,uu mü-

defterdarlıkta 
:1 '; • t* 

Tastik edilen kadrol~r 
Borsa mürakipleri, Nafia komi

serleri ve İ::.kan müdüriyeti kadro
su tasdik edilmi;;; ve bunlann ı11aı:ış 
ita emirleri dün gelmiştir. 

maarifte 
Muavinlere Kurs 

20 Mayıs 926 tarihinde çılliadl 
kanun bi:ucibince muiUlim olama 

I)i~· arbekirde sergi - Şark vili· 
yetleri umumi mufettişi İbrahim Ta• 
li B. Djyarbeldrde bir sergi apmı§tır. 
S6'rgHie W111i zafef bayramına tes&• 
duf eden ağiıstdtun 30" uncu gtıntt 
yei'li •ınuhallar teşhi'l' edilecektir. 

@ ;Adfü e tayinleri - lstaııbul ARır 
C{l'&ll Mahernesi &iBliğine 00 lira ı111aaıla 
birisw:ı ~w.f· ~ili) e :Mufettişlerj.nden Ferit 
ve munhjl olan dördüncü SHtıf Adliye 
l\IUfettişliğine evsaf ve ~eraiti !Azimeyi 
Uıaiz Geza i~leri Mtidılrlüğu muavini Ala· 

dttin Beyler in.ti hav Te t~ in edilıiişlerdir. 

Düşes ve Frenses ... 
';; ehrıtiıizöe bulunmakta olan 

İtalya hıınedanı kralisinden Dü~~ 
Paı+st v~ 1Pr1mses Puy dünkü eks
presle İtalyalyai avdet etmişlerdir. 

"iKDAM,, yakında yep • 
yenı bir çıkıyor! 

Bu hususta lazım gelen tafsilatı bir kaç güne kadar 
"'1KD'4M,, ın tefrikası: 32 

Kapalı oda 
tebrik ederim. yaptıklarınız 
.. yanı takdirdir. Elde, etti
jiniı aeticeler ise hakeza 1 
Gay~nize daha çabuk vasıl olabi· 
liraiııiz1 fakat bazı noksanlannız 
olmasaydı.. Siz vakayi arasındaki 
münasebetleri iyi kavrayamıyor· 

sunuz. Zev.cenizin ruznamesinde 
anlattığı bazı şeyler var ki, nasıl 
olmuşta nazarı dikkatinizi celbet• 
memiş, hayret ederim. Almanla· 
rın şato ile neden bu derece ali· 
kadar olduklarını biç te tahmin 
etmediniz mi'? Ta alman impera· 
toruna rasgeldiğiniz zamandau 
itibaren ma:z.i : c Iuıli mezcederek 
zihnen neticeler çıkarmaga uğraş· 
saydınız çok isabetli neticeler 
•ılurdunuz. Bunlardan bir tanesini 
ben E:Ö) 'ey ?!". 1-i udu dun iki tara· ı 

fını birleştiren gizli bir yol var. 
Bu yol Korvinyi üzerine ateş açı
labilecek bir yere müntehi olu
yor ve burası da şatonuzun traça
sıdır. Eğer orada etrafı sarma· 
şı~lf bru bir ağaç görllneaiz 
haJıdt etmeyiniz, Hemen oraclan 
h layın ve düşman memleketine 
gecerek ... Daha fazla söylemiye
yi., öyle evelden tespit edilmit 
biı plan itinizi işkal edebilir. 
Sonra sizin gibi bir adamın da na
sihata ihtiyacı yoktur. Allaha ıs
marladık, ben gidiyorum. Fakat 
gitmeden evel size kendimi tanıt· 
mak lazımdır. Ben do"tor binbaşı 
Araene Lupin im. 

• Sustu, beni selamladı ve 
fazla bir ıey söylemeden çıkıp 
ıitti. işte anlatacağım hikaye bul 
Sen ne dersin? 

- Olur şey değil.. • 
- Bu doktor binbaşı kimse-

ye görünmeden nasıl benim oda
ma girai, aqlamuğım sonra da 

hana bir iki cümlenin içinde Yavaş yavaş ilerli)'Orlardı, .b~ ·altında bulunmakt.an mütav.ellit Fırnt fıdattı. Tünelin o bir 
öyle yol gösterdi ki... merdiven daha görünt@i. P.aul ısa- bir heycan içinae idi~ tı:lak'.tkn1 a~zından gece karanlığında çıkıp 

- Fakat "Anene Lupin. öl- betli tahminlerine isfuıat ederelt uzagtt dı$an~aki hayatrn akisteri bir tarafa sipmek o kadar RÜç 
medi mi? dedi ki : geliyordu, Paul şaşıl'dı. bir şey olmadı. 

- Öyle derler, kendisini öl- - Bu merdivende muhaK- - 'Bu almanlat 'bözle ~ühim Rtlul et.rafa. bakb:. 
miiş bib' ghteriyor. Bu " it kak onun küçük IWiltMM bfrs:fiV!-eli nazaret 

1/lhndaH~ulhnt - Burası taş ocağl, dedi ve 
ada8larm maksatlan ~nlaşılır ı? jıkıyo Bea çocukkığumcia alma• durmasıniar, şafı~c1\C şey! gilliimsedi. 1 

- Şimdi makıadın nedir ? ımparatorunu gördüğü• sama11 Dışarının serin ha'lası yü:de.. ;M..ı.... AlmWnlar on1 yedi sene tü .. 
- Şİtadllik yegane makıadım ():tnuhakkak buraya tünel in,patı~ı riile ~hnaga tiaşlaaı, a'z .sonra Clff' nelde:çllı~ırl{en kim~eniıı nazarı 

Elilabetil kurtarmak. teftişe gebnişti. uzal-+'~n bir ışı\C Q"Öründü. Attık di~~tinı celbetm~F_ge~ i~, tüne-
- Pllmn ?i Paul o sırada bir şeye dikkat binat!"~ayYi\it ve i~ıt(~amla yuru- lirı,ıajzı~ b&yle bif tq ~tıo111 

- Planım falan f* :liler 'fi)' 9'1mn arasında üıtünde varlardı. Sonradan !i)rdükleıi bulunduğu yerde ~mıtlartb. 
ahvale tabi. Lakin iyi bir yolda 5 rakkam yazılı tuğlalardan bir ışıgırr sabit bır 'e~.ktiritl lambai11 Bernatd la 'Paul ttin~lin ağ-
yürüduğünüzü zannediyorum. satıh varpı, muayene etÜ ve old'uğunu ~ntadlıar. Ya~aş ~avaş ı:ırn:Hm etrafı dinTeye dinleye 
Fil~akika bütün tahminleri hoşa anladı: . 1 mabrece gefİniş1erCİi~ Burada ijekçi uzaklaştılar, b!r f~eoi~ civarına 

çıkmıyordu. On dakika sonra tü- .-: Şu t~ğlaların altında icap 1 kulüb~si . t~rti.?i bir. od.a var.dı. ıeICliler. O . S}F~da bır otomo· 
nelin ikiye ayrıldığını göranıer. ettığı ıaman elektrikle ateş ve- Kendılerını gostermıyecek tar%daı bil l~ba&ı1Jl~ keskiıı ışığı 
Paul dedi ki : rllecek ·dinamitler var. htr!ız.!artı?l' pe'nÇ'eredeh ba\{ttlar. göründü. Otomobil yaklaftı, az 

- lJu soldaki Korvinfiye gidi- Saat yediye doğru uzakl~ lçeıd~ yafı~' di.iz~ne l<:~dar al- iletde'" =bot celekttik ziyası içind-
yor. AlmJn!ar kasabayı zaptet- dan gelen uğultular işitD}eie bll- rnpn nef~rı yar.}orc(u. ln~s~\D f,aVc~I«tian ~ir ~fküq 1öyünde 

mek için buradan~sker eevkettiler. Jladıları Paul: , \istünd•• boşahnw şarap kMleh.r- purau. Paul ve Beraard köşke 
Tünelin agzı kasabadan' uzak - Galiba mahrece yakla,ttll, lcrfüe nazaran hunJaan; içip ;ıçip doğru yaklaştıiar.. Arkadan bir: 
bir yerde, belkide seninle gürü- dedi, aman dikkat edelim. ya· sarhôş o!puk!an sonra k01'lm kö- ~ ptöh1obi-l dahi\ gddi,· o dtt köşkü 
ıen köy)ü karının çifliğine lhuntehi kalarlarsa işimfa bitiktir. ,, yuna dçrın bl./ u:-kuya dalt:fı1}:la1?" l'ııundc: ~urdu. İç.iı;.ı.ctc ikt Alman 
oluvur. t>r. "kısi de ahn.ı:ıo tonr:tmnın na Cl'~ aia 1 t ·cc il•,..... 

1 
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H .ıran 13, JY29 

Eşekistan: 1 

Seyyiıh Zinnun efendi 
Eşekistana Devler, 

İtte, en büyük ekeiklerimisdea 
biri de bu: Orta adam? Gençlik, 

Spor 
imar planı IBriand 

Ankara, 12 LHuıuaiJ Stresman 
1mar müdürlüğü idare hey' eti 

nasıl gittiğini anlatıyor. 
Muharriri: Afife Fikret 

Etrafınıu bakınız: Satıamclı 
devler, ıolunuzda clcelert.. 

Kimimiz, PIJt•k ördekler pbl 
ıcziu bıtakhgında yiia'1y0l"m. Kİ• 
mimiz, Fatin ef endiııia diirbüafl 
gibi, gözlerimizi göktea yere çe
virmiyoruz.. 

Dahiliye vekaletinde vekil beyin Madrid, 11 [A.A] 
Ankara, 12 [Hususi) riyasetinde toplandı, müdürlük M. Briand ile M. Streıman 

Maarif vekili Cemal Hüsnü bey ilk iş olarak Ankaranın planını akvam cemiyeti meclisinin ruz· 
tayyare cemiyetince neşre başla- neşr ve ilan edecek, ilk beş ıe· namesine dahil buluııao meı' ele-

ne için bir tatbikat proğramı 
nan havacılık ve ıpor mecmuası- hazırlayacaktır. Aynı zamanda leri tetkik etmiş· 
ııın sualine cevaben sporqan ne ziraat bankasından 2 milyon lira ler, Fransa ile Al
beklediğini yazmııtır. Kıymetlr bir istikraz yaparak imar için manyayı mOştere
vekilimizin bütün spor gençliğinı lazım olan parayı temin edecektir. ken alakadar eden 
alakadar eden değerli mutalisı bazı mes' elelere 
aynen şudur: Dahili\ e vekilinin sey ahatı temas eylemişler-

Kuvuetli bir dimağın sağlam • Ankara, 12 [Hususi] 
bir vucuda malik oJması nakadar Dahiliye vekili Şük~~ .. Kaya dir. . 

d bey seyahatına cuma gunu çıkı· Havas nıansının aı zu edilirse, sağlam bir vucu un istihbaratına gö-
da kuvvetli bir dimağa sahip bu- yor. re M. Stresman 't. Bri&'I•· 
ludması daha fazla bir hakla tatep İktisat meclisi bizzat teşebbüs etmiş olduğu l 
olunur. Güçlü ve çevik bir nesil Ankara. 12 [Hususi) mülakatın sırf malumat almak 
yetiştirmek hakandaki gayretimiz iktisat meclisi yarın tedire mabadına müstenit olmak gibi 
bu neslin ilim ve irfan yolundaki müvazenemiz hakkındaki h · "· bir mahiyeti haiz 

· ·· d l · d l k 1 l ki yon raporunu müzakereye L çetın muca e eyı a ıa o ay ı a bulunduğunu in-
d h k ff k. ti b Jayacaktır. 

ve a a ço muva a ıye e aşa- ka· etmemiıtir. 
rabileceği kanaatinden kuvvet al- BeJçikada iki nazır Pariste 
maktadır. En hevecanlı anlarda 

' • t•h b t toplanan müteha-nefse hakim olmak, derhal karar ın 1 a a 
b fi. ;uslar konferansı· vermek, aıe~uliyetin ütün şere ı Bruxelles, 11 [A. A.] 

k b nın muvaffakıyet-ağırlığmı vekarla karşılama , tesa- Eyaletlerde yapılan intiha ~tın 
n n d ün kuvvetini ş i d d et 1 e kat'i neticelerinin nt:şri üzerme le aeticelenmesin-
hiısetmek, do ğ r u ve ya fırkaların vaziyeti şu suretle taay- • ~ tJen dolayı mem· 

1 ·· f •t h k ti · mu yün etmiştir: M. S~maa nuniyetini beyan yanış, mun en are e erın u - Katolı'kler 3 a"'zalık kazanmı-1ar. d d "k 
ma şamil neticelerini ölçmek, inti· d ~ etmişler ve bu ha ise en ata a-

b h k 24 azalık kaybetmişler ir. dar di"'er devletlerle birlikte mü-zarn ve inzibatın kıymetini i a • Liberallar 17 azalık kazanmış- 5 

kin takdir etmek, en zaif bulunu· lardır. nasip surette ameli netayiç çı· 
Iabilecek zamanlarda nazik ve Sosyalistler 21 ,. kaybetmiş· karmağa karar vermişlerdir. 
nezih olmak gibi dimağımızm )erdir. * * * 
cuurlu hareketlerini, adalemiz ka- Komünistler 5 ., " Paris, 11 [A.A] 
"' Frotı" •tler 20 ,, kazanmışlar· M b c1· · d k" adı" da!"takviye ettiki içindir ki, spor "' e usan me ısın e ı r • 

1·ğ· best ve dır. kal ve radikal-sosyalist grupları bu günkü genç 1 m ser . milliyetperverler 3 azalık kazan-
b.,. b. ktebı ol borçlar hakkındaki itilifnamele-cana yakın ta 11 ır me • mışlardır. 

