
l. -, uie· demirleri yok 
pa ' .'~ti 1 nerıce satı
.yoru • unları döküp 
g~n• bize v ·ozde bin 
karı~ satıyor-tar. 

ç, · n, yirm~ bin liri 
se a e ile biz de hur 
deler m uzi çiviye, vida 

tahvtı edebi 
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Politika 

lstanbul 
~. ::mbul şoförl~ri · geçen hafta· 

11elıı emanetine kartı grev Han 
ettiler. 

Neticede şoförler rnt\glUp oldu· 
Jar, emanet galip geldi. 

Me~'de ne idi? S~fer 40 kuru· 
şla başlamayacak, 20 iİe ha~layacak. 

Hakifatı halde şoförler de kaz· 
andı, istanbulluların mümessili 
olan emauet te ..• 

Nasıl olur ? Evet! bu mPs'ele 
bile hayat pahalılığına karşı lıiı· 
tedbirdir. Otomobil ucuzlandı; oto· 
mobile daha fazla binilecek, oto· 
nıobilcilerin kaybettik-leri 20 ku
r~~ farJa seferden zi~~desi ile te
!a.ı edılecck .... ve edılıyor. 

Vaktiyle posta için de böyle 
olmuştu: Bir poata nazm mektup 
ucretini saliiller için bir kuruştan 
yirmi paraya i1tdiTdi. Cok itir~z o· 
ldu. :Fakat neticeye bakalıın: o se· 
ne varidat inmedi, oldıığu yerde 
kaldı; gelecek sene ise arttı, çoğa· 
ldı! 

Taksi i9i de buna beuzery 

• * * 'ebremanetinin bu eeba.tı bizi 
Lir az düşünmeğe davet edıyo:r. 

Muh\ddin Bey namuslu ve ha· 
miyetJH~ir zatiir. Elbette, her şe· 
hifü ~ı rftlerln iyi •gitmesini ve 
hayatın'. ireU.zjamasını ister. Şoför
ler ~şil!d~ gösterdiği becerik~~Ji~i 
ve bılhassa sebatı her yerde goete· 
rccek olursa idh~sine mevdu bir 
milyon kişinin yaŞamasını kolay
laştırır. 

Emaaet ciddi bir ·• desinfecti
~:.n ,, a muhtaç. Bu te~kil.at hu as
rın icabatına uygun de!i~. .Püriiz 
çok. Bazı medhll1ar eskı sıeteme 
alışmışlar, bildikleri gi~i .gidiyorlar. 

Kim bilfr şohteıtunı handan 
ne kadar mjiteessif~r ! . Siyaset, 
as1ccrlik, inkılap vad'!ferınd~ h~· 
ri.kalar gösteren yeın nesıl bır 
az himmet ve gayretle şehir iş· 
krini yohma koyama:ı. mı? Elbe· 
tte ltor. 1Sıanu~nen· 
ne tercüman olduğumuzu zann· 
nederck söyliyoruz: Şoförler işi· 
ndeki himmet gibi bir kaç hi
ınmet daha gösterilecek olursa 
~ebir hu'u:'."unda yeni bir ıslahat 
<le' ri açılmış olacaktır. Matbuat 
bu mesailde Emanete yardımcı 
olabilir. 

* * * Halkın bazı memurlardan ı.i· 
(diyeti ,.ar. Şuna tereddüt edil
mez ki bil' şikayet kafl. yanı 
" cvncrct ,, bir şekilde arzolunur· 
Hl enıa..ıet icabını icra eder. Ni
tekim };öyle müracaatlar üzerine 
memurların açığa çıkarıldığı, ha· 
tta muhakeJDe altına alındıgı vnkı
Jir. Fakat insaf ile dfüıünctHm. 

Hangi memuı· sui • istimnliııin 
izini, vesikaslnı hu~kır ? Senetle 
riişvet alan bir ahnıak göriilmti :;: 1 

müdür? O halde Emanetin gözLi 
fal taşı gibi açık olmak iktiza 
eder. 

Muhiddin beyin giizlı ·riniu 
Roııtgrn şuaları ile müceblıeı ol· 
masım iıteriz. İepatı gü~tür: Sui 
istimal isbıdı hukuki olmadıkça 
para etmez. Biliriz. fakat hikmeti 
lıtikumet y~ln1z böyle maddi şikli· 
\ etleri beklemekle iktifa edemez. 
Bir emin. şikayete, ietid'aya mahal 
kalmadan püriizleri ortadan kaldı· 
rmıklı mükclJeftir; iktidarını öyle 
iı:;pat eder. 

Elimizi vicdanımızın üzerine 
koyarak deyebiliriz ki belediye 
teşkilatı halkın istediği gibi çalış· 
mıyor. Göçlitk çok. Bu güçlüğün 
yegane müsebbibi eski kafalı me· 
murlann sistemi midir, yoksa baş· 
ka bir şey midir~ Bunun tetkiki 
şehreınini için daha kolaydır. E· 
min bey • şehrin tarihinde iyi bir 
nam bırakmak için • dairesi içinde 
mücadeleye mecburdur. ~eııdisini 
bu mücadeleye davet ederız. 

Belediye idaresi asrın icabatıoa 
·re yüksek cünıhuriyetinıizin vazet· 
tiği ali prensiplere tevafuk edince, 
her halde, İstanhulda bayat bir az 
ucuzlar, daha fazla i~ görmek im· 
kanı hasıl olur. 

.Maglup, münhezim A vustury· 
anın merkezi, baş§ehri Viyanayı 
ebkisine gıpta ettirecek bir hale 
kovan oranın belediyesidir. 