Bi 1 h spor başlı ri her ceyden evel parlamento-muştur. naena ey . . Dig"' er fırkalar 7 azalık kazan· y 

başına bir gaye değil, fakat bızı l d nun tasdikine arzetmemek şik-
gayemize daha emn~yetle ulaştı:an mış~:t~~·kler Limburgda ve garbi kını ihtiyar edecek her türlü usu-
bir vaı:;ıtAtlır Soor ılr: ku rye.t, ın- =nam:ı cı 1quliuaza lüu aleyhintie brar veniaiılerdir. 
abat ve nefes hakimiyeti elde tm k~ d" e • • * 
edecek yeni neslimizin, bütün bu el' e e "Ha ıaut eyaletlerinde Paris, 12 [A. A.] 

· k "il · ıege ve • Ôvr gaı:etesi M. Stresemann kazançları, manevı le ammu e~ıne ekseriyet sosyalistlerdedır. Llbe-
fikri yükselişlerine hasretmelerıJe- l S 1. t b" ı·gıv. Namurda M. Briandm Ren mes'el{"siyle 

. . .. .. . . 1· ra • osya ıs ır ı 1 kl b b M d "t dır kı, bu)uk Gazının genç ığe 1 ha· bulunduğu ekseriyeti alakadar oma a era er a n 
bıraktıiı kiymetli ve kutsi emanet· ekve :et . 

1
:. içfmamda temsil edilmiş bulu-

ler bihakkin muhafaza edilebilir. ·ay e mış ır. nan fakat Young planını tatbik 

Süreyya ~lakdoııaldın ve tamirat mes'sles'nin kat'i su-

Damga kanunu 
Ankara 12 [Hususi] 

Damga kanununun sigortaya 
müteallık ahkamını izah için ha
zırlaun talimatname Maliye ve
kaletince tabettirimektedir. Tali· 
matname vilayetlere tamim edi
lecektir. 

müsteşarlan rette halliyle rabıtadar mes' ele
Londra, 11 [A.A] leri n Uzakere etmek için mües-

d ı sir ça"enin siyasi bır konferans Müsteşarlıklara tayin e ı.en-
oplamak olduğu fikrinde bulu-

ler şunlardır: nan devletleıoin muvaffakatı ol· 
Doktor Addison: Zıraat müs· 

teşarlığına, Miss Suıan Ha.wre· maksızm l iç bir şeye karar 
nce: Sıhhıl'e parlamento must~- vermiyecekleriıı" yazmaktadır. 
şarlığına, Doktor Drumond Shı· Bu konferans ağlebi ihtimale 
els: Hindiatan parlamento mil~- nazaran Temmuzda Londrada 
teşarlığına, Lord Russ-el: Mu- toplanacakt r. 

Ankara treni dün sel nakalit parlamento müsteşarlı- Paris, 12 [ A.A J 
ğına, M. Pethich Harve~ce: Ha-

1 yüzünden gecikti 
Ankara, 12 [A.A] 

Şiddetli yaA"murlar neticesile 
Beylik köprü ile Polatlı arasın· 
daki hat kısmen harap olduğun
dan bu günkü posta treni saat 
18,35 de gelmiştir. • 

iskan işi 
Ankara, 11 

J .. kAn idareı;;inden aldığımız 
ma1iimata gore bütün Türki ede 
i karıı adi muamelatı bitmiş p;ibi· 
dir. MübadiHerın teffiz işı Je ileri· 
lemektedir. Gelecek Hazirana ka· 
dar bu ifin de tamamen bitmesi 
ırıuhtemeldir. Mülkiye müfettiş· 
leri her tarafta faali) ettJe hu iş 
üzerinde çalışıyorlar. 

iskan bütçesinde ~evcut 3~ 
hin lira, şark vilayetı~~e. tak~.P 
edilecek iskan faaliyetı ıçm n;ıu
fetti i umun ·n·n emrin \erıl 
cektir. Mezkur vilayatta halk~ 
arazi tevziine başlanacaktır. 

Halen Romanya, ulga istan 
VP Sırhistandan az miktarda mu· 
h ..,ir gelmektedir. Bunlardan hü
kumetin muavenetine muhtaç ol· 
lna) anlar istedikleri yerlerde yer-
leşmektedir; nıuavenete muhtaç 
olanlar hükumetin münasip gör-
düğü ) eri en~ e' kPJili) or. Bir ıki 
ay zarfmda Ceb Jibereket vila)e· 
tinde de mühim bir kısım muhacir 
'erleştirilece k tir. 

z i 0 e parlamento musteşarl~- Borçlar hakkındaki iti ifın tas-
hına. Lord de La werr: Harbı- diki için şekil arayan nazırlar mec
ye parlamento müı~eşa~btı~a, lisi bu hususta bir karar itasını 
M. Montague: Haya ışlerı mus· M. Briand ın avdetine talak et-
teıarlığına, M. Smith: Ticaret . t' 
müsteşarlığına, M. Morıo gan Ja· mış ır. Marid 12 [ A.A] 

nes: dMaSahrif miıD'steh~l.rhğınaü~t M. M Briand ile M. S~resemanm 
Alfre ort: a 1 ıye m s e- .. h. ı t'l~f neticesi olarak mute asıs ar ı ı a ı şarlığma. . taki edilecek yeni siyaset hakkm· 

Londra, Beynelmılel Maden d p d e giırüşmüslerdir. 
amelesi federasyonu icra komi- ı a uzun u ... a ıy Paris, 12 [A.A] 
tesi bugün burad& toplanacaktır. İ>arimidi gazetesınin Berlinden 

Cenevre, 
11 ( A.~ ] aldıgı bir haberde diyor ki : Bri· 

lngiliz murahhası, be~nelmıl~l and Strescmann mülakatı hakkan
mesai konferansına, İn~ılterenın da ketumiyetı muhafaza etmekle 
asgari ücretler hak~mdakı beyn~l- beraber nıutedi gazeteler Ren 
milel itilafı bu g.un~erde tasdık mes' elesinin hal ve tesviyesi hu-
edeceğini bildirmıştır. susunda bazı mertebe asabiyet 

Alman 1ar ne diyor ? eseri güstermektedir. 
Berlin, 12 [ A.A] 

M. Stresmann lngilterede ame
le fırkasının iktidar mevkıine 
gelmesi üzerine mutemetlerinden 
birine fU beyanatta bulunmuştur. 
" Kendimizi hayallerle avutmıya· 
hm Macdonald kabinelİ Al
manyada hususi bir merak ve 
alaka uyandırmıştır. Bu kabine· 
nin Almanya lehinde bir siyaset 
takip etmeyeceğini ~~liyor~z! an• 
cak mUıtakillen lngılaz pohtıkası 
takip edeceğini tlmit ediyoruz. 
M. Macdonaldm 192~ senesind_e 
olduğu gibi Fransa ıle sıkı bır 
mesai iştiraki lehinde bulunaca
~ını nnnediyorum . ., 

Meşhur kont 
Andrasi vefat etti 

Budapeşta, 11 [A.A] 
Sabık Avusturya • Macaristan 

hariciye nr..zırı kont Andraısy 
jules vefat etmiştir. 

İzmir deniz hamamları 
İzmir: 12 (A.A.) 

Piı ve sıhbata muzır oldutu 
için Kordona kapatılmış olan 
denizhamamlara halkın ihtiyacabnı 
tatmin edecek teaisatı havi ola
rak Karşıyakada açılmak üzeredir· 

Ben İzmirli bir ihtiyanm. Yet· 
•. ·i~i geçtim. 

Babam gemici idi. ilk zaman
lar yelkenli gemilerde kaptanlık 
etmif. Sonra vapur kaptanlığın· 
da da bulunmuş. Yüzlerce sefe
ri vardı. Avrupayı, Ak-denizi, 
Kara-denizi, Çin sulannı, Şap· 
denizini, Amerikayı bilirdi. 

Her sefer dönüşü bize (dokuz 
kardeşimle bana) gördüklerini 
ballandıra ballandıra anlatırdı. 

O gündenberi, ben de, uzak 
·rleri görmek istedim. Kaptan· 

İığa heves ettim. Fakat vücutça 
bir az zayıf ve hastalıklı oldu
ğumdan annem benim bu heve
sime karıı geldi. 

iptidai mektebini bitirdikten 
sonra beni dayımın dükkanına 
çırak verdiler. Dayım kitap, def· 
ter kalem satardı, mücellitlik te 
ed;rdi. Okumuı bir adamdı; beni 
hem okuttu, hem esnaflığa ahşbr
dı. Gene dayım merhumun zoru 
ile fransızca dersler de aldım. Bu 
dilde serbes konuşamıyordum 

amma her okudufumu salıyordum. 
Günün birinde elime meşhur 

Robenıon masalı geçti. Bayıldım. 
Beş defa, on befa okudum, tekrar· 
ladım, ezberledim. Bu garip se-

yahat kitabı benim dünya görmek 
hevesimi bir kat daha arttırdı. 
Ben de ikinci bir Robensont 
olmak istedim. Çok yer gezmek 
için gemici olmak şart değil ya! 
Tüccarlık hoşuma iİtti. Hindis· 
tana ıidip baharat ve inci, züm
rüt getirmek. Avrupada Türk 
halılası satmak.... l..ikin, iyi bil
miş olun, maksadım zengin ol· 
maktan ziyade memleket gör· 
mekti. 

ilk emelime şöyle nail oldum: 
lzmirlilerdeu yüz kişilik bir 

kafile hacca gideceklerdi. Bir 
vapur kiraladılar. ~n de bu va· 
pura kamarot yamağı yazıldım. 
Bu sayede Ak-denizi, Mıftlrı, Sü
veyş kanalını, Şap deaizini, Cid
deyi g<Srdüm. Gemi orada kaldı; 
Mekkeye gidemedim. Hacı ola· 
madım; yazık mı acaba? 

Unutmuşum, size iımimi söy
lemedim ; Bana Zinnun derler. 
Eskiden bu isimde adamlar Yardı; 
şimdi böyle atlar takmıyorlar. 
Çok yer gezdiğim hiç bir yerde 
dikiş tutturamadıtım için bana 
çapkınlar Pervane Zinnum Efen
di derler. 

Kendimi sizlere takdim etmiş 
oldum; gelelim şimdi f.tekiıtan 
seyahatine. 

İki gözüm, yavrulanm, aziz ka
rilerim ! Bütün Küreiarzı dev
retmek enıelimdi. Yedi defa Anı 
dolaşbm. Görmeditim ülke kal
madı. 

- Çok paran mı vırdı, nuıl 
bu yerleri dolatbn? deyeceksiniz. 
O~Uanm bir para~ ~evri

ilemler ettim. Kopuk gıttim ve 
1zmire cebimde bir kuruş olma
dan döndOm. Bazen zenginleş
tim, Üç gece de aç ve suıuz do
laştttım olurdu. Gecelerimi köp
rü altlannda geçirdiğim çoktur. 
Bir kerre de on bin albD kazan
mıştım. Onları on ayda yedim -
fakat içmedim. içkiden, tütünden 
hoşlanmam; yalnız kahve tiryaki
siyim. Her saat başında bir fil
can içmek adetimdir. Kahve uy
kumu da bozmaz. Bqka bir kö
tü huyum yoktur; lakin arkadaş
larımdan biri enfiye kutusunu 
tıp, tıp edip teklifsizce : 

- lıtek var mı? Rtabet bu
yurulur mu? derse hiç bir vakit 

- Her hakkı mahfuzdur -

reddetmem. Zevkime gider Gü
zel piliv pişiririm: düz pilav, 
nohutlu pilav , baklalı pilav , 
acem pilavı, anber bu.. Tahin 
helvasının sair tatlılann ustaıı· 
yım. Zütürtleyince bulunduğum, 
yerlerde bu zanaatları görürdüm. 
Sesim pek iyidir. Hindistanda, 
Mısırda, Çinde , sair müslü
man memleketlerinde parasız 
kaldım mı, hemen başıma yalancı 
bir sarık, bir bez sarar, bir cami 
kapııana diz çöker • Yasin,, 
okurdum. Sesime hayran olanlar 
bana sadaka verirler ve topladı· 
ğım akçelerle Yoluma devam 
ederdim. Bu da bir ticarettir. 
degil mi? 

Her nereye gitsem ingiliz ka· 
firine tesadüf etmemek kabil de
gill Hiç istemeyerek, ıimdi İngi
lizce konuşurum. Her dilden beş, 
on kelime hatınmda kaldı. Bazen 
bir kelimenin neceo lduğunu unu
turum.Arapçama çince, iıpanyql· 
cama rumca karıştınnm. Acayıp 
bir adamım. Fena bir adam de
ğilim, onun için lütfen bana ser
seri demeyiniz; yazık olur. 

Eski zamanda seyyah devrit
Ier, cerrar hacı babalar vardı. 
Bu gün bunları lstanbulda Sul
tan Ahmet meydanında görür
sünüz; lann Mısırda, Ôzbekiye 
bahçesinde; farından sonra Hi
ndistanda, Taç - mahal türbesi
nin avlusunda. 

Bea onlardan beterim. Yalnız 
tarikatlarla, devriılikle "rufailikle,, 
mevfevilikle allf veriıim yoktur. 
Büttln gayem gazlerimi kapama
dan evvel yer yüziinde görülme
dik bir memleket bırakmamak
tır. Kendime: -Durma yürü! de
dim. Yarın Eşekistana nasıl sefer 
ettiiimi size tatlı tatlı anlataca-
cağım. (Bitmedi) 

11 OOOOOişsiz 
Londra, 11 [A.A] 

tJç Haziran tarihinde lngilte
iŞsizlerin miktan 1 milyon 100 
bine balit bulunuyordu. Şu ha
le göre geçen haftaya göre 32,-
181 ve geçen senenin avnı de
vresine nazaran 59,949 kadar 
ienakus vardır. 

Siyasette böyleyiz, ticarette blr
leyiz, aan'atta böyleyi-. her itte 
böyleyiz! 

Biraz zekası, biru görgiilU, 
biraz bilgisi olan herke., uma 
sınkla hayreıengiz inifalar a ... 
atletler gibi, bir sıçrayışta hqlan 
bulutlara kanşmı' mtiıktllit dal
larını atlama~ bir çöldea bir .... 
mureye geçmek istiyor .. 

Hasılı, bu devler ve cticeler 
diyarında, orta zekaya, orta illida
da orta ehliyete, türkçeıi mun· 
ze~e)i, makal adama teeadflf İlll· 
khıaız! •. 