· Ecnebiler pek hatıl bir zeba• 
a kapıldılaı·: Guya letanhulu 
nf: ten ihmal ediyonnu~uz. Buncfan 
n ı~m a bir fikir olamaz. Ru fikir 

J f'falarla ıekrar edildi. Buna kar~ı 
g.Ju!ç~ iôn htanbuJ teşkilatının 

·--.- : r-

11•!14• ıanareler .. ~. 6:)1 Nihayet Atinada 
ltalyan hava fılosu dün ~ostenceden i§rz!f o ı il' meşhur muhake-

şehri-1ze avdetet tiler· · Kalembirl«~dreuir , me haşlıyor. 
d 

lalfal •• · , Atina, 14 [A.A] 

Dün akşam, kolordu bir ziyafet 'Ver i, bu akşam ltnlyan - --- Me.l>'u..un_ .... meclis: Pangaloı 
Fransızca gazetelerde şayam tPJlRC'l~~...aı-c-.ıc:mm\!l'i! ' le a bine s i 

r ;_· faret konaiYtnda bir ~ardenparti Var. diklwt bir ilana tesadüf ettim. Gerçi erkanından 
~ bir ilan, bahse değer bir lıucret 

k - olup nazır. 
ftalyan Ha"~ · 

filosu dün sabah 
Karadeniz seya
hatinden avdet 
etmiş ve Büylik· 

dereye inmiştir. 
Tayyareler Kös· 
tenceden sabah 

saat 8 de hareket 
etmişler ve iki 
saat 10 dakika 
bilafasıla uçmak 
şart i le :i<.!Oİ." 

10,10 da şehrimi- 1 B Ih A • • 

... 1 t t "olda: Italyan hava müi!ltcşarı cenera a onun rakıp olduğu tayyare, 
ze muvas~ a e.- r:ı b. k d · ·ı b ı · ı d" M" i · sağda ıı o za ıtanın ara a ıstı i a • 
mış er ır. ısa ır· =--===-----===== ====-:= 
lerimiz şehrimizde iki gün kalacak· { firlerimizin pazar günü hareketleri --- -- .... 
lar ve aglebi ihtimal Pazar j!ÜDÜ kat'i değildir. Daha sonra yoL1 Bu wara•a da 

dolfunmalı 

ılonun avcietincten intibaial' : iV.1.üstakb~iin.· ile musafana, arii~ 
da ceneral Balbo kaı·şılamağa gelenlerle beraber, aşağı~>J. 
tayyarelere motör tahsis eden bir İtalyan şirketinin memurları 
Atina· Otranto tarikile noktai ha· ı çıkmaları d~ muhtemeldir· 
reketleri olan "Omber Pirallo 11 ya İtalyan Hav~ fi.los.unun Kara· . 

avdet edeceklerdir. Mamafi misa- [,Mabadı 5 ıncı sayı/adan] 

Nevzat B. Ankara 
vali ve şehremini 

oldu 
Ankara vali ve şehreminliğine 

lzmir valisi KaZlm paşanın tayini 
rivayet edHdiği yazılm.ıştı. Gelen 
rnalumatta Ankara vah ve şehre· 
minliğine Konya mcb'usu ~evzat 
bey tayin edilmiştir. 

Kral Fuat 
Berlin, 13 [A.A] 

.Mısır kralı Fuat bugii.n ?~
leden soura bahçıvanlık enstıtzı
sünü ziyaret etmişti.~. Jlfzs~r sefa: 
retinde bu akşam buyuk bır resmı 
kabul tertip edilmiştir. 

her zamandan ziyade canlılık, foa· 
liyet göetcrmesi vaciptir. 

* * * Ankarnnın merkez olması İsta· 
nbulun ihmaline delalet etmediği· 
ni yanlış düşünenlere ispat etruek 
için Emanet fazla çalı~mağa mec
burdur. Selırimizin i ~~eri r.inr füı· 
ikan büy'ük şehirleri işlerimlen ge· 
ri kalamaz. 

iktisat meclisi 
' 

bu gün son 
defa toplanıyorlar. 

Ali iktisat meclisi bu gün An
karada mesaisini ikmal etmiş ola

caktır. Bu devre içtimaında kabul 

edilecek tediye nıüvazenemiz 

esaslı surette tetkik edilmiştir. 

Verilen rapora göre senevi zim· 
met ve matlubatımız arasında 
aleyhimize fark gayet azdır. Bu 

farkın izalesi için de tedbirler 

alacaktır. Rapor yakında iktisat 

vekaletine verilecektir. 

~İuahazekarane söylemiyoruz. 
Fakat İstnnbulu Atinadant Belgra· 
ttan Selanikteı:ı, Sofyıadan daha 
ınu~tazam dalıa temiz, daha mii· 
reffeh gör~ıek vatani bir gayemiz. 
dir. Bu gayeye varmak ta pek 
miimküudüı·. 

Ne!'\rivatınuzdan maksat Emane· 
te ,c" -Şehreınininiı.ı. mulıtcrC'~ 
zatına Lir az clcktmk kuvvetı 
\'ermektir. - iKDAJJ 

Pıntıraki isminde bir rum 
sarraf ölmüş, veresesi de sa
rrafın ötekine berikine • Kim 
bilir ne ağır faizle ? · verdiği 
paraları bir çırpıda toplama
ğa kalkarak rüsumat memur· 
larmdan yüzden fazlasını mah
kemeye vermiş .. 

Bir dairenin hemen blltün 
memurlarını mc.ı.hkeme salon
unda, maznun sandalyasında 
oturtacaklar. 

Bu manzaranın insanı dil· 
şündüren cephesi derin bir 
yaradır ki, bu yaraya şifa ve· 
recck bir parmak dokunmalı. 

Memleke.tte çok pmtırakiler 
ve yasefakilcr memur ve mü
tekaidinin kanını ve canını 

emiyorlar. Bu adamlar hiç 
bir kontrata tabi değildirler. 
kimse "alan razı, veren razı!,, 
diyemeı. Çünkü mürabahacı 
bazirganın insafsızca kazan
cında çok ailelerin ekmek 
hakkı vardır. Acaba devlet 
daireleri kendi memurları 
İçin az faizle para ikraz ede· 
cek taavün sandıkları tesis 
edemez mi? 

Biz her işimizi aksi tutuyo
ruz. Eski rejinin tütnn' inhi
sanna devrettiği bir taavü'n 
sandığı vardı. Bu sayede bir 
çok memurlar, çıkacak her 
hangi bir pıntıraki efendinin 
pençesinden bir derece mah- . 
fuzdurlar. İşidiyoruz ki inhi· ı 
sar idaresi bu sandığı kaldır· 
ıyormuş. 

Fazla . söz lazım değil, fa
kat bu işi iyiden iyiye düş· 
ünmek çok lazım! 

ÔahiTiye ~ekili 
dün teftiş 

seyahatine çıktı 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

beyefendi ,\nadoluda yapacağı 
teftiş seya· 
hati için, 
dün Anka· 
radan ha· 
treket et .. 
miştir. U • 
mum Jan .. 
darma k~ 
mandanı 
muavin : 
Reşit bey:, 
ümuru ma· Şü~ro I<aya Bey 
halliyei vilayat müdürü Nazif ve 
mülkiye mi.ifettişlerinden Şefik 
beyler dahiliye vekiline refakat 
etmektedirler. 

te§ ·il etmez. Fakat resmen musad-
dak bir hesap defterinin bilanço· ların mes'u• 
!lun<lan alınan, ve iki muteber imzayı Hyeti kaau-
taşıyan bu ilan .Aınıpada az ç~k nuna muha-
o/mnur alelade bir edibin şöhret lif harekat• 
hududunu göstermek itibarivle cid· ta bulun• 
den dikkate değer bir vesikadtr. ;nuı olmak-

ılfcşlıur " Atlan tide,, muharriri la ittiham 
Pierre Benoit nin ismi memleketi· edilen jene. 
mizde tamlmıştcr. Fransaııın aKtr ral Nider. 
başlı münekkitlerince kıymeti istih· 
faf edilen bu gene hikayecinin iki M. Tanta· 

· b. 1. lides, Vo-
eserı ır r>aç sene evel yüksek bir 
kalem tarafından tiirhç~ye nafile- ~opoulos, 
dilmişti. Kendisi de Jstanbu(a gelmiş) ıa:ı=m=iıiiill~fiııli--lil ve Tavoula
ve burada ikameti e.mrısmda mat
buatımız onunla lüyık olduğu ı:eclı· 
ile meşgul olmaştu. 

Bu hikayecinin son ~ii.nlerde 
intişar etmiş olan yeni bir eseri 
miinasebetile, tabi tarafmt.lan mat· 
buata ı·erilen bu ilan Pi.erre Ben· 

oit nin on sene znrjında satılan 
hikayelerinin müfredatını pösteriyor. 
Bıı retl'ele göre muharririn 1.·iifli . 
,·atını teşlı:il edPn on dört t>SP.rden 

.. bu müddet zarfında tam iki milyon 
nüsha satılmı§tlr. Diğer müessese
lerin bastığı muhtelif lüks ı·e her 
lisanda yapılan tercemelerin satı· 
lan nüshaları bu ra/d·;ama dahil 
değildir. 

Müellif in lıakkı telif olarak ta
biden nüslw ba ına aldrğı mebf{i~ı 
vasatı hesap ile be§ frank olaral.· 
/.:abul edersek, Pforre Benoit nrn 
yalnız bu iki milyon nüsha satan 
tabiden on sene içinde aldığı meb· 
Uiğ on milyon fra11ğı buluyor. fi/. 
mi çe1.·ilen hikiiyelerin ve terceme
lerin varidatı da caba. 

Pek az iş mrdtr ki, sahibine ge· 
tirdiğ·i şanü şereften başka maddi 
kart da bu kadar az zaman zarfm· 
da bu nisbeti bulsun.Şunu da ilaı:e 

etmek lazımdnki. Fransız mulıarririn 
bize bu kadar şayanı hayret görü
nen kazancı lngiliz mulıarririnkine 
nazaran yüzde on bile değildir. 

Muharririn intişar salıası im 
geni§likte olunca, şöhret bir mana 
alır ve kalem bir Jwdret olur.Keu· 
dini dirıletmelı: için ild bin kiş i 
bile bulamayan bir kalem salıibi
nin bir sivri sinel.ten farkı nedir ki, 
1:ızıltısından bir faide umulsun? 

Ahmet Haşım, 
am: 

Müsabakamız 

HuriK.a il 

Rugün de Bıırsada po· 
stahane lcar§ısuıda lok". 
rıtacı Osnıan efendinin 
kerimesi Sabahat hanını· 
la Ankarada devlet de
miryolliırı 1nalzeme dai
resi 1nuhcısebe §Ubesi 1ne

nıurlan11dan ~lulıiddirı 
beyin kızı Harih'.U Beyhan 
lıanı11ıırı resim,lerini <lerç
ediyoruz. 

Bu gü11de11 itib<ırell 
resim derci11e ni.lıayet ver 
dik. :Wlüsabakaya i~tirak 
şaraiti. hukhında yann 
knri f<->rmize izahat ı·ere· 

risin jene-
l ..... 15arom:ıu fll{ ral Panra• 

te' kifi günü !osun muha-
kemesinde şahit olarak celplerine 
karar verilmiştir. Bunların kefa
lete raptan tahliye talepleri 
reddedilmiştir. 

Az, öz 

Bedahva servet 
Geçen glın londrada lord paye

sini haiz pek çok zengin biri ölmU.. 
Servetinin menşei şı ·, imiş: Lordun 
iki yiız ;;ene evelki dedesi bir kaç 
tarla alarak oraya bir sürü dişi e.,. 
ek yerle~tirmiş. Çünkü basta olan 
hir çocn~nna lıekimltr e~ek sitdü 
içmeı>ini tavsiye etmişl~r. 

Loııdra şehri hliyümli~, büyU• 
nıüş ve tarlalar merkez ve piyasa 
mahalli olmuş. lki asır akdem iki 
bin liraya ahnan arazi bu gün iki 
milyon lira irat getiriyor. 

Hiç çalışmadan, çabalamadan, 
hiç bir nevi emek sarf etmeden yıl· 
<la 20.000,000 türk liral'lı bir gelir! 

Vakia hu sen-et bir hırsızlık, 
gasp, zulüm eseri değildir. Mantar 
gibi yerden bitmiv hir zenginliktir. 
Yalnız bir az hnk~ız değil midir? 