Cüceler yere yapıomıt benlild~ 
riyJe birer kaldırım &afi &ibi 
çigneumeğe mahklim.. 

Devler iae, gözleriai hayal 
ufuklanndan ayınp bir aa yer 
yüzüne bakmıyorlar !.. 

Devler ve cücelerle dola 
memleketimizde, çok delil, yl• 
t1U1e orta zeki, orta iludat, orta 
adam obaydı, bili bir çuval ua
dan kaç ekmek çıkacağı guete 
ıütunlarında gülünç bir milaıkl .. 
halinde devam etmez. fU göprll 
üetü iğrenç bir panayır yeriae 
dönmez. fU seyyah şehri İıtaabulllll 
bozuk kaldınmları toz bulutu 
içinde kaybolmaz, Konee"atuvar 
binası kadar büyük olmayan bir 
çok küçiık itler yapılmış olurdu. 

Bir mi1al: 
Üıktidar Belediyeıi mlldtlrl 

yüz liraya bir çocuk bahçetıl 

yapmif. 
1smioi dahi bilmediğim bu at, 

henim özledi&im, dev veya cüce 
olmı) an, bir ~ adamıdır. 

Allah. cümlemizi emsali keıire
siyle mllşerref eylesin! 

Yıuuf Ziya 

ltalyan tayyareleri 
Üçüncü kolordu kumandanJı. 

ğından: 

1 - ftalyan Hava filosuna 
Karadenizden İıtanbuJa avdeti 
teabür eylemittir. 

2 - Filonun ne zaman gelecel 
aynca ilin edilecektir. 

3 - Kolordu tarafındın 13 
Hazir n 29 akşamı Büyükada Yal 
klubiınde İtalyan tayyare beylli 
şerefine verilecek ziyafet tayy-. 
lerın avdetine kadar teahflr etlDlfl 
tir. Bu ziyafetin de ne gtınO veril• 
ceği ayrıca ilin olunacak ve p 
derilen davetiyelerin hükmü ogfla 
için muteber addolunacakbr. 

- Bütün bu haYalar içimi gıdıklıyor, kalbimi lıeyecua ,.... 
riyor, baıımı döndürüyor. Siyle ... .ayle ne iıtenen yapacatım. 

Gramofonu 'dutdur' 
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HER GÜN BİR HİI\AYE -------------
flür Dntöhar 

Babam ve annem hiç geçine- I yor. O halde aralarında tam bir 
mezlerdi. Birinin siyah dediğine ahenk tesis etmek için ben orta
öteki mutlaka beyaz derdi. On- dan kalkmalıyım. Ve kararımı 
dört yaşmda idim, evde ardı ar- verdim, intihar edeceğim. 
kası gelmiyen bu kavgalardan Komşumuzun on bir yaşlarında 
bıkmış, usanmışbm. Fakat neya· bir kızı vardı. Kararımı tatbik 
pavım, ben çocuktum; onlar da etmeden evvel ona söyledim. 
anam ve babam !.. Zaten ondan sır saklamazdım. 

Şapkam eskimişti, bir gün Oda beni bilirdi, bende onu bi· 

babam beni bir dükkana götür- lirdim. 
dü. Başıma güzel bir melon ıap· Komşunun km beni son derece 
ka aldı. Şapka çok yakıştı amma, dikkatle dinledi, sonra kanaat 
bana da ihtiyarlamış ta gençleş- hasıl etmiş olacak ki : 
miş bir adam halini verdi. - hakkın var, deki, sen inti· 

Şapkayı aldıktan sonra babam har etmelisin. 
beni mektebe götürdü! İki saat - Ne iyi, sen de benim gibi 
sonra eve döndüğüm zaman, an· düşünüyorsun. O halde ebediyen 
nem başımdaki şapkayı görür aUaha ısmarladık 1 

görmez, sert sert şöyle bir bakındı: - Güle güle intihar et 1 
- Bu da ne? dedi. - Yirmi dört saat içinde bir 
- Babam bugün bana yeni kurşun beni öldürecek, fakat 

bir şapka aldı, dedim. annemi de babamı da mes'ut 

- Senin gibi bir çocuga melon edecek. 
şapka gider mi? Buda uerde gö- - Neye tabanca ile intihar 
rülmüş ? Maymuna dönmüşsün • ediyorsun? 
Gel benimle bakayımf - Babamın bir tabancası var-

Annemle çıktık, Şapkayı aldı- da ondan 1 
ğımız dükkana gittik . Melon - Çok fena!.. elin titrer, kur· 
yerine yumuşak fötr bir şapka şun tam kalbine isabet etmez , 
aldık, Dogrusu ben de memnun bana kalsa zehir iç, zehir •. 
oldum. - Zehir içmem çünkü çok 

Ertesi sabah gene mektebe ıztırap verirmiş, halbuki tabanca. 
gidiyordum. Bu sefer babam Bum !. dedi mi her şey olup 
hayretle başıma baktı. bitmiş demektir. 

- Buda ne ? dedi, şapkan ne 1 - A, a . . • intihar edecek 
oldu. adama bak 1 Korkuyorum desen 

- Ne bileyim baba, dün an- e .. 
nemle gittik, değiştirdik. - Korkmıyorum amma ... 

- Nasıl, nasıl ? Annen benim - Madam ki dediğini yapa· 
aldığım şapkayı değiştirdi, üylemi? mıyorsun, ne diye gelip te ba
Yavrum, haydi gidelim, eski şap- na danışıyorsun ? 
''ayı alalım. Eevvela senin yaşında - Sen de amma tuhafsın. 
bir çocuk ciddi giyinmesini öğ· Muhakkak senin dediğini mi yap· 
renmeğe alışma1ıdır. Sonra da malıyım ? 
benim yaptığım bir işi başkaları- - İster yap, lister yapma t. 

1 

(' 
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Fenni bir hakikat 
karşısında 

kaymakam Bey! 

Diink
0 

[Birinci sayfadan mabat] 

Geçen sene (İkdam) sütunların· 1 10638 41185 58922 19814 
da, Malkara etrafında yeşil çekir· 48193 13662 4978 49564 
gelerin mezrııah mahvettikleri 27592 370 39014 34973 
yazılması üzerine Kaymakam bey 23048 12538 2619 38211 
bu havadisi tekzip etmiş ve bir çok 51510 4896 41285 24676 
neşriyatı mucip olan çekirge mcse- 29031 2251 11038 59822 