Uğraş. çalış, yorul ve .... gilçlük· 
le geçin! Yalmt yerinde otur, biç 
Lir iş görme ve .... milyoner ol! Te
sadiif tc servet ınenbalariııdan · 
biridir. 

Sosiyalism ve bilhassa komüııiım · 
im hakkı kaLul etmiyorlar. Mute
dil partiler ise büyük servetlere 
pek yüksek bir ıuiras -vergiıi yük· 
lctmek-.sureli ile muvazeneyi bul· 
uıak emelindedil'ler. 

Fakat unutınayahm ki miraa 
ve>rgiııi her nevi ~ervet lizerindeD 
cibayet e<lilme.ktcdir. • 

l\lescla ~ay mukabili knzanıla.11 
ı;:ervetler ue. böyle olııla·nın bir 
corvetten de alınıyor. · 

Fl!:rim(·c böyle ,; lıcdnh\':ı ,. pıt· 
r:ıdan alınan vergilerin nispeti bir 
uııktar fazla o!urı<a bakkııııiycte 
<lalın 7.İyaclc ynkln;llın"ış olur. Bir 
fıkra: Bqtliklcrimilcıı bir ~tılm ha· 
L:-m Snluıo A:zi~ d;;u:ud() Şi~lide 
17 lira İtal geLiı ir lıiı ka~ ~ilek ta· 
rlasına malikmiş. Şo)le <lii~üum!iı,: 
Anadolu d<'nıinoHan yıqnlacık. 
Hat ncredl:'n lıa~İ:ı,.:{hilir: fühc!t.e 
C ~küılardan. Za·.:.ıJİı ılchuı Şişii~cki 
arazibiui ::ıarnr. ~ıımlıı:a<la :ı.ıek ~ lik· 
sek füıtlılrla arsalar al ıı. 

O devirde ÇAmlıca pek ragb~ıte 
imi~. ş; ~Ji~ e gclim·ı:, ıJ, di~;nıiz gibi, 
bu gıiu i't·hriwizin en ıı~. ı;cıuti 

tarla idi. 
Eyavh ! Şime:1d!fcr !i.L"ıyda,.pa· 

şad:-ın lı:ı~lar, t)mıhc:ı snkuk t:der 
,.c Şiş li ) ııksddil,çc yiı~.scfü·· .. Diı;~ 
ad!lnı. BalıscLtiıfiıı tal'l:ılar Osman. 
Jıeydcn Maçknya kadat cicliyor, 
Eğer dostumun bahası hu <l iıı:ıtim· 
Ieri muhafaza edcbilscycli bir lUl'Jt 
lordu olurdu. 

Bu iyi \ "C fena tesadüfler haksı• 
lıktır; niebi ve m iiteraki.:i bir mirıı 
'VCr~İBİ m tı..-:?Zf"llCDin J!lUhafazw 
için elzemdir. 

t:. ı'V. 





Liberali ar 
Londra, 13 [A. A.] 

Bu gün buradaki nasyonal -
liberal kulübünde bir nutuk söy
leyen M. Lloyd George liberal
ların 5 milyondan fazla münte
hibi temsil etmekte olduklarını 
beyan ile demiştir ki : Parlameıı
todaki liberal aza öyle bir mevki 
işgal etmektedirler ki Avam ka· 
mara~ında her türlü ihtiJaflarda 
en son söıu onlar söyliyecekler
dir. Binaenaleyh, onların mes'uli· 
yet hissesini hükumetin mes'uii
yet hissesinin hemen ardı sıra 
gelmekte olduğu söylenebilir • 
Liberal firkası hiç bir zaman 
muzır fırka zihniyetiyle bu vaz
iyetinde istifade etmiyecek ve 
bunu memleketin ali menfaaflne 
hadim kılacaktır . Biritanya mil
leti hem muhafazakarların hem
de sosyalizmin aleyhinde bu -
lunduğunu beyan ve ilan etmiş
tir. Llberallar hükumetin nasıl 
bir siyaset takip edeceğini merak 
ve alaka ile beklemektedir Fa· 
kat hükum t liberal fırkasının 
aiyasetini takip etmediği takdir4 

de sukut edecektir. Kabine, sos· 
yalist bir idare haline gelmeğe 
karar verildiği ande, memuriyeti 
nihayet bulmuş olacaktır. Zira 
millet ona sosyalist tecrübeleri· 
ne girişmek için hiç bir mezu
niyet ve salahiyet vermemiştir. 
Liberaller, müstaki bir fırkadır. 
Ve bu fırka cesaretle korkusuz· 
ca hareket edecektir. 

Akalli' eder . 
Madrid, 13 [A. A.] 

Cemiyet'f akvam meclisinde 
M, Adatci, akalliyetlar tarafın-
uan VCrl}\;9C DH.1-1.~kf'tdn 

ait usulde yapılan tadilatı ve bu 
bapta ittihaz edilen tedbirleri 
sayan raporu okt1muştur. M. Set· 
resemanm teklif edilen tedbir· 
lerin zihinlerin teskinine medar 
olacoğını kabul ve teslim eyle -
miş fakat, kendi tezinin muha
faza ve ipka edilmesi lazım gel· 
diğini söylemiştir. Mumaileyh 
netice olarak, raporu son olma
yacak yeni bir merhale teşkil 
etmesi kaydi ihtirazisi ile kabul 
etmekte olduğunu Leyan etmişti. 

M. Briand, raporu tanzım 

eden zevatm faaliyet ve eserle· 
rini methüsena etmiş ve fena 
tahrikita karşı kendilerini mu· 
hafaza ve sıyanet için bütün ih· 
tiyat tedbirlerinin alınması biz
zat ekalliyetlerin menfaatı icabı 
olduğunu söylemiştir. Mumai· 
leyh alakadar devletlerin rıza. ve 
muvafakatı ve cemiyeti akvam 
meclisinin ittifakı arası olmaksı· 
zın bu hususta hiç bir şeyin de
ğişlirilemiyeceğini kaydetmiş, ak· 
vam cemiyetinin akalliyetler le
hindeki mesaisini birer birer say
mış ve ndice olarak M. Strese
mam.agı akvam cemiyetinin nüftı-

zunu ~aleldar edecek mahiyette 
bir şey yapmıyacağına ve mem
leketi namma raporun memnuni
yet bahş neticelerirıin kabul ede
ceğine kani bulunduğunu ilave 
eylemiştir M. · Stresemann bil
hassa akaJliyetler mes' el esinde 
devletlerin hukuku hükümrnnisi
ne kendisinin herkesten ziyade 
riayetkar olduğunu söylemiştir. 

Nihayet, meclis M. Adatci nin 
raporunu ittifak ile kabul et
miştir. 

Madrid, 14 [A.A] 
Kıal, M. Zaleskivi ve bir az 

sonra M. Stresemanı kabul et
miştir. M. Quinoı.es de Leon ile 

M. Scialaja uzun uzadıya görüş
müşlerdir. Mülakat hakkında sıkı 
hir ketumiyet ı:röst .. rilmektedir. 

1 r··· Ba~rimuhiti ....... Parisde ğrev 
i hır kerre Atina, 13 [A.A.] 

> Esekistan: 3 .... 

Gökte hiç görmediğ · miz 
bilmediğimiz 
kuşlar belirdi. 

Muharriri: Afife Fikret 

Gaip aranıJJOrl 
Evet, bir senedenberi gaip 

aranıyor. Memleketin alimi, 
taciri, muharriri, müderi~i, 
zengini, fakiri, hasılı herkes 
onun peşinde.. Onu anyor •• d h • } Gemi mü cehhizleriyle dok 

a a geçıyor ar. amelesi arasında çıkan ihtilaf 

Oldorchard, 13 (Havas) 1 
[A.A] 

üzerine Pirede grev ilan edilmiş- -. 
tir. Grev, tevessü etmeğe müte• 
mayildir. Hükumet memurları in· 
zıbab temin için lazım gelen tet· 
bir1eri almıştır. Kabine vaziye

- Her hakkı mahfuzdur - ..... Ondan haheediyor! 
Kimi, var diyor; 

yok.. Kimi, gördüm 
kimi, görmedim? 

kimi, 
diyor; 

Assolant, Lotti ve Le 
Fevre, '"Üiseau Janne,, 
tayyaı·esi ile saat 10,8 
de okyanus seferini ic· 
ra etmek üzere uç.mu· 
şiardır. Green Flask 
namındak..l Am<'I."ikan 
tayyaresi Amerika· Ro· 
nıa seferini icra etmek 
ttzere haı·ekcte kalkış· 
tığı sırada yere dü5e· 
rek psrçalnmıştır. 
Oldorclıard, 13 [A.A] 
973 galon benzini ha· 

mil olan '~Oiseau Jau· 
ne,, tayyaresi bir mii 
3/4 kadar bir ıueBafe 
katettikten sonra yavaş 
yavaş yerden kalkmış- . 

i tır. Tayyaı·e takriben~ 
: 150 metro irtifaa ~:ık0 • 

i mış, kumsalın üzeı inde 
= uçmuş ve sahil ınuha-
fızı bir deniz tayyaresi 
tarafından takip edilmiş 
olduğu halde Şar istik· 
ametine doğru gitmiş 
ve nihayet sisler ara
~nnda gözden kaybol· 
nıu~tur. Sahil nıuhafızı .. 
tayyarenin pilotları av· 
detlerinde '~Oiseau J a

qn,, un Aınerika sahille": 
rırracır-ıo açı ta 

: 
olduğunu ve 300 me- : 
tre irtifada sür'atle j 
uçmakta bulunduğunu s_=.· 

beyan etmişlerdir. . ............................................... , ..... 
Nikaraguacla örfi idare 
Tegucişlpa (Honduras), 13 

[A.A.] 
t Hükumet , Nikaragua lideri 
Jeneral Sandinonun kuvvetlerinin 
faaliyeline karşı bir ihtiyat ted-

biri olmak üzre Nikaragua hudu" 
duna yakm mmtakalarda örfi 
idare ilan etmiştir. 

Bankacılık için bir kayt ı 
Paris, [A.A.] 

Meb'usan meclisi, bazı cezala· 
ra mahkum olmuş kimselerin 
bankacılık yapmasını meneden 
projeyi ittifakı ara ile kabul et· 
miştir. 

Doğum dava'3ı 

Şişlide Lamia hanımın ölümü
ne sebebiyet vermekle maznunen 
muhakeme edilmekte olan Dr. 
Kenan Hasan, Asım beylerle ka-

bile Müberra ve müteveffanın ko
cası Cemal beylerin muhakeme-

leri bugün ağır ceza malıkemesinde 
intaç edilecektir. 

Lamia hanımın valdesi Be!kıs 
hanım son cclsei muhakemede, 
bu işin bir cinayet old lğunu 
söylemiş ve te' cil k(lnununun 

sahası dahilinde bulunmadığını 
iddia eylemişti. Tıbbı adlinin 
kastolop olmadığını tespit ede
cek raporu bugiln okunacak ve 
mahkeme ona göre karar vere
cektir. 

Muallinı mektebinde 
İstanbul Muallim mektebinde, 

bu sene mezun olacak efendiler 
şerefine dün bir müsamere veril· 

rniştir. [ 

ti tetkik etmiştir. Hükumet ih
tilafı hal ve tesviye için mes' e· 
leye müdahale niyetindedir. 

Kapta intihabat 
Kap, 13 [A.A] 

Cenubi Afrika teşrii intihaba
bnm nei:iceleri şudur: 

Sabık başvekil Smutsun riya
setindeki cenubi Afrika fırka
sı: 58, t-.Iil!iyeiperverler : 49, 
Hertzog kabint.:sine müzaheret 
~d ~n Srestn.eHin amele fırkası: 5, 
!ftirakç.ı amele fı:.:-kası: 3. 