.,,. ~ ~ \ ~ 32534 52240 34413 2037 
-~~~~~ ~ 26945 25531 37388 37906 

... ~.~"it.····· 15777 15969 -~~~~~,·~"': 45181 17288 
~~~~---:;.:..::·,:.: 6367 54612 21838 19040 
~ ~ 59424 56847 54290 21938 

~ ~ffı ~ ~ 27626 55890 20716 19831 
36493 40340 484 23016 
51794 3472 7972 25552 
57033 45031 22190 22415 
59520 11947 41433 57887 
24656 19571 58178 53939 
20217 53182 58924 11429 
17369 11956 40948 38108 
30777 25665 57694 57694 
50832 25059 13936 44136 
56872 30414 17460 10885 
39418 58317 42493 6437 
52208 11232 9115 14183 
56549 531 ~5131 18054 
15812 4478:~ 34436 51378 
40182 55061 30739 11588 
5654 7 28651 54342 5006 

lesi nihayet İkdamın Malkara mu· 
habirini hilafı hakikat neşriyatta 
bulunmak cürmü ile mahkemeye 
sevketmişti. Kaza reisi idaresi 
elan devam eden muhakeme safa: 
hatı karşısında işe bir çok ehem· 
miyet verince zıraat müdüriyeti 
ile temasa mecbur kaldı. 

8 Mayıs günü ak~aın üzeri Hay· 
rabolu ziraat memuru bey, çekir· 
kelerin yaptığı tahribatı uörmek 
• • I:> 

ıçın Malkaraya geldiler. Bu defada 
Kaymakam bey İkdam muhabirine 
müracaat ederek zira~t memuru 
ile birlikte çckirğeleri aüstermek . n 
ıçin tarlalara gitınekliğimi teklif 
buyurdular. 

Evvela hayret <'tlİm: sonra oto
n:.ohile binerek ve iki zürre'ı<la 
beraberimize alarak bir kaç tarlayı 
gezdik . Ziraat memuru bey, 
tarlalarda sürü halinde mezru
atı yiyen çekir~eleri gürdülcr 
v~ ?erhal. ka~alıa}a avdetle tecla
bırı fennıye) e ipticlar etıneı-. ve 

21793 
90 Lira kazananlar 

45939 7958 5226 17442 
11540 37091 55515 35321 
51063 13439 16089 41052 
30798 21211 15135 13210 
20362 58063 46061 6751 
14321 13687 10578 88676 
47070 27935 52636 10275 
31544 15043 9188 39586 
30402 42436 44449 32113 
43344 49329 25848 37048 
30876 26489 31762 11234 
6424 34209 18972 46789 

25095 32567 18612 59069 

48398 5615 
29737 51813 
38642 23048 
55814 52410 
36542 . 49298 
12217 18788 
36823 13639 
31925 43382 
31785 35557 
30089 35385 
45863 20723 
33867 18865 
34390 54040 
20132 16993 
53339 47874 
47930 22878 
21970 39501 
33669 59215 

5199 6248 
56791 36788 
14659 44470 
13585 37109 
50940 

54888 
41467 
49230 
20932 
9187 

48858 
47223 
2670 

41556 
37598 
58540 
37716 
54584 
41877 
1089 
4991 

17496 
23740 
9497 

44365 
51522 
53997 

3696 
2225 

23484 
50801 
19197 
27621 
14545 
15816 
4249 

31240 
36125 
44981 
17560 
29777 
31789 
3000 

47310 
35691 
5614 

42481 
11675 

9506 

l O hin liralık 
mükafat 

En son çekilen 10000 
liralık mükafatı atideki 
numaralar kazanmış
lardır: 

26408 36984 73 666 
996 982454903 5151 

12369 8184 
Amorti kazanan 

numaralar 
Sonu 04, 09, 51 , 27 olan 

biletler 30 ar lira amorti kazan
mışlardır. 

Büyük ikramiyeler yine Ömer 

Rıfkı Oğur kişesine isabet etti. 
• ·r 

Atinada çıkan bir yunan gaze
teesinde "lzmir felaketi., namı al· 
tında bir makaleyi gazetesine 
naklederek Türklügü tahkir cür· 
münden maznun biılunan " Hroni 
ka ,, gazetesi mesul müdürü ma· 
dam Eleninin muhakemesane dün 
agır ceza mahkemesinde devam 
edildi. Bu celsde Muallim Hacı 
Mina efendiyle patrikane avokati 
Hırıstaki efendiler müdafaa şahidi 
olarak dinlendiler. Bunla; davaya 
sebep slan "Agriyotera., kelimesi
nin" Vahşi., manasına degil, Şedit, 
Biaman manalarına geldigini 
söylediler. 

Hatta patrikane avukatı daha 
ileriye giderek şu şayanı kayt 
ifadede bulundu: 

- "Ben bu makaleleri baştan 
aşagı okudum • Muharrir bu 
eserinde gazi hazretlerinin büyük 

eserinden bahsetmekte ve tefri· 
kanın bir yerinde: "Türkler ars· 
lan gibi dövüşüyor, Yunanlılar
da dört ayaklı hayvanlar gibi ka· 
çıyorlardı.,, demektedir. Buna 
nazaren "Agriyotera., kelimesini 
vahşi manasına almak dogru de· 
gildir. müdafaa şahitlerinie din
lenmesinden sonra Müddei u.mu• 
mi bey iddasını serdederek Ma· 

' dam Eleninin Türklügü tahkir 
cürmiyle mücrimiyetini istedi. 

Maznun madamın avukatı mü· 
dafaasını yaparak makalelerin te
rcüme edilmiş aksamını okudu 
ve bunda tahkir olmadığını, bil'a· 
kis Türklerin hamasetinden bah· 
setmekte oldugunu zikretti ve be
raat talebinde bulundu. Mahkeme, 
karar vermek üzere muhakemeyi 

1 

15 hazirana bıraktı. ....-.... ~~._._.....--...... 
nm bozmasına tahammülüm yok- Ben doğrusunu düşünüyorum. 
tur. - Ne olacak kadın değil mi· 

Haydi! Bir daha şapkacı dü- siniz ? Zaten bütün kadmiar böy
kkanınal Yumuşak şapkayı hıra- ledir, hep dedikleri olsun ister
khk, tekrar melonu aldık. Arbk I 

"P.ülverizatör,, ile çekirğeleıi imha 
etmek için ziraat müdiriyctine bir 
telgraf çekiJme::ıini ziraat memuru 
beye emrederek bir kahve hane
de ~razılm1~ elgrafr 1frfitd~ttiM. 

. Ziraat memuru bey, bir çok 
~~mseler. müvar.elıesinde yeşil çe· 
gırdeklerın yaptığı tahribatı izeh 
etmişlerdir. Şu lıale nazaran ge· 
çen sene tohum atan çekirğelerin, 
bu sene pek fazla olm<!sı tabiri 
değil midir'? 

2~~;~ i~;~~ i;~~~ 4~~~~ Yunan meclisinde iktisat vekaletinde 
Ankara 12 

öğle yemeğine geldiğim zaman 
annemin gene hiddetle başıma 
bakıp beni kolumdan tutiuğu gibi 
şapkacı dükkanına götürdüğünü 
söylrmeğe bilmem lüzum var mı? 

.rrnladım ki, bizim şapkanın 
yü-unden evde lkıyamet kopacak. 
Eğer akşam babam gene başımda 
yumuşak şapka görürse, anneme 
sataşacak, darılacak, bağıracak, 
iyisi mi, ben de şapkayı kaldıı·dı
ğım gibi ağzı açık bir lağımdan 
içeriye fırlattım, başı açık eve 
geldim. 

Beni böyle görünce evvela 
annem faşırdı, Sonrada babam .. 
Başı açık gezdiğim için üşüdüğü
me hamlettiler, alnımı tuttular, 
nabzıma baktılar. Ben neden şap-
kamı bir lağıma attığımı anlat
tığım zaman ikisi de birbirleriı:-e 
baktılar. Beni yatağa yatırdılar. 
ayaklarıma sıcak su getirdiler. 
Ne olduğunu hatırlamıyorum bir 
ot kaynatıp içirdiler, hararetimi 
aldılar. 

Baktım ki, müşterek endişe 
annemle babamı birleştiriyor. 
Ancak iki saat ıonra halimde ve 
tıhhatimde bir şey olmadığını an
Jyınca, babam anneme dedi ki : 

-Bunlar hep senin kab~hatinl 
iocuğa aldığım şapkayı ne diye 
değiştiriyorsun. 

Annem durur mu ? Oda ce
vabı yapıştırdı : 

- Benim mi, senin mi kaba
hatın ? Hiç bu yaşta çocuğa me
lon şapka alınır mı ? 

.. Korktuğum başıma gddi. Ben 
?o~a kavgan:n önüne geçmek 
ıstıyordum. Halbuki kavgaya se
bep oldum. Babam söyledi, an
nem söyledi .. Nihayet evin içinde 
bir sükun girdi. 

O znman düşündüm. Demek 
ki, ancak benim hayatım ve sıh
h.:tirn mevzubahs olduğu zaman 
·nw.<ttml~ babanım arası hnlıınu-

er. 

- Sen de bütün erkekler gibi. 
- Eeee? 

- .. hayvanın birisin. 
- Sen de salaksın .. 
Bu iki kelimeyi söyledik mi, 

söylemedik mi, o dakika anladım 
ki, ben komşumun kızını sev:yo
rum. O da beni seviyor. Ayni 
zamanda da anladım ki, annemle 
babamın mütemadi sevişmelerine 
mani değildir. O saniye intihar
dan vaz geçtim ve bende doğan 
ilk hissi tenmiye ettim. İzdivaç 
çağına geldiğim zaman komşumun 
kızile evlendim. İyi, fena günler 
geçirdik , fakat saadetimiz her 
şeye galebe etti. Aramızda bir 
daha Şbpka meselesini konuş
madık. 

Şimdi ~oruyoruz: ihbaratı ka· 
zibede bulunan "lkdam mulıabi
'rimi'? Yoksa, her dü;İü vntani 
menali"i unu<larak fenni bir 
hakıkata tahrif eden kay makam 
bey midir?Zürraın havatına iktisa
dına darbe klan bn aibi harakatın 
tevli1 ettiği fenalıkl~r afvi kabil 
olmayan ci.irüınlcrdcndir. Tekrar 
e?iyoruz: hiclirilyas! günü vazife
sınden ayrı~aıı, halkı hükumet 
k::ıpula~ında hek!cten bir kayma
kam, hır gün fennin aö:::,terdiaj dil· 
rüst yold~n gitmeyerek ı~uzur 
~aş.aratın fazlaln~m~~ın.a sebebiyet 
\erırse bu mes uhyetı kanuniye 
karşıaında biraz düşünme!'" icap 
etmezmi'? Böyle bir kaymakam bir 
kazayı idare edebilirmi? 

Osman Nuri 
Bırakın 1 Bir kadın çocuğuna 

istediği şapkayı giydirsin, Fakat Maarif cemı·yetı·nı·n 
kocasına külah giydirmesin. 

Japon işi! Ankaradaki ictimaı 
Londra, 12 [A. A.) ~ü~k maarif 5emiyf!ti merkez 

Tngiltcrenin Japonya ne~din- l hey etı geçen gün Ankarada top· 
deki sefirinin og~lu M R lanarak son aylar içindeki i~lcri . oger .. .. .. · ~ 
Villey Chel!';ea da es · guru~rnu:ıtur. lstanbul ve Bursa 

, w rarengız 

bir takım şerait altında yaralan- talebe yurtlarının muntazam bir 
mıştır. Mumaileyhin uz "d surette çalışmakta olduklarına ve 

un mu • A d h · ıı · 
detten b 

· b' ··ı · vrupa a ta sı erıni bitirnıeae 
erı ır mu ecavız tara- • . . . . . c 

f d t k
. d·ı kt ld malı vazıyetJerı ıtıbarıle muktedir 

ın an a ·ıp e ı me e o uğu 

d ·ı kt d' p ı· t hk'k olmayan telebcden bazılarına büt-
zanne ı me e ır. o ıs, a ·ı at çe._1· n·"bet'nd d d'l k 

k d 
~ ı. ı e yar ım e ı rne te 

yapma ta ır. ld x d · 'd H · o u6uua aır ı are eyetınce 

, il\ 
1 1IJ1atro. sinema 1 
- == -Bu akşam 

Millette : Şevki B. meyhane 
,·osması 

Ferahda : Cevdet B. ve 2 
Film. Afife Su
zan ve Deniz de
tıleri 

Naşit B. de : K. köy Kuş dilin-
' / D/le kıtırcı 

verilen izahatı tasvip etmiş ve veri· 
le? ~esapları tetkik ve tasdik eyle· 
mıştır. 

.Maarif Vekili Cemal Hüsnü 
Beyin iştirak ettiği bu içtimada 
varidatın tezyidi ile faaliyetin 
tevsiine dair bazı tedbirler de 
düşünülerek içtimaa nihayet veri· 
lmiştir. 

işlerinin çoh.luğu hasebile Hesap 
Müfettişliğinden ayrılan Şef;k He
yin yt!rine Erzurum :\Iebusu Aziz 
B. seçilmiştir. 

28270 25556 13065 55581 Atina, 12 [A.A] 
36489 16664 15057 47933 Meb'usan meclisinde M. Ve-
57202 10274 21210 22217 nizelos halk fırkasının meclisteki 

İktisat vekili Şakir bey veki• 
Jette iktisat işleri etrafında tetki· 
kata devam ediyor. Tetkikabnı 
bitirince vekalet teşkilabnda bazı 
tebetdülat yapılması muhtemeldir. 

9013 9103 4976 52233 mevkiini yeniden işgal edeceği-
48716 22262 28299 39982 ni ümit eylediğini söylemiştir. M. 
54036 14965 47165 22706 Papanastasyu, M. Kafandaris ve 
52129 52367 52698 3498 M. Mihalakopulos halk fırkası-
47566 35338 38547 6307 nın verdiği kararın haklı ve ma- İzmir Bornuva yolu 
38762 43491 9945 56198 zur görülmiyecekini beyan et- İzmir 12 (A.A.) 
52996 17555 38880 4448 mişlerdir. M. Çaldaris bugün ce- lzmir • Bomuva yolunun aafalt 
24977 29198 56721 47490 vap verecektir. olarak inşası takarrür etmiştir. 
4369 22382 16925 56639 ==""'"--~-...;;;_~~:a...-~~~~iöiii!iiiZii .. 

16930 2s103 25656 10094 Dikilide maliye Dün akşam üzeri 
707 37697 25385 43737 

51125 24329 1198 14436 memurlarına beyazıtta 
53609 6274 8791 1226 
3s9o8 21494 5164 142 işten el çektirildi. bir cinayet oldu •• 
44853 49933 27224 38090 

533 24663 46518 33199 
49738 764 41450 37989 
6532 6146 32214 

60 lira kazananlar 
22551 8826 46041 18777 

1991 3016 17506 35527 
6641 285 6169 7922 

49192 25788 58508 52377 
28798 99264 46155 28173 
33515 10071 57817 26252 

559 49551 14878 18575 
25253 36116 42996 12661 
3070 26831 40328 67 

16812 30615 51943 32848 
17173 36835 33769 214 
30640 4033 31819 502 
51995 27024 20263 41107 
19455 44384 18237 18804 
59407 45554 17419 12419 
14098 33105 46741 49375 
42355 22946 18382 39208 
47569 47665 26651 56249 