33 azahğ-a kimlerin intihap 
edildiği henUz belli değildir. Fa
kat, nasyonalist-ame1f.! ittihadının 

yeni meclisdt: ekseri_reti haiz ola
caüı mulıakkaktır. Fakat bu ek-

o 

seriydin mües.,ir olmak için kafi 
gelip gelmiyc.>ceği şimdiden bili-

ncrne1. 

Pupa yelken 1 
Deryanın enginlerindeyiz .• •. 

rüzgar esiyor, güneş parlıyor, dal
galar sanki gülüyor. Gemimiz 
göklerde bir kartal gibi uçuyor. 
Gel keyfim gel 1 

Ne güzel bir deniz. Sular ılık. 
Bir vapur bu kadar hızlı, yürük 
değildir. Saatta belki 30 mil l 
Y elkenlimizi size anlatayım,öğre· 
nin: 

lstanbul limanındaki salapur
yaları bilirsiniz değil mi ? Onlar 
kadar, lakin daha narin yapılmış. 
Bir az eski. Salapuryalardan bir 
farkı renginin penbe olmasıdır. 
Y elk .ı azıcık yamalıdır, rengi 

• de tuğla k1rrnmsıdır .. An barı oda
nıızdır. Yatak, matak ne gezer 1 
Birer örtümüz var, ona bürünü
yor z. 

Hep - Hiçin boynunda büyük
annesinden kalma bir ıstavrozu 
var; benim de göğsümde bir eski 
muska sarkıyor . Ninemden kal
mıştı. Hep- Hiç durmadan türkü 

veleri: 

Ga)et az yemek yemeli .•. 

Her sabah terhiyci bedeniye 
barckutı ... 

Buhar banyo u ... 

' dof,rru 

o· las 
(ANKARA ) 

BütUn odalarda telefon, ~ıcak ıuyu, 
knlöriferi vardır. 

Hususi banyolu apartmnnlnr. 

Odaların fıııtlııri: 6-8-10 ve 12 iirıı· 
dır. Amerikan barı. orke~tra, erkek, 
ve kadınlara mahsus perkfır:ınloııu 
çamaşırhane, gara teniz. nkıltllphnnc 
yataklı vnıtonlar şirketinııı ::ırt'ntııl•üı. 
Wll!'ii:i~~nı.::~~:ZJ!~~ 

söyler. Ne bitmez tükenmez tür
küler, şarkılar ... 

Gemimiz dalgaların üstünde 
bop1adıkça keyfimiz geliyordu. 
Yalın ayak, baş kabkahem yelken, 
dümen kullanıyorduk, hem hop

luyorduk. 

Kötü lspanyolcamla Hep-Hiçt: 
bütün ha yatımı anlattım. O da 
bana başına gelenleri söyledi. Bir 
dakkacık olsun canımız sıkılmı
yor. Lakin gemi pek hızlı gidi-~ 
yor .... Acaba neden? Mavi deni
zin üzerinde bir ceylan gibi koşu
yoruz. Acaba neden? Bunun ke
rameti ne olsa gerek? Bir az bu
nun sebebini aradıktan sonra bul
duk. Meğer denizin altında deh
şetli ve sür'atli bir akıntı varmış: 

Rüzgara, yelkene bile ihtiyaç yok! 
Be~, z !çir.deki Arnavut köyü, Ça
kal-burun akıntıları onun yanında 
hiç mi hiç .... pupa yelkeni Eks
pres treni gibi desem belki yan1tş 

olur. Tayyare gibi yiirüyoruz.Deniz 
kuşları, martiler bize yetişemiyor, 
geri kalıyor. Biz tazı, onlar kap
lumbağa ... Gel keyfim, gel ... 
Eşekistan yollarında İzmirli Zin
nun • efendi 1 

o kadar yol almışız ki sorma
yın. Seyahatimiz bin bir gece 

'. masallarma, Ebu Ali Sinanın se
ferlerine benzedi . Onları bile 
g"'çti. O gece nöbetle bir az uyu
duk. Saatte kaç mil yürüyorduk? 
Yüz mil desem yalan söylemiş 

olmam . Yürüyoı uz , yürüye ruz 
efendim. vesselam! 

Gece mehtap vardı. Ayın on 
dördü. lzmiri de gören Ay dede 
tepemizde. Bildiğ"inizderı beş mis-
li büyük Yunus balıkları d&ns 
ediyorlar, Onlardan başka da-
ha türlü türlü deniz mahlukları, 
kanath balıklar sürü sürü geçi
yorlar. Hele deniz aygırları, de
niz develeri, deniz filleri pek 
mütlıiş. Göı ül:memiş şeyler ! 

Benim mus~amın kerameti mi, 
Hep - Hiçin boynundaki ıstavro
zun tıls•mı mı ? Bu deniz ejder· 
leri bize hiç dokunmuyordu. Da
hası var : bir yemek tabağı kadaı· 
büyı.ik gözlü deniz hayvanları bi
ze kudar yaklaşıyorlar, bir nz gü
lümsedikten soma dostane çeki-
liyorlardı ...• ınubarek hayvanlar. 

Ertesi gün gökte hiç görmedi
ğimiz, bilmediğimiz garip kuşlar 
belirdi. Manda kadar bi.;viık bcm 

• 1 

beyaz, l..-ıp kırmızı, sap sarı, yem 
yeşil, mas mavi, hatta sim sivah 
hava mahlukati. gök ranav~ri'an. 

Bunlar aralarında konuşuyor-
1 I ı·dı; kalıkaha ile gölüyorlardı . 
1 Bir tanesi gelip bizim gemimize 
1 kondu. Az kaldı gemi çökecekti. 

Çok şükür çabuk kalktı. Bir kaç 
tüyü güvertemizde kaldı. İpek gi-

bi tüyler... ı 
Arada sırada d('nizdekl bdlık

larla havadaki kuşlar lfık1r.:lı ed:
yorlardı. 

Biz, pupa yelken, gidiyoruz ... 
Saf bir hava, yem yeşil bir d~niz. 
Dalgalar şen. Hele o güneş, 0 

ılık güneş.,. Hayretler içinde yü- 1 
rüyorduk. Rüyaya benzeyen bir 
sefer. 

Eşekistanın yolu böyle olursa 
ya acaba kendisi ne latif bir di· 
yardır! Bir saat evel şu gara

~e~ler memle~etine varmak, akıl, j 
fıkır, medcnıyet, servet sahibi 
eşekleri görmek istiyorduk. 

Hal az kaldı unutuyordum: de- ı 
nizin içinde yarı eşek, yarı balık 
bir takım mahlukat gördük. Bu 

Bu aranan nedir mi?.. Fe
zada yeni bir ytldız değili •. 
Kutupta kaybolan tayyareci· 
ler değil!.. Borsada ingiliz 
lirasıyla oynıyan giftli eller 
değil! •. 

Bu aranan mechulü, bu 
aranan gaibi, böyle görülmesi 
kolay, bulunması kolay basit 
bir şey sanmayınız! 

Bu el ile tutulmıyan, göz 
ile görülmiyen, senelerdenheri 
izinde dolaştığımız, bu diya. 
re gelip gelmediğini, memle
ketimi:r..den geçip geçmediğini, 
Şerlok Holmes gibi gizli gizli 
tahkik ettiğimiz afet, Hayat 
pahalılığı dır! 

Fakat, çok şükür, artlk bu 
hep mechullü muadele halle
dil<l.i.. Ticaret odası, münec· 
cimlerin dürhünlerindei.1 da
ha keskin olan ilmin göziyle 
hu meseleyi tetkik etmİ§, 

tahkik etmiş, hesap etmi~, 
kitap etmiş ve nihayet anla
mış ki, memleketimizde hayat 
pahalılığı yoktur! 

Müjde ey ahali! .. Müjde ey 
fukirler! .. Müjde! .. 

Etin okkası yüz elli kuru· 
şa, kuru fasulyenin okkası 
doksan kuruşa, ıspanağın 
okkası yetmiş kuı u~a ve 
suyun bal'dağı kırk paraya 
satılan memleketimizde paha
lılık yokmu~! .. 

İtiraz istemez!.. Ticaret 
odası böyle. ilim böyle söy• 
liyor. ihti~as böyle Göyliyor, 
ehli v.ukuf böyle söyiiyor? •• 

Yusuf Ziya 

Boğazda yaz st:ferleri 
Şirketi Hayriye idaresi yazlık 

programını hazırlamaktadır. Bu
nun için \apurlarım havuza solc
mağa başlamıştır. Yapılan yeni 
tarifelerde A1tunkum seferlerine 
ehemmiyet verilmektedir. 

Cuma ve pazar günlerinde Bü
yükdere A!tunkum önlerinde bi
rer ihtiyat vapur bulundurulacak
tır. Her sene olduğu gibi bu sene 
de Bursa tenezzühleri tertip edi
lecektir. 

Tiirk haı flerile ismi 
ha!i-ılar 

"lstandart,, ga· şirketi şehre
nurnetiııe müracaat etmiş ve şir· 
ketin is~i Ingiliıce olarak Ley-
1eln.il i In i1uce t laffuz rd•ldi
ii gibi td e ·sının \ -:zıln.n ına 
mu.:.:.:ıade istcm'şt L • 

Şehremanet: u L.l •U rcoct .. 

n.iştir. Eman \, şirk~t ur\ .rnının 
Türkçe talalıuz c>dildi~i şekilde 
Y.'.lZt ması ııı zaruı ı o.du~unu, an
cak İı.giliıc( sınin: '1 ürLç~ uma· 
ıımclan ı ı · ıf ~ ·ı et de ' Jco uk ol-

k b ı · L"'d" . t. ma }:..7.. ie ı ı ... ıı .• ışır. 

<leniz eşek'.erirııı ~ matından zl'k5 
akıvo:rdu. Kuıakluı m.dıklerimız
deı: iıç kat mun ve bıi) i.ıktu. Pek 
uzaklaıdan gelen fo.ı!tı!:::ırı işide
hi 1yor!ardı. Cö...! ti ma\: idi. Bazı 
deniz himaı arının gôzhi deri de 
var. Camların mk<.sıı dan got.leri 
pırıl parıl parlıyor. 

Tuhaf değil mi? Sefcrim:7.ck-_ 
hiç bir yelk{'ı1liye, hiç bir vapur'\ 
hiç bir im.an.a frsadıJf etmedik. 
Uslu, akıılı ıı1~!ılukatın arasın
dan geçiyoruz, 

(Bitmedi) 

\ 
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ADDo, Cô<6üm! 
- Allo, Mirettc! 
- Ailo, s~nmisin Pane? 
- Brnim telefon i§le)or mu? 
- 1şleınet olur mu? Sen orada 

ne ) apı) orı.:un'? 
- Aynaııın kar~ısmdayım~ tra

ıımı br.tirdim. Kravatımı bağlı
yordurr.;. 
-Haydi cahuk bağla doğru bura)a 
gel! Al· şama l"adar • erbestim. 

- İsabet! Bir tak~iy.a atlarım, 
cimıli gelirim. 

} .ml telefonu bıraktı: kravatını 
bnğ:IJdı, geyindi, süslendi, sür'atle 
evdC'n çıktı. 

Soylemcğe hacet yok! Bu yakı
şıklı delikanlı Mirette in aşıkı idi. 
Fakat tüccardan Gibara isminde 

. bir adnm vardı ki. Mirette in bütün 
masrafı onun cebinden çıkardı. 
Kırk beşlik. göbekli, tüccardan 
"engin bir adam.. Fakat kıskanç 
mıkıskanç .. Bu yüzden çok defalar 
Paul ile Mirette in keyifleri ka
çar<lı. Hiç beklenilmeyeıı bir za· 
manda damdan düşer gibi çıkar 
gelirdi. Fakat evli ve kıskanç ta bir 
karısı olduğu için, metre~inin apar· 
tmanına bir telefon almıştı. Gelme
diği zamanlar Mirette in hareka· 
tını telefonla kontrol ederdi. Mi· 
rette telefon konduğu zaman sesi· 
ni çıkarmadı. Nede olsa telefon 
Paul ile Mirette arasında da hayli 
işe yarayabilir. 