58471 55499 24442 32585 
28054 24747 28211 31055 
58228 47768 16507 16585 
27227 16815 9757 55187 
54714 30039 39368 52908 
19383 28282 46034 54931 
35205 22395 32116 15171 
55585 35820 35180 59979 
13206 52668 40964 36412 
39857 10285 54439 50C82 

izmir gazetesinden: 

Dikili Malmüdürü Tevfik bey 
ile satış komisyon azasından 
kaza tapu memuruna ve komis
yonunun diğer azasına, Emvali 
metruke memuruna şimdilik iş
ten el çektirilerek haklarında 
takibat yapılmasına Vilayetçe 
emir verilmiştir. Defterdarlığın 
gösterdiği sebepler şunlardır: 

Dikili Malmüdürü; kasa mev
cudunu hiç sebepsiz uzun müd
det merkeze göndermiyerek 
·9500 liranın veznedar tarafından 
kaçınlmasına sebebiyet vermiş· 
tir. 

Milli emlak sabşlarında mü
him yolsuzluklar olmuş, 35 lira 
mukabilinde bina satılmıştır. 

Bir tahsildarın 1644 lira di
ğer birinin 1011 lirayı zimmetine 
geçirmesine sebebiyet verilmiştir. 

Dikili kazası Maliye işleri Ber
gama Malmüdürünün nazareti 
altında Varidat katibi tarafından 
vekaleten ifa edilecektir. 

Alaşehirde ekinler 
lzmir: 12 (A.A.) 

Alaşehir havalisinde feyzü 
bereket köylüyü memnun edecek 
bir hali mükemmeliyettedir. Göl
cük nahiyesinde bir kooperatif 
teııis edilmiştir. (11 

Dün Akşam üzeri Beyazıtta 
Belediye dairesi önünde muthiı 
bir cinayet oldu: 

Kaldırım tamiratında çalışan 
ve Langada oturan "Gülber., is
minde bir arnavut ile yine kaldı· 
rımcılık eden arnavut Tahir iki 
aydan beri, bir iş meselesinden, 
birbirleriyle dargın bulunuyorlar• 
mış .. dargınlığın sebebi şudur : 
Gülber geçende Tahiri ~şinderi 
çıkarmış ve kendisini onun yeri· 
ne kayırmıştır. Bundan mugber 
olan Tahir Gülbere kartı kin 
beslemeye başlamıştir. Neha -
yet diın iki hasım beyazıtta karşı· 
!aşınca aralarında akız kavgası 
başlamıştır. 

iki hasım bu suretle aöylene 
söylene belediyenin önüne kadar 
gelmişler. Ağız kavgası bu sırada 
bütün hızını almıf .. v~ Tabirin göz 
kızınca taşıdığı buyuk bir taban· 
cayı çıkararak derhal patlatmağa 
başlamıştı~. Çıkan kurşun derhal 
.. Gülber., ı yere sermiş, bunull 
üze~ine ahali katili yakalamak is
temışsede azılı arnavut ahaiiyede 
bıçakla hücum etmiştir. Nihayet 
polis memurları yetişmişler vı 
katili yakalayarak karakola götüı 
müşlerdir. "GüJber. in cenazr 
kaldırılmış, vak~a hakkında t 
k\kata başlanmıştı• 
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Tepe ~ıı Belediye b&J.çeainde J 
tertip ecltlmekte olu t.t~ı maç
laruadan balaıe~ı ve Haçaclur
)'•D iıminile biriain ltir kaç ama· 
tir türk ~ıenoiai aldatarak karıı 
yakanl!l maceraperest profesyo
nellertle kartılattırmak husuaun
dalıi ,.yretini aalatmıştık. Son 
dakikada aldırımıı malumata 
röre taaavvuruau filiyat uha
suaa çıllarmaktalti müıkilitı ıezen 
bu Haçaduryan efe1tdi ipen el 
çelcait Te 01'fUİzuyonı temaaen 
Ool reftkimize terlcetmiftir. Gol 
gazetesi,~ ftderasyoanuada 
muavenet ve tefriki meaaiıile bu 
cuma fÜnÜ Tepeltqı bahçuiade 
bokı maçlan tertip etmektedir. 
Sönmek tehllketiae maruz kalan 
boks faaliyltitai caalaadll'IUfa 
matuf olan bu hareketi takdir eder 
ve aporwlara•ııı• ıırbnclaa ıeç· 
inmek i9tey• tufeylatın •-• ;>'. ' tJ 
m~iıiae aıuni ol•ak için 8ob ~ A. ÇIK S TUN 

J:'.' lıtikraıslar ! ": .. -:-;..:.:.ea.. : I Kıym~ti itibariyesi . • • • • • 10.-Lira ı 
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federaıyonunun daima böyle •Ü· 
tayakkız bmunmuım temenni 
ederiz. Cuma pnkü maçlarda B • • l • 
lstanbul birincillti maçların• fi- ır 1 an üzerıne ... 
nalleri de yapılacakbr. Bu ıuretle 
her aıkletin ıampiyonu belli ola
cak ve körZdövütü halinde devam 
edip fid• unvan aücadeleleri 
ballonulacaktır. 

Ecnebi takımlar 
Kahire ... piyonu Nuyeanal 

takıaıaın şehrimize relmesi için 
müzakerat deva• etmektedir. 
N11yual takımının temmuzda 
yapacatı muazzam turneye şeh
rhaizdea başlamak için teklifatta 
bulunmaktadır • Müzakere bir 
kaç ıüne kadar a.Hıayetlenecek 
ve Mııır te~mmıa ıelip ielmiye
ceti anlatılacaktır. 
Ailetism bayramı 

Bu ayın ıonmıda yapılacak 
büyllk atletizm bayramı için bü
tlla kulüpler faaliae çalışmakta· 
dırlar. Bu miiubakalar neticeıin
de mıntaka atletiım birincilikleri 
de hallolunaaatı için yapılacak 
maçlara huausi bir ehemmiyet 
verilmektedir. Bayramda bilhalN 
blltüa mevaıim zarfında antrenör· 
lerle çahıan askeri mektepler 
talebelerinin ehemmiyetle bir var· 
lık pıtormeai beklenmektedir. 

Antrenörlerin maaıı 
T. 1. C. 1. na ait talaıisatın 

yeai bütçeden çıkarılarak keıil
diAi malumdur. Tahıiaatın kesH· 
meıi baaplanaı ona göre tan
zim etmit bulwau F ederuyon
lan çok mlfkil bir vazıyette bı· 
rakmlfbr . Bilhaua Atletizm, 
Güret, lslarim gibi hütüa varid· 
atı büldlmetten aldıtı tahliut· 
tan ibaret bmaan F ederuyon
lar adeta faaliyetlerini idame ecl-

emiyecek vaziyete düımek üze~ 
dirler. Eıcümle atletizm antreaörO 
her Altraum, güreş antrenörü 
her Peter, Iıkrim antrenörü M. 
Grodetaki epeyce bir zamaadan· 
beri maat alamadıldan için fe
derasyonlara mUtemadiyen mü· 
racaat etmektedirler. 

Her Peterin konturatı daha 
epeyce zamulık bir müddete 
maliktir. Her Abrahamın auka· 
vele müddeti reçenlerde hitama 
ermiş ve atletizm federasyonu 
tahsisabn kesileceği hakkında 
devam eden rivayete kulak bka
yara\c: her abrabamla mukavele
yi tecdit etmek garabetini göı
te:ıni şti. 

Muhterem efendim 
Bu alinkü yani 12-6-929 çar· 

şamba nüabanızda, Radiyom lam
baları, ve traı bıçaklan idareh&.· 
nesinin 18-25 yaşındaki islim 
gençlerinin yeni açtıt1 fabrika
•ında ı.tillclam etmek tlzre bir 
hafta zarfında müracaat etme-
1 eri hakkında bir ilin var . Bu 
ilanı razetenizde okur okumaz 
hemen işimi gücümü bıraktım, 
bana ağır gelen bir çokta yol 
masrafı vererek derhal mezkür 
idarehaneye koştum. Ne cevap 
verseler beyenirsiniı ? Bize 3-4 
kiti lazımdı. onuda aldık! 

Gazetede intiıarından üç d6rt 
saat ıonra yeni açtıtı fabrikaaına 
almak iıtediti 3 • 4 iıçi için 
bir hafta mGddet tayin ederek 
bir takım ekmek paraımı tedarik 
için çalışan Türk gençlerini bir ço,!c 

masraflere sokarak, çabştığı yerde 
yevmiyeıini terkcderek istikbal 
arayanlara daha ililunın inti~
rından 2,3 saat sonra zav&iıTtGr: 
klere alıadı, bitti, diyerek-kapı
yı yüzlerine kapaması nazan dik
kati caliptir. Kemali tantana ile 
fabrika açıyorum! dedij'i bu mu
dur ? 3 , 4 İKİ ile bir fabrika 
dönmez, belki bir bileyici dük
kanı açılır. Bu, Türklerle eğlen
mek, onların ıztırabiyle müftehir , 
olmak demektir. Muteber ve cid
di bir müesseseden bu ıibi ha
fiflikler sadır olmaz. Arbk bu 
müessese hakkında bu muamele 
biı türkler için kifi bir fikir ver• 
melidir. Y alanlariyle bir takım 
zavallıları aldatan ve ızrar eden 
ba müeuete hakkında mercü ai· 
dinin nazarı dikkatini celbetmek 
için bu mektubumun karilerini
zir dertleri sütununda neşretme. 
nizi rica eder, bilvcıile arzı hür
met eylerim efendim. 

Y. Cemal 

, ••....................... .,. 
: d•vell•r ; 
'························· .. 

DarUlbedayiin daveti 

Darulbedayi mUdUrlUgUnden: 

önUmUzdeki k.ıı mevsiminin temsil 
programı ıimdiden teıbit edileceğinden 
telif ve tercUme pieı tevdi edilec~k ze,·atın 
Haziran aonuna kadar eserlerin\ Tepebaıı 
tiyatrosundaki Dartılbed•> i mudurluıune 
rıllnuermelcrl meır11dnr 

!: 1905 Teclüud Atkerlyt İtdhat cJeiirmeacıl - • -

-~ { ::g: ~•tip ~ l· ~ .=:'1ar:-S I ',= i E~ki hi~seda~larm1~, k!isur?t da_hili olmaksızın_ ı1 ; ~ 1901 190:> il'" ••Jl (UU &adiye.) =: hısselerıne dortte bır nıspetınde ısabet eden yeru _ 

1 
=- ~;:: T .. -ertip ~ ~ Tin tüt. AaQ. i hisseleri iki ay zarfında, yani 10 Ağustos 929 İ -ı 
..,. ı909 i o.u. Tin .. 1 = j akşamı ~a kad!lr mıibayaa ve bedeli~i aşada ~ah 1 =-

1909 Şehremaaea Şark detina•L ,. : olundugu şekılde Bankamıza tevdı ve ya ırsal 
' 1913 .. MU.U. Wra 11 .. ra. ! etmelidirler. Bu müddet zarfında hakkı rılçha· 1 

1

: nını kullanmayanlonn yukanda mez/l.w müsait 
Tütünlerimiz l2 Hu.iran 929 Ticaret 11 ıerg#le mübayaa hakları ıakit olur. 1 

TUtUıı lnbiNr İdaresi Umum mU· BorftUı /Uıtlan -
dUrlüAUnden verilen malumata naza· ıA1&ari IAnanıi : HA KKJ RÜÇHA iN SURETİ 1ST1MAI1: 
ren, TUrkiyede 1928 senesi zarfında Cinıi 1 tutUn zUrramm adedi 102508, tUtUn Hiısedarlarımız ıubelerimize 10 Haziran § 
ıer'edilen arazinin sahası 961325 dö· 1~ugday :Zıı x:I 929tarihinden itibaren miraeaat ederek -
nllm, istihsalit mikdllrı 42,983,937 Yıuaufak i yeni hiaselerin mtlbayaa puıulaluını imza ill 
kilo tesbit edilmiştir. ~:.-:;: E edebileceklerdir · 

İnhisar İdaresine ait fabrikaların· rıt;t İ His~edarlarımız Bankiica kendilerine gln· ı· ~ 
da 19'27-28 senesinde şu suretle ima· ~~lat ! ~erılecek8· olakn kayt varakuını doldarup 1 llt yapılmıttır: BaS..rilta1t 1 ımza ve an anın Merkezine ve ya ı.taa-

lzmir fabrikaları : 677,591 kilo Enaebl = !. bul ıubeıine tahhiltlü olarak irsal etmek 
ı Çavdar Maear - ·1 d • h l sigara, l,069,642 kilo tütUn imal M111r i s~~etı e ahı yeni isıe ere kayt oluna- ii 

edilmic:.tir. A...- -5 bılırler. 51 -ı Mercılmek - • !i 
Adana fabrikası : 174,708 kilo Naat =ı Ancak beher hi&1enİD 11,20 lira itibarile 1 

tlitUn, 124,561 kilo sigara ve Sam· ı . ~~.;e = \ tamam bedeli dahi tubelerimize tevdi ve · 
son fabrikasında 546,176 kilo siıara Kutrc'ml -- ! \. ra ls~bul '?~eıi ve Ankara Merkezimize ; 
435,337 kilo tütün, İstanbul· Cibali ü!' -! ırul edılmelıdır. == 
fabrika&ında 3,464,535 kilo sigara. Ekıttra Ek•~0 = 1 Yukarıdaki müddet zarf anda becfoli teıviye i 
2,991,303 kilo tUtün imal edilmiştir. Etutra & olunmayan mübayaa puıulalannın htlk· & 

Borsa hareketi ·~·e• ~~u,.1ı: ~ mü yoktur. : 
lkbaci 551 1 !orsada lngiliz lirası dun bir az Fuaclak kabuklu 1 ~ ı1 N O T : Yeni hiuelerderr bir hiısedara eski hiuelerin · a 

dUtmliı, düyunu muvahhide fiatl te· 1-'ıadak lfl 

1 
dörtte bir nispetinden fazla verilmeyecej'i içün, ::s 

reffü istidadını muhafaza etmittir. ~k botaJtma 1 ka ı. d h f 1 
5 

Evelki gUn 1007 ye kadar duıen is· Anro• ~ yt varaKatın a se ven az a yaııldıtı vaki 1 
terlin dtin 1005 te açılıp 1001 e Aftyoa rıkıatı ssl ol~sa ~nkaca konturoJunda dörtte bir tenzil 

1004 t k Yapeta =' edılecektır. ,,,. 
kadar dU§tUkten sonra e a· \"ıkaamıt = 
panınıştır. Düyunu muvahhide 184•25 l ı ı:: . = 1 YE t HİSSELERİ TEMETTÜLERİ: 1 
açılmış, 187 lcapanmı~. 187,50 yo· _ :.,.ıı;;;~iii,o;;;ıı;;;;;;;;ı;---.:...-a-;;;m1;;;;;;;;;;;;;;;;--:.; l 51 
karı, 182 aşağı . gelmiştir. istikrazı 1 Ramüine a.it olar~~ ijırac obınan yeni hıssek • 
dahili tahdli Uz1ırinde it olınamıştır. leımiş ve d\in vazıfesi başına gelmit- = 1929 tt - - · al 5 1 
Borsa harl.cı·ııde Türk · altiinu 864- tir. Kemalettin B. dun o~ıeden evel ksenesı teme uunun Y nız aylık kumına · ~ i§tira edeceklerdir. : 
862 kuruştan muamt:le gLrmuştur. horeada \'e öğleden soara da bankada --= 930 senesinden itibaren. yeni hisseler dahi eski -

Kemaleddin 8. gitti çalıttıktan sonra, akpm Useri, oa- ıı hi.ssekrk hukukan müsavi olacaklardır. 
Epey zamandır rahatsız bulunan manlı banl;asınıa senelik içtimaıada ~ 

kambiyo esham borsası ve osmanlı h11ır bulunmak Uzre Londnya cit· !ii Türkiye iŞ Bankası . 
bankası komseri Kemelettin B. iyi· mek Uzre hareket etmiştir, ....................... -----·-··············· .. ······•······ 111lliı~!~1~1!!lt~!!!!!!!!ın!!!fü1~1u1u1~ı1u1~mı~!'.'!~ıfil~mfilımmm~rnrnmınfuııımnuuı 

11 IKüçük telgraflaJ 11 
'cil •·a11da - Rahat, 12 [A.A) iki Fu 

böllllU, kıyam etmiı kabileler tarafından 
Elbordj da kurulmuı olan bir pusyu>• 
dö§mUttUr. Bölüklerin ?.a)ıatı 13 maktul 
ve 16 me(!rnha balit olmaktadır. 15 Fra· 
nıız ile 66 ) erlin in akibeti henilz methul
dur. Baıkumandan henUz dağlarda dolii· 
ımekte olan mUnferit kıtaatı kurtarmak 
için vak'a yerine gitmittir.:Pusuya dllıen 
oolUkler, verilen emir hillfma. istikpfa 

çıkmışlar idi. 
'@ Yunanlılar • Çekle• - Atim. 12 

[A.A] Çekoıılovakya ile ak.d olunan doet· 
hık ve tahkim muahedesi imza edilmi§tir. 
~ bpan\'ada Fırtınalar - madrit, 12 

[A.A) Murıi ve Valanıiya eyeletlerinde 
zuhur eden fırtına. mezruab çok buaıa 
uğramtnıı§tır. 

®Yolda kalan t&) areci- · Reykj:n ik, 
l l [A.A] Mötılrllııe ariz ol:m bir !&katlık 
dolayigilı.: lsHçli tayıırecı lıuraça avdete 
mPcl.ur olınu~ıur 

Macar numayı· ci Amanullahm 1 Akvam cemiyetinde 
"' askerleri Madrit, 11 [A.AJ 

Budapette, 12 [A. A.) BerliD, ll [A. A.] Akv~~ ~emiyeti mecliıi d~n 
Küçük itilif sefirleri, hariciye Moıkovadan bildiriliyor: •ktamkı ıç~maında M. A~f! aın 

nazırı M. W alko ya, kont Betb- Amanullah han ukerleri baka- r~poruna. aı~ karar ıuretl-.nı t8:s 
lenin meçhul uker abideainia yaaı Ruı topraklarına iltica etm' vıp etmııtır. Azadan her bır 
kütadı mlinaaebetiyle aöylemiş ve ıililılarmdan tecrit edil .

1
•· umumi içtimada izahat vermek ve 

oldutu nutkun hlkümetlerinde lerdir mış- bazi ihtirazi kayitlar dernıeyan 
tevlit etmiı olduğu elim intibaı · etmek bakkını mUbalua ebaiftir. 
bildirmişler ve hükumeti metbu· Makdonald... Raponm en mühim eauları hak· 

L d 11 [ kanda, M. Stıeaemann ile mecliı 
alarımn Macar numayişlcri hak- R on ra, A. A.) a·•••nın büyu .. k bir ~kaeriyeti ara-
lcında beynelmilel müesseaabn öyter Ajanıının haber aldı- --1ır •• M M d 11nda me,.cut fikir itilifları bu 
nazarı dı"kkatini celbetmeL nı'ye- 5ına ıore, · ac onald Tem· • • !!.--L ~ muz n·h t• d l ıuretle umumi 'çtıma m~ereye 
tinde bulundu1ırunu ilave etmia. 1 aye ın e par amentonan kil d k d k • 

5 ... ıçtima devresi kapandıktan ıonra mevzu teı · e ece eme oıU• 
lerdir. M. walko muslihane vası- Müttehidei Amerikayı ziyaret et· yor. 
talarla tadili için hükumetin me- meğe kat'i surette karar vermiştir. İ l fi · 
aai urfetmekte olduğu Trianon A] ta ya se ırinin çayı 

heci 
· · · d'I" Londra, 11 [A. · İtal.ra ıefhi Craini 8•--n,· -

mua enameaını pyn a ı ane M . Macdonald ı·ıe kızı Min .... .. .... 
ı kk d M ı. napları tatL'fıadım hu .. ı--- saati 

te i i e en acar tezinin her- hbel bu gece batvekı·u- Leııi- 17 d '"- ı .. ı._ • .J .......- • 

1 
1111 e ae.wr~t ua""\:~5;tnu~ b.-r ~y zi11 

keaçc ma Om bulunduju ıure- emouth ( lıkt>ç~a} a mutevccci- feti verllecl") tır. Bu '7i' af'!tc cehtimııia 
tinde cevap vermistir. hen hareket etmiJlt.rdir. 1 

lllJI ut 1 ır 'o' Mile1r i d:l\·eı eıHimı~tir. 





ALTINCI BDVOK 

TAYYAR~ PiYANGOSU 
8• el K••IDIE: 11 TIEMMUZDADtR. 

BDVCJK iKRAMiYE: 
•oo,ooo Liradır. 

AYAICA: 50.E 40. 

ltooo 
18.000 
1 O.ooo liralık ikramiye~" .. v 
1 o.ooo liralık mükafat 

Bu keşidede cem'an 33,000 
num•a kazanacakhr. 

Va.kıt akarlar 
môdôrlôQônden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - ç,nber1i tat Atik Ali P818 Y athkcı buıı üskatta 7-8 No. odalar. 
1- MU.at Pap C•mi ittalinde 20 No. mektep mahalli. 
S - S.,asit SeJthan baıı yakup ala mahallesi kalaycı çıkmazı simkeş· 

aae Camün ı.rictea olan kapı mahalli. 
4- Oakmıkçılarda daya luıtua maJaalleai Valde banı me.cit tahtıada 

21No. del.. 
5 - Çakmakoılarda Daya batwı tarakçılar caddeei cnedrese itialinde 35 

No. 411ikldn. 
6 - Daya hatua bımam tokalı 7·9 No. klrgir ~po. 
7 - Bebı .lıli Lala hayrettin mahalleti babı ili cadden 18 • 5 No. dök· ... 
8 - Hoca paıı kareki Hüseyin çelebi nöbethane caddesi ft No. ana. 
9 - ıı .. pqa bmi kemal caddesi 45 No. ana. 
ıo· - Kadup bostanı ili Mehmet paşa yokUfu caddeti 19·25 No. hane. 
11 - Kum kapı kazani Sadi mahallesi Patrikhane sokaRı 15 No. ana· 

tlaD müfrez mahal. 

12 - &um kapı ~l~di -.-:n,,..., 
aan murreE mii&I. 

18 - ~um kqı tav~i Silleyman ala Çetme ıokalı 41 No. dUkklll. 
14 - JCum kapı Çadırcı Ahmet çelebi mahallesi Çepıe tokajl 20 No. 

&rlll. 

15 - Balatta tahta minare maballeıi çiçek sokalı 7 ·9 NQ. hane. 
16 - Balmtta tahta minare mahallesi ;e cadd8made 19 No. dııld :-,ı. 
17 - Balatta tahta minare mahallesi çiçek soka~ı 3 No. ban · 
18 - Balatta tahta minare mahalleli çiçek sokaRı 7 No. hane. 
19 - Fener Yazıcı Ali. mescit itti..W.de 2 No. anı ve baraka. 
!O - Koca Mtiltafa Pata mektep sokatı 5 No. arsa. 
21 - KUçUk puar monla Hüırev mahalloai kUçUk puar cad°"i 98 No. 

·~ 22 - Kttçttk Muatafa Pıp monla Httsrev mahalleli Şerefiye ıokalı 36 
No. dökktn. 

23 - Edirne kapı derviı Ali Nurettin tekke sokalı Can feda hatun 
mektebi. 

24 - Şet.remini Deniı aptal mahallesi topkapı caddesi 338 No. dükk&n. 
25 - Çakmakçılardı V alde hanı ikinci tıakıtta 93 ve biriııci kemerde 

9 No. odalar. 
Müddeti mUlayede: 13 Huiran 929 dan 6 Temmus 929 cumar.tesi gUnU. 
Ballda muharrer emlik kiraye verileceAinden mUıayedeye vazolunmuı· 

tur. Tüplerin yevmi ihale olan IOD gttııUn saat on dört buçu~a kndar 
taıtnnlefi okumak ve temiDıtı muvakkate ita ederek müuyede:re iftirak 
etınek tine 1.tanbuı Evkaf mtidttrlugUDde vakıf akarlar mUdlirlti~e m~· 
naatlln na. olanur. 

Evkaf ft mttıtemillti hakkında maldmat almak isteyenler bu mttddet 
rırfında mU..,.ede od.sına müracaat ederek ecri miıil raporlannı görebilirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlügünden: 

Atma aıtu.da Çelebi ollu Alaettin mahallesinde Ta~ ıoQlıılda(S. 7) 
tfo t..... .... umile maruf dört 1&tıhb ve beher 1&thı birer ayı IDU~ 
temil mlfe ıwhi tarih!nden (984) ıeneai Mqış pretiae kadar kiJa7a 
veril~den kapalı zaif uaulile Ruiranın yedinci ,oıtlııden yirmı doka• 
2WIOU <Aalaıteei güııtt saat ondort &ıcuta kadar •filayedefe konulmuıtur. 

llakOr ardiJeaia ıulaa.Ui mıhaOlfına masctfi "-•4Wbe ~ olmak üzre 
7u.k ..... örtl koyauila ve hitamı akitte ref ve ya teben:tfm. bftabedel vakfı 
terk erlemekle mttsı.cir mulıtardrr. 

Tııdiplet muayede ve mtmakua ve ibalat kaıntllanun oauncu llMdesi 
mucW.ee teklifnamelerilli bir zarf derwıuaa vu ve temlair ve ~ 
rine ieilplerile ıöbretleriai ta1uir ederek meıkttr momhur zarf (2700) 
lira miktarındaki teminab muvıkkate makbuz ilmühaberi ve ya aJJU 
mik"'1 ..... Bank kefaletoameıile di~ mtihtlrltt mr urf derununa 
vuedileoek !fJ murufun userine teklifnamenin bu mahallin talep ve iltica• 
rıua ait oldcliu İfl.ret okcaktır. 

Mu.tayedıeden aktem teminatı muvıtkkate suretinde ve ikinci madde mıı-
cibince ita kılınacak miktar bade! ihale on gb sarfında mttddeti icara ait 
miktar ihale üserind8'1 teminatı kat'iyeye iblll olunacaktı. 

Talipler müzayedenin yevm ve ıaat icraından mukaddem itbu sarfı bir 
mık.buz mukabilinde Eacttmeni İdare Riyasetine tevdi edecektir. 

Talipler Vakfı Akarlar MudttrlUIUne mtıracaatla umum! prtnameain 
bir suretini alacaklardır. Dahili müuyede olanlar tarafından ithu prtname 
ahkamı mUnderieesi tam'81Den kabul ve siri imza kılınacak ballda birinci 
maddede muharrer teklifname ile birlik~ memhur xarf derununa mezktır 
,eırtnımenfıı de itu1 llıııtlair. 

o • 
Ankara Orta M. M. Kabul şeraiti 

Maarif vekaletinden.: 
1 - Orta muallim mektebi ale14mum orta mektep muaWm

leri ile ilk muallim mekteplerinin ( T erlliye, Ruhiy.ı, UJQlü 
tedris ) muallimlerini, ilk tedriut müfettiflerini tatbikat ıaek· 
teJli müdürlerini ve bilahara açılacak ikmil mektepleri miidür 
ve muallimleriai yetiıtirmelc üue tesis edilmiftir. 

2 - Orta muallim mektebinin ( Pedagoji, Hun ve edebiyat, 
tarih, cotraftya, fizik, ki•ya, riyaziyat, tabiiyat) ıubeleri vardır. 

Bu ıaMlerden pedagoji fUbesine girecekler ewelemirde 
( pedqoji ilazari ) ve diter tubelere ~recelder ( umumi ihzari ) 
11nıflarma i•tilaaala kabul olunacak ve bu amıflan ikmll 
edealer meslek tubeleriae geçeceklerdir. 

3 - Umumi ihzariye münhasıran erkek muallim mekteple
rinclen bu Hne memn olacaklar ile 4-S HDe zarfında ( en iyi) 
derecede mezun olup sinleri 18-25 arasında bulunan talipler 
imtihanla kabil olunur. [1] 

4 - Pedagoji ihzariye kabôl olunacak talipler, ilk -muallim 
mekteplP-riaden en iyi derecede mezu• ve sinleri lS..25 ara• 
mnda bulunu ve iki sene ilk mektep muollimlij'iade muvaffa .. 
)ayetle çalıımıı muallimler arasından imtihanla tefrik edilir. 

5 - Y okanda yazılı evsaf ve ,.nlan laaiı olanlarclaa bu 
sene muallim mekteplerinden mezun olacaklar, bulundaklan 
muallim mektepleri müdlrlüklerine müracaat ile isimlerini 
kaydettirmeleri lizımd1r. Bu kısmın miilabalca imtihanları, bu· 
Iunduklan mekteplerde son mezuniyet imtibanlannm hitaınım 
m6teakip • 20 temmuz 1929 cumartesi mektep idare ve talim 
hey' etlerinin huzurunda icra edilecektir. 

6 - Muallim mekteplerinden 4-S sene zarfında muuo 
olupta sinleri 18-25 arumda bulunan dipr muallim talipler, 
banJi la11Da talip ieeler aptıda zikredilen evrak ve velikalan 
ile birlikte mensup oldukları Maarif idarelerine temlDUIUD 
10 nuncu çarşanba akşamına kadar müracaat etmelidir. 

1 ) Mliubaka imtihanına kabul için iıtida 
il ) Sıltbatınan tabii ve müsait, ua ve havuaının tam cismi 

ve ruhi anormal ahvali buhaamadıtına dair reımi tabip 
raporu 

ali ) Mezun oldup aektep ıelladetnameai ile hilviyet 
eüzclana Mkerlik ve 8fl vesikaları 

iV) Bulundukları m.Wlimlildercle&r; mlddeti hizmet ve 
bllaü hizmet cetvelleri 
Pedaıoii ihzariye girectlderin muvaffakıyetle pllfbk

..._~-.. 

mt!ltlflıftvl,e • ilkte 
VI) iki adet kartolliUK fototraf. 
7 - Müsabaka imtihlalan laer viliyette Maarif eminlerinia 

tensip edecekleri mah.llerde 20 tenımuz 1929 cumartesi günü 
Nbab saat 9 da bqlıy-.ktır. Bu müddot tehir ve takdim 
edilemez. 

8 - imtihanlarda bzan,._ efendilerin h6viyetlerini havi 
cetveller Maarif emialilderine, Mtarif ve auellim mektepleri 
müdürlülderibe bildirilecek ve paektebia açılnaa zamanı ela itk 
retmi dairelerle ve ıuetelerle •naca ilin oluaacaktır. 

10 - Orta muallim mektebi leyUdir. Talebenin ibate ve 
iaşesi ve kitapları 9"Caaen temin olunur. Muarifi Mire 
talebeye aittir. 

11 - Kab61 edilen talebeclell tehit c;ocutu ve kinueliz 
olanlar bu baptaki nralca müapitelerini birlikte getirmelidirl•. 

(1) Derece ayclJ munhulru evvelki mesanlara aittir. 

--·..-...-··-·--.. ---·-- ... .. • 1 ··-------, 

L_~:~.- .. __J 
Semti mahallesi 9'kalı No am IUDllalD kıymeti ............... 

lira 