Bir çeyrek sonra Paul, Mirette 
ıı kolları arasında idi. Baygın bir 
alde kanapede otururlarken tele· 
on çaldı. Mirette: 

- Bu da kim? dedi, telefon 
numarasını Gibardan başka kim~e 
bilmiyor, o da beni sinemaya gitti 
biliyor. 

Mirette telefonu aldı. 
- Allo! •• 
Ve Paule sükut ihtar etti: 
- Susss! Gibara telefon ediyor. 
) üksek sesle: 
- Allo! Benim bir şey mi var? 
- Telefon işliyor mu diye seni 

aradım. Sinemaya neden gitmedin? 
- Anlatayım.. Perde arsında 

filim hoşuma gitmedi, ben de çıkıp 
geJ..ıim. Amma şimdi başka bir 
c:int'.!maya gideceğim. 

- Hangisine gideceksen söyle, 
ben de geleceğim. 

Hay şeytan! Gene burnu nu 
soktu. Birden Mirette dedi ki: 

- Hayır, hayır gelme.. Başım 
ağrıyor. Ben de vaz geçtim, çık· 
nıayacağım, Bir az dinlenmeğe 
ihtiyacım var! 

- Ateşin mi var? 
- Oyle korkulacak şey değil 

canım. Şimdi geçer. Gidip uyuya
cağım. Yarın getir misin? 

- Pek ili yarın! 
Paul: 
- Mükemmel! dedi, mes'ele 

lıalledildi. 
Tam gene kanapede bir birle

rinin kolları arasında idiler. Hiz· 
ıetçi kız hafifce kapıya vurdu, te
laşla: 

- Madam, dedi, efendi geldi. 
-Bir saniye beklesinl. 

. Hizmetçi çıkınca: 
- Eyvah, dedi, yakalandık, 

salonun kapısı .. seni çıkarken gö· 
recek .. 

- Sen merak etme .. Ben tele-
1fon odasına geçerim. Görürse te
lefon muayene memuru dersin .. 

Paul elbisesinini sırtladı ve o

rada alelacele giyindi. 
Gibar içeriye girdi. Mirette te 

güya başı ağrıyormuş gibi kanape· 
)'e uzanmıştı. 

- Nasılsın cicim, baş mağırı· 
yor, dedin, merak ettim; çok mu 
ağrıyor? 

- Evet.. Neye geldin? 
- Meraktan dedim ya.. Fakat 

Öurada bir adam var. Dışarda bir 
şapka ile pardeı;u duruyor. 

- Evet, telefon bozulmuştu. 
ir muayene memuru gondermi~-
,. 

1 
- Zavallı Mirette. Sahi hasta· 

sın hak yiizün ~apsarı. Gözlerinin 
nltı siyuhlanmı:.. Bari } at, uyu da 
bf'n de şura<la gazetemi oktı)[l)Ull. 

Mirette şa~ırdı. Eyvah, şimdi 
bu herif ğitmrztıe Paulc de yol gö· 
zükii)Or. 

Mirette bir iki saatlık ze\'kmin 
hozulma~ma canı sıkılmı~tı. 

Paulkulağını arka ma vermiş· 
muhavereyi dinlemi:;;ti. O da Gi
barm arada kalacaf;rını i~itince canı 
sıkıldı. 

- Nasıl etsem de su herifi a· . ~ 

şırsanı deye düşünmeğe başladı. 
Hemen telefonu aldı, yavaşca: 
- l\latmazeJ, dedi, galiba bizim 

telefonun zili çalmıyor. Lütfen bir 
defo orarmısmız? 

Az sonra telefonun zili şiddetle 
çaJdı. 

- Teşekkür ederim efendim. 
Paul sonra kapıya vurdu. 
- Efendim Mösyö Gibari tele

fondan çağırıyorlar. Madam Gibar 
arıyormuş. Doğru buraya gelece· 
ğini söylüyor efendim. 

Göbekli tüccar bir defa yerin· 
den hopladı: 

- Fyvah karım! dedi. 
Ve sonra Faule döndü: 
- Ben bu adamı tanımayorum 

deye söyleyim! 
- Peki efendim. 
Paul tekrar telefonun yanına 

gitti aldığı emri söyledi. 
Cihar Miretle dedi ki: 
- Bu telefon memuru kibar 

bir çocuğa bcnzıyor. Bari bolca 
bahşış vereyim 

Gibar telefon oıfasına girdi, ha
tırlıca hir bahşiş verdi. Paul mu
ayene memuru sıfatıyla h:ılışışı 

reddetmedi. 
- So} ledin mi? 
- Soyledim efendim, l\fadam 

"peki" dedi, fakat gene geleceğini 
öyledi. Ben gidiyorum, telefonu

nuz iyi i~liyor efendim adiyö! 
Gibar, !\lirette ın yanına geldi: 
- Karım gelecekmi~. Ben he

men eve gideyim, bir görüneyim, 
sonra gene gelirim. 

- Yok bugün gelme. rahat· 
sızım, şimdi yatıp uyuyaca~ım. 

Gibara ok yayından, çıkar gibi 
apartmandan fırla!lr. 

Gene Mirettele Paul bir birle· 
rini kucakladılar: 

- Olur şey değil"in Paul. Ya 
şimdi eve gider de karısının telefon 
etmediğini anlarsa .. 

- Haydi canım Gibar hiç karı· 
sına böyle bir şey sora bilir mi? 

- Ya sorarsa .. 
- Sorarsa karısı yarın bir daha 

arar .. 
- Sakın gidip meseleyi karısı

na söyleme! 
- Sgyler miyim? Yarın ben 

telefone ederim. Bu suretle Gibarı 
hep kızgın saç üstünde tutarız. 

- Bravo! Ben de ona evvela 
telefonla haber vermeden kat'iyen 
buraya gelmemesini söylerim. Hay, 
şu Gibarda bak. Güya telefonla 
beni kontrol edecekti: 

Plan muvaffakıyetle tatbik edil· 
di. Ne derler, aşıklarııı da