Beyotlu .Stlruri Mehmet efendi F.mlaoami 3 5 tahtn.da iki 20,000 11kil takaitte 

dtikkbi mtlı· 
telDiJ apaıtwUa 

~ · :ı · u ı. b drum katile 7 kattır ltodurum katuıda kapıcı oduile 8 aclet kö 
mürliik. vardır. Birmci ve 6 acı daireleri ttçer oda birer lllldık oduı birer mudü 
ve bQer hali 2 3 4 ve 5 nci dair~leri 6 fU' oda birer mutfak birer 1ıaJ1 " lıircır 
)>ap 0 ve alektirik. ve terk.ot ıuJU telilatı ve tertibatı vardır. Aydıablıda ftrCllr. 
~ evsafı muberrer apartımaoua bedeU sekis taklitte Udenmek • 20,000 

lirJ becllli ıaulıuımirıe ile ve kapah sarf udile 1 1 929 tarl1üae •lladif Ah fhll 
~ 16 de icrayı mllıayedeai mukarrerdir taliplerin bedeli m1lbulmenuiaüa ytltde 
3 ed haçuttı ı>~de 1500 lira temiDI& ak.çelerile veya huU mektuplarile emY&li 

fsnetrake sat't lıomia~Ollua• mUraeUt eylemeleri. 

Vakıf akarlar 
mUdUrlôQönden 

Miızayedeye vazolunan emlak 
1 - Çakmıko.ıarda deya Jaıtuıı mahall•iıade bttytık yenj bum oda 

haplık ve meyfln mahalli ve dtlkkla Te barakalar ve mttıtemilltı. 
2 - Çakmak9ılarda dayı batan matı.ıleainde bttytırfenl ha derunwıu 

13-56 ve 55 Dlllllaılb iki. dtıkkln 
Müddeti musayede: 7 !luiran 929 tarihinden 29 Haziran 929 cumarteei 

IÜJlt1 aut on dört buçup kadar. 
Ballda mulaarrer eml&t kira7e vtrilectlbıdea möuyedeye TuolumnUf° 

tur. Taliplerin ymni ihale olan ıon gUDID IUt on dört buçuluna kadar 
şartnameyi okumak Ye teminatı muvatkate ita ederek mtiuyedeye iftirak 
etmek fllre lataabul Evkaf mudurlülUnde vakıf akarlar mttdürltıittne mil· 
racaat!an ıllıı olunur. 

Enaf ve muıtemillti bak.kında maldmat almak iıteyenler bu müddet 
zarf ndı muza ede odaıına müracaat ederek ·ecri misil r•~rlarıpı ıörebilirler. 

Sermayesi: Tediye edilmit 
4,000,000 Liradır 

AN"iAi:A. 
Şubeler 

lııaııbul 
Balıkesir 
Mersin 

Ankara .A.dana .A.J"'alık 
TrtııpUffn ~k Buna 
Kayseri lmıir Giresorı 
Sam.tun Edermit 
Müaai.t muamelat, 

Felemenk · Sefit 
ILmka11 

Merkezi 
Amstedram 

J,tada karakö1 a.ni dairei mahauaad 
toWon Beyotla anı . s Merk 
taneü ittilaliade Allaleıaci 

elefoallta mhul 569 henıeYI Bankam 
uaaıelltı ve emabet kM&llrı ican 

Döy~ Qryanı Bank 
Tarihi te'•iai 1322 

Merkeli idare Ber1iu 
Telefon Bfl'YOllu 241.118-984.985 

r:e üıanbul 2B42,l643 

Banka muamelatı 
ve kasalar icarı 

ABONE 
ve nan tarlfml 
Abone 1lerederi •. ~ .. 

Bado Qıı: 9 16 33 • 
Adnl tebdili için 15 bnıt &CSnde

r ilmeli. 

.... acreıı.r1 
Tek lfituoda Nlltimİ 
Altıncı •rfada 25 kıınıt 
Bepci c 50 c 

Dördtıacl1 • 80 • 
tlçlncll • llO • 
ikinci • 200 • 

Banka wı ,,. .-eatı Maliye balan 
hlllUll tarifwye tablcllr. Tiolnt mld
ttri:rednin. fiıkeeleriıa lalClili baklancL 
alü illnlarile Utibi adillikler ve aoo
ııim firketler illnlan, untimi otuı 

Juuattar. • Devair ve mtl....-b nl

miyı illnlan, Tllrk mektepleri Ye uart 
......... illallıa ..... JnP ...ur. 

• 

Jdaıfak ednatuuln bir .,. 
1IG pi ptJTlarntıanl ~ 
BRILLO ya iıtiırtal --.. /fi 
biT ev kaduu evinda -.. 
bir kup. BRILLO ..,.,._. 
molıt4r. BRILLO eu.i bit. 
yı11ı~~
bütılrı madeni mel1ad& parlallr. 
Bütün bakkaJiyelertle ıaıJır. 

Umumi acenıa : GalotıtMla 
Y oycıoda Haı11nda 7-10 nama
rfidtı RlŞAR YOLF. Galaıtı 

Olfa kr.duu 117 No 4 

S ultaa alnut suJb lnıtllk lllhk_.. 
Iİlıden: Bedeli icaıdaD lılkt,e _. 

ba olan 62 bu~ 1irama tlW1i talellle 
Nmi B. vekili mıkat ümit &iten• 
bo1in müveklr.iliae iıafetle DilUJ.._.. 
~ fotılt ... •i ...... , .. u.. 
hla B. •11Pa -.... vWili •• 
ikımetglhnun ~ blum IJI. 
nea ı.blipt ifa kduuaıa cıl•"U ...... 
taJin kılman 10 Niaua 9'l9 ........ 
mUddei aleyh Ferit ilalııba 111J Wıltl 
vöcut etmemif olcbriadaa hM••il 
gıyaben icrayı mubabmeJe bar w. 
rilmit ve bir kıta kontontb ._ ..a. 
ret medan tadıik ~ .._..= 
Udktaben tetkikat icnanı ..... " 
olllnadıtı tabirde tdlııl taWlt ...... 
beJan eylemit " nred w'• ı ı 1 
T.-u 929 tarihiu rr«t llf ......... 
1111t cın •o ı...aa talik ~-· ı ...., 
luada tarilıi ilandan itilıua lıir ., 
zarfında billtiıM .... bdktap ft , .... 

icra ve kabul eyltmek. ille ,;.,., Ula· 
rlblll illaen teWilbte kanır ~ 
oldaa-ımlu> 7ma w ftMi ....... 
ilpatl vücut edilmedili tMairde -...... 
mulcir " yemlad• •il' ..... 
hllktım ila ol••tMll illa ..._ 

Vakıf akarlar 
müdürlü!ünden: 

Müzayedeye vazolunan emlik 
l- Sütlice Maluaut ata filipoe .ok&lı 83-45 No llue 
2 - litlidl BöyUkdere caddeai 188-353 No llaae 
S - ~ BIJUkdere ca..- 351 No boe 
4 - Orktıdar Şeldt~et P. puar batı mektep ..... 
5 - Befiktq $1nu ~pur iıkeloei 27 ·29 No mu oda iti dGllfn 
6 - 1'efittat Muradiye Galip dede camii altıada 4S No clükla 
7 - E1upta a.ü kebir ilkele caddetl 21 No dlkkla 
8 - Caati Yoqucılar 1- Memiı aotetı 18 Ne cllllMe 
9 - Çarp Penaeeiler 8 Ne dttkkla 

10 - K ..... öma- Avni dolma bahçe caddeli 197.1115 No •ır 3'P 
ll - Galata Şabbla Yöbek kaldırım fHI .60f ...... 
12 - Be7blcla kavaklı dere 3 No ana 
18 - Top*ede bnbat mektep çlkmuı .... an•• ... ~ 
14 - Dördlaotl Vakıf han birinci kat 12 No ... 
ıs - ~~ ... ....ut dea ekmekci ... __ ..,.. 1N ..... Ne 

oda 
16 - Befiktaı tenlik dede ekmekcl .... ...U ..,._ ............ 

4-11 cedit fNo oda 

Möddeti 22 Haiıua 929 '<"•ıP''Mi ... , mt cm clllt lalıe ın ll'lld& 
Yiımi g'1D mtıddetlt Uta .... Wlcla • ı•n .. _, tın ı ı ı' 1 .. 

kira.<. verilmesine Encttami ..._ P,. ••lı .... fi it llr ;a:? lfl 
okumak ve teminat ita edenk iaua ait talepltriııııl clllmiJID eJı..k loia L. 
tanbul Evkaf m\idfiriyatiade vttıf ..- alcluıllll- alncMtlea lllD 
olunur. 

E-vııf ve ~~Qttı .akk ... ..ı_. almak ietnaltr .. .,... 
od111&\daJCI eeıJ_· 'WJjit J!POJUllHkU·~· 
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Se risefain 
Mwlttı eentası; Gatata 

ltöprii batında Beyoğlu 2362 
Şııbe A:>antası : Mes' adet 

laanı albnda latanbul 27 40 

TRABZON 1K1NC1 
POSTASI 

( IZMIR)vapuru 13 Haziran 
perıembe alqamı Galata nb
tımından laareketle Zonğ!!_ldak 
hıebolu, Sinop, Samsun,Unye, 
F11tsa, Ordu, Gireson, Trabzon, 
' eye gidecek ve Of, Trabzon 
olıthane, Gireson, Ordu, Fat

la, Saımıuı, Sinop, İneboluya 
uJrayarak gelecektir. 

UDANYA POSTAS 
(MARMARA} varuru Salı, 

Cuma. ( kôCAEL ) vapuru 
Pnar, Çarşanba 9 da idare 
l'.l"taıııaclan hareketle Mu
mya ve GemHie gidip ge
lecektir. 

Antalya postası 
(KONYA ) vapuru 16 

haziran pazar 1 O da Gıtlata 
nhbmmdan hareketle lzmir, 
Killlük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike, Antalyaya gi
clecek ve dönüşte mezkur 
iıkelelerle birlikte Andifli 
Dalyan Marmaris Sakız, Çana 
kkale, Geliboluya uğrayacaktı 

ZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

{GÜLCEMAL) vapuru 16 Ha: 
:liran cuma 14,30 da galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı lzmire gidecek ve 
Puar 14,30 da fzmirden hare
keti• Pazartesi sabahı gelece
ktir. 

Vapurda mükemmel bir 
e ıtra ve cazbant mevcuttur. 

OZCAADA POSTASI 
( GELiBOLU ) vapuru 15 

ba:ai~u Cumartesi 17 de idare 
rıhtımından haraketle Gelibo
hı Li.pıeki Çanakkale lmroz 
~:acaadaya gidecek ve Çana· 
ltkiıle Lapseki Geliboluya uğ
rayarak gelecektir. 

BARTIN ıu.~,a~e POSTASI 
Elektrikle mllcehhez munta

Eam kamara! arı ve göverte yol

culanna mahsus müferrah ma-

ba~eri T·"-'rkı"ye vapu!'113 
haız U Hazırau 

Per"enbe g~nü ~aat 18 de 
~ Sırkecıden ha-

reketle (Ereğli, Zonguldak, Bartııa, 

Kuruca tile, Cide) iskelelerine 

azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilAt için Is tan bul 

Eminönü Rıhtım han 2 numara

ya müracaat. Telefan Is. 2684 

ŞARK MJ.\. L T HULAsASI 

4 

İ~kba kuvvet ve sıhhat için 

.:n müe!!Sir devadlr. Bilumum 

eczanelerde bulunur . U munıi 
depoları Bomonti fabrikası Tele· 

fon: Beyoğlu 583, ve istanbulda 

Ekrem Necip ecza deposu. Tele

fon İstanbul 78 

y·ardım sandığı 

E.mlfık iizcfr:ıe birinci ve ikinci 

dcr~ce İjJo:elcle para verilir. Ga
lata. Ad:ı!ııın tc!zfon B. 3837 

_:::--:::-:::- - -. --=== 

Eınlal( ve Eytaııı bankası 
müdürlüğünden 

1 • ,Askeri müna
kasa ilanlari: 

1-··-;..:~ci;kı::i~· ı\i. 'ii: ~;k~i;;i·. ;;;;~~i;;----, Satılık Fabrika 
J - Ankarada Hatip çayı mevkiinde kain kozma Fabrikası namıyle maruf olup Bankamızın muta· 

sarrıf bulunduğu Fabrikanııı satışı taksitle müzayedeye konmuştur. 
2 - Müzayede kapalı zarf usulü iledir. İhalesi 24 Haziran 929 pazartesi günü Aııkarada idare 

meclisi huzurunda icra olunacaktır. 

komisyonundan: 
........ ........ ~ .. ,,,,,~,,.,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,,, ......... . 
K •pal~ zarflıa ihale edileceği ilin olunan l\laniea Menemen ve 1'.ırkaj!ııçdaki J...ııta-

3 - Satın almak isteyenler (2250) liralık 
tuplariyle beraber ihale gününe yetişmek üzere 
posta ile gönderilir. 

teminat irae ederler. Bu 
bizzat umum müdürlüğe 

teminat mektubu teklif mek
verilir, Yahut taahütlü olarak 

lın ıhtıyacı olan sığtr etine ihale guntlnde ,·erilen fiatlar bahalı giirUlılijgJnde 
Aleni mUnakasa suretile sııtın alınacaUır. ihaleıi 15 · 929 cnmartesi eunu 11et 11 de 
Manisada askeri satın alma koınsisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Mani•adaki meıkur 
komisyona muracatları-

4 - İhale ııedeli bilafaiz sekiz taksittedir. ilk taksit peşindir. 
5 - Tıılip olanlarııı İstanbul veya lzmir şubelerimize ayahut umum müdürlüğe müracaatle mufassal 

ş:ırtnamemizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir lira mukabilinde bir nusbasını alıp 
teklif mektubuna rapt etmeleri icap eder. 

K apalı ~fla _mü_akamay~ ko~ulan Çorumdaki k_ıtaatın ihtiyacı olan !lğır. eti ile 
odun ıhale gununde vcrılen fıat bahalı gorııldtlgıinden 18 mayıs 929 tarılrindeıı 

itibaren bir ay zarfında pazarlık suretile ihale edilecektir. 
Taliplerin §ırtnamesini Çorumda askeri Mtrn alma komisyonunda gi.Jrmeleri ve 

temiuatJariJe mezkür komisyona muracaatları. 
K apah zarfla ihale edilece~i ililn olunan Maaisıı, Meneroeu, Kırhağaçdaki kıtaatın 

ihtiyacı olan una ihale gUnünde talidlerin verdikleri fıatlar bahalı guruldü~unden 

ihaleleri 27 · haziran · 929 per!enbe günü saat onda yapılmak Uzere talık edilmiştir. 
Taliplerin r.-1anisadaki askeri salto alma komisyonuna muracaatları. 

Onları 

def 
ediniz! 

i 

Sizin ve ailcnızin sıhhatını ıhliil ec.len 
hastalık mlkroplarıyle mülemma bulunan 
sonek , sivri sinek, pire, tahta kurusu, ka
rınca ve sair bu gibi haşaratın yuvanıza 
musalla! olmalarına müsaade elmeyiniz, ve 
bir dakika ya~aımayınız . Heman ( Flıl > 
ıslimali ile kökünden öldürünüz 

Flit, ıahla kuruların, karıncaların ve}a 
hamam böceklerinin gızlendiklerı yuvaları 
tahrip, yumurtalarını ifna ve bllOmum ha
şarftı iıliif eder ve aynı zamanda size 
zararı dokunmaz ve kat'iyen leke bırakmaz. 

( F 1 1 t) i sair haşaraı öldürücü adi ma· 
yılerle karışıırmamalıdır. Daha büyük ve 
kat'ı tesiri size memnunıyeıbahş semereler 
ıemın edecektır , 

Tulumbasıyla Sıkınız 

TtJrkıye ıçln umumı deposu: 
tiıın•uldı Gıfatadı Vor•odı Hın No 1 

J. SERT ve Ş(JREKA.Sı 

DevletDemiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Reisi Cumhur Hazretleri tarafından halkın tenezzühüne açık bulun
durulmasına müsaade buyurlmuş olan Cazi çifliğinden ahalinin istifa
desi için 14 Haziran 929 tarihinden iiibaren yalnız yaz mevsimind 
Cuma ve tatil günleri Ankaradan Gazi ve Ahimes'ut istasyonlarına 
gidip gelecek yolcular için yüzde elli nisbetinde tenzilatlı ücretlerle 
tenezzüh katarlan hareket ettirilecektir. Fazla malumat almak iste
yenler İstasyonlarımıza müracaat edebilirler. 

Çanak kale jandarm 

~5000 5ıgır e:. 
12000 Kovun 
12000 Kuzu • 

mektebi 
müdürlügünden 

Çan::ık. kale J·andarma ,·eni efrat mektcblcrinin hıızirnn 229 tarihinden maj ts 
9'29 tarihine ka ar bir seiıelik ihtiyaclar1 olan yuıarıda rin~ ve mıkdarı ya!ili 
sığır, koyun, kuzu eti kapalr zarf ~ulil_e muna~asa}~B vaz ol'.!nmuş~r 20 h::ızir~n 
929 perıenbe günü ~a1t on altrda tnlıplerın YPrdıkJarı fiyatlar komSı):onca hatdn· 
tidalde gürı.ıldiD"i takdirde_ ihalesi icra kılı nar.aktır taliplerin hulıaptakı sartnJ.meyi 
p;örmek. ve izahat almak uzre (.anali kalede hükOmet daire~inde muteşekkil komis. 
yon mabııusa muracaatlerı ilan olunur 

ı.. 
si~i~~ 

BAYGINLIGA 
YÜREK ÇARPINTI SINA 
EMSALSİZ DEVAD[: 

HER ECZANlı:DE BULUNU,· 

Deniz Ticareti kanunu 
Cihan kitaphan.esi neşriyatı meyanında resmi ceri.dede iktibas 

suretiyle sehvi hatadan salim olarak tap ve intişar etmiştir. EczaJı 50 
zarif mücelledi 75 Taşradan 13 kuruş posta ıicreti alınır. Satış merke· 
zi Ankara caddesinde cihan kitaphanesi. 

Vasfı Raşit beyın nazarı ı:e ameli ceza muhakemeleri kanunun şerh 
ve tatbikatı cihan kitaphanesi marifetiyle tab· olunmaktadır. Bir kaç 
güne kadar intişar edecektir. · 
Muhterem hakim ve avukat beylere mühim tebşir 

Sabık müdevvenatı kanuniye mıidür ı·e düstur encümeni reisi kara 
koç efendinin secli kavanin tahşiyeli kavanin namlariyle maruf 6 
cilt mıicellet maruf kavanin serisi a/C!mdarana taksitle tediye sure· 
tivle satılmaktadır. Ta!ipforin cilıarı kitaphanesirıderı şırait lıakhında 
n;alumat talep etmeleri. 

ı 
t 

ADLER 
YAZI MAKİN ALARI 

1 Haziran .hulul etti. 
Her muamele mecburi olarak 

yeni harflerle yazılmalıdır! 

ADLER YAZI MAKINASl 
Avrupada 1898 senesinde 

ilk imal edilen bir yazı maki
nasıdır. Şimdiye kadar bütün 
dünyada 

380,000 ADLER 
MAKİN ASI 

Satılmı~tır. Anadoluya 2684 
makina gönderilmiştir. 

AO!l...ER 
MAKlNASINlN HUSUSİYET! 

Harflerin müvazi vuruşudur. 
Bu fabrikamızın ihtirası olmak 

itibarile başkalau tarafından tak· 
!it edilemez. Bu sayede fazla kop
ya çıkarmak mümkündtir. 

ADLER MAKİNASI 
PEK DAYANIKLIDIR. 

ADLER 
MAKINAsl 

En iyi bir makinadır. 
Anadolu için tali acentalar 

aramaktayız. 

Bir Alınan mutahassısı 
idaresi altında İstanbul
da her güna makina ta
miri için bir tamirhane 
küşat ettiğimizi tebşir 

eyleriz. 
Adler makinaların 

baş acentası 

RiSAR 

K apah z_arfla ihalo edile.ceA_i ilAn ~lunan Ma~isa, Menemen ve Kırka«açtaki kıtaa-
tın ıhtıyacı olan ekmege ıhale gununde verilen fıatlar bahalı gurtlldtiğunden ıha

leleri lllanisada a•keri satın alma komisyonunda 27 . 6. 929 per~enbe günu saat 12 

de yapılmak üzre talik, edilmiştir. Taliplerin Manieadaki mezkür komisyona muraca· 
atları. 

K apalı zarfla ihale edileceği ilan olunan l\tanisa ve civarındaki, kıtaalin ihtiyacı 

olan kuru ota talip zuhur etmedi~inden ihalesi 27 .. haziran .• 929 p<rıtnbe aü· 
ni.ıne temdit edilmi~tir. Taliplerin Manisadaki askeri satın alma komisyonuna mura
caatlarc 

'i o. ü~ü~~ü. k~i~;:ı~. ·;~~ .. ~~i~:: ·k~;ı~;~~~~d~~. ·~ 
.......................................................... ) 
G ümug snıu hastahanesi ihtiyacı için Sekiz bin ki_lo yoğurt ile on iki bin lcilo 

sül aleni munakasa suretile mubayaa cdilecekdir ihalesi 29 haziran 929 Cumar
tesi gUnU saat 14 ve 15 de :ynpılacakdır taliplerin şartnamesini komisyonumuzdan 
almaları ve şartnamede yazılı olan şekildeki teminatlarile k.omisyonumuzd• bazir 
qulunmalart ilan olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için 30000 kilo pirinç pazarlıkla mubayaa edilecektir. Pazarlığın iha· 
lesi 15 haziran 9~9 cumartesi gı.ln\l saat on be~lt yapılacaktır taliplerin ıtartname 

ve numunelerini görmeleri ve şartnaınede l azılı olan şe~ ildeki teminatlarile k.omi• 
yonumuzda haıır buluumaları ililn olunur. 

Gümü§ suyu hastahanesi için muha)"aa edilecek koynn etine yevmi ihalede verilen 
fiatlar haddi layık görlllmediginden ihalt. i 16 haziran 929 tarihine musadif pazar 

gunü saat 15 de yapılecakdır· Taliplerin ,artnamesini görmeleri ve glrtnamede ı azılı 

olan şekildeki teminatlarile komisyonumu7.da hazır bulunmaları ilin olunur. 

ı······ ................................................ . 
.. . ~~:~~~:~ .. ~::. ~~~~. :::·.::~~: .. ~~~:~~~:~.~::: .. J 
E ski~ehir kıtah hayvanatının ihtiyacının temini için 50,000 kilo arpa kapalı ıarf 

ueulile 5 6 929 tarihinde bir lıafıa müddetle munakasaya konmuıtur. YevmU 
mezkOrde talip zuhur etmediğinden mi.ınakasa ve ihale kanununun maddei maheusaıı 
mucibince bir ay 1.arfında pazarlıkla mubayaa edileceğinden talip olanların şartnamo-
9inİ görn1ek üzre her gun yUzde 7,5 teminat akçelerile komisyona mUracaatları illn 
olunur. 

f.. 8:~~; ·k~y~:;; ·ha;.:; · ;;ı:~'k;ı~i~a~ .. lın~i;, İi~~i ;: ' ' ' 'f 
·. i + lstamhul satınalma komisyonundan: ,,. ı 
............................................. . ................ 

Sanatlar mektebi hayvanatı için Barut Fabrikaları hayvanatı için 
2920 kilo arpa ihalesi 6-7-29 cumartesi 22400 kilo arpa lbolesi 6-7·9~9 cumar-
1460 • saman saat 14 de 6000 • saman tesi saat 15 de 

BalAda cins ve mıktarı muharrer yem mllnakasaya konulmuştur. ihaleleri ayrı 
ayrı ve hiıalarında münderiç ~ün ve saatlarda icra kılınacaktır. !taya talip olanla.nn 
teminatlariyle müracaatlan. ..... , ....... .. ..........•..•.•... ,.,, ... , .......•.• , .. , .. 
l ... ~~~~~i~i •• ~~~.~~~!~. ~~~~~~~~~ .. ~?.1!1.i:!.~~~~~~ ... J 

63B6 Kilo : Maltepe Lise<i için \ 
565 • : Gülhane Ha>tanesi • f ARPA 

Zarar ve ziyan ve farkı fiatt ifa taahut etmeren mı.ltahidi nam ve hc!abına ola
rak ve 2 ~artnamede olarak ve baladaki mahalleri hi:u.larıada muharrer Arpa Pazar· 
!ık suretile satın alınacaktır. pa7.llrlığı 15 Haziran 929 Cumartesi gunti saat 14,30 da 
Harbiye :\fektebi yemekhaneleri ünundeki pazarlık mahallinde ic:a kılınaca!~nr ta:ıp
lerin iıertnamesi için kornisyunurouı.a müracaatları ,.e ittirak içW.de paz.arlık mabaHi· 
nde bazll bulunmaları illin olunur. .... 

~ + •) 
9000 Kilo : Burçak 

• .. 
i VOLF 

5000 : Darı 

2000 • : Keten 1'ohumu 
3000 • : Buğday i Galata Voyvoda Hanı 7,10. i 
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1 stanbul icrasından : Bir deyn için malı 
cuz ve furubtu mukarrer ~lilü bira ve 

me~rubat T. A. Şirketi hisse senedatın1n 
18 Haıiran 929 tarihine müsudif 6&lı 

gtlnti saat 11 de l;tanbul Esham bor>•· 
ı.nda bilmuza,.ede satılaca~ından talip 
olanların mczkÜr gün ve saalta lıorsada 
hazır bulunmalan ilôn olunur. 

8000 . : ~lısır 

Fentatbiketı mektebi güvercinleri için balada cinı ve miktarJnrt muharrer 5 
kalem me\'at ayrı ayrı 5 şartnaıncde olarak ve aleni münakasa surctile sat·n 
alınacaktır. İhaleleri 27 -Haziran· 929 Perşeube günli saat 14,30 da Harbiye mektebi 
yemekhaneleri önllndeki ~Iunaka.':ı n1ahallinde icra kılınacaklar. 'f:ıliple:in §llrtn.ıme 
için komisyona muracaatları ve iştirak için de ~.Iunakasa mahallinde tartnameleri 
,·eçhile hazır bulunmaları ilin olunur. 

A skeri .Mektepler iç.in 30000 kilo kiri•talize toz ~eker k•paiı zarf s~retile •atın. 
alınacaktır. İhalesı 20 Haman 929 Pcrienbe günü eaat 14 de Harbıye mekt.bı 

yemekhaneleri önündeki münakasa mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesi 
için komusyonumuza müracaatları ve iştirak içinde §.artnaınesi veçhile haztrlayacak· 
]arı teklif mektuplarını yevmi mezkGrda ve saat muay:ı·cnesine kadar mUıelsel 
numaralı ilmaber mukabilinde komis) on riyasetine vermeleri ilan olunur. 

A 
okeri mektepler ve liseler ve lıa>lımeler ihtiyacı için 2000 kilo Çay kapalı zarf 
suretilc saha alınacaktır. :t\ıl\l!""akasası U Temmuz 929 Cumartesi gUnU BMt 15 de 

Harbiye Mektebi yemekhaneleri ouundeki münakasa mahallindeki icrakıhnacaktır. 
Taliplerin prtnamesi için komisyona muracaatlan ve iştirak içindt. ıartuameei 'leçi.ile 
bazırl•racakları teklif mektuplarını saat muayyenesine kadar ilmaber mukabilinde 
komisyon riyasetine \"em1eleri ilan olunur ... 

1 stanbul icra dairesi.nden; l\aciye H.in 
lsmail Hal<kı Beyın tstıkraz eylediği 

doksanbe§bin guruşa mukabil birinci de. 
rece ve sıra nitmerasile İpotek irae edi
len Çar~uyu kebirde uncu oğlu sokagında 
Atik ve cedH (13) No k~umcu Dtlkkinı 
mumai1 eyhanın borcundan dolayi (45) 
gU n mudd•tle bilmüzayede (65) lira be· 
delle talibi uhdesind isede bedeli mıJzo. 

yede haddi layıkında olmadığından bir Tahvı· la"' t satışı tehı· rı· ay müddetle temdidi mdzayedesine karor 
verilmi~tir. 

Hududu: Cephesi tarik arl<a'1 çarşu d 1 d 
divarı ı;ağ tarafı onbe~ numarrıı Eı.at Emniyet sandığı mfi iir uğun en: 
efendinin soltarafı onbir numaralı Naciye d 
H.in dukk&nı ile mahdut derunu ıabmi· Sandık namına merhun olup vadesinde tediyei cyn edilmedi~in-
nen dört metro doksan beı santimetro den dolayı 12 haziran 929 tarihinde satılacağı evelce gazetelerle ilin 
murebbaında tonoz kemerli tepecamlı edilmiş olan Tahvilatın satışı hasbellüzüm tehir edilerek 24 hazian 
zemini tahta döşe-li olup önünde birmetre d 
kirk sekiz >anlimetro terbiınde ahıapdez. 929 talihine müsadif pazartesi günü saat on örtte Esham ve Talıvi-
~•.hi bulunan be§ ı·üz lira kıynırti ınuh•· lat dorsasmda piyasa mucibince satılması mukarrer bulunduğu ilan 
mmineli olup Haçık a~a kiracıdır. olunur. 

Daha fazla mlliimat (929-216) !\o: dosya ~~~~;;-;;:;::~;;::-;-;m;~;;;;:---;-;;;::;:;;:;;;:;:;;;;;;;;;;;;;:;::;;:;::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;:ı 
rıUmarasile Jstanbul lcra dcıiresi ~IUzaye· -,..u::::ıc- Doktor ---=ıııa:::e,. ,~- -
de ıubeeine muracaat etmeleri ve 18·7· llHaseki k.aJınlar hasıanesi Cilt il 13 Perşembe 929 
929 taril.inde •aat (14) den 116) ıya ka· g ve Firengi Hekimi !! j 1 - ı .. 1 
dar temdiden aon müzayedf'si )'Spıl:.ıcağı· •· •• Tulu h Öfl~ ~lldndijr\s,,uo Y.ıtt•n 1 lı.rı:! 1• 
adu Fula bedelle talip olacai<ların kıy· i!Cevat K.erim!! 4,2ol12,1~rl';ı;r;:~s~ 
rneti muhammiücıinin Yuzde onu nish. ,. 1 •• '----l• , ! 1iırbe de Esh.i Hilt.li a.ım~r ı·ı. --ı· ... , ,.-·,ı---- -
tinde pe;t akçesini teslimi vezne etmeleri ! _ ~:o_~L:':~ 9,-_'l.t. _R. ı:ı.vo 1. =~ .~-~3. ı 
ve tarihi meıi<!irde bizzat ve ~ a bilvek!ıle 1 !: bi11ası.. Tel: lsta.~1ı.. 2622 lj -=-~=:""':"""" . ·"-, _ .. _, ·- ~-
"·"'"ır bulunmaları ilkıı olunur. 1 "•""\•••••••••ı••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,lJ j Mes'ul Mudaı:----ı:sat Mahı:ı'!.l: .L!n'- . •• , 4 .,•u•• ı.o•ull••••u•••••••••••-•ııu~•ıll• 


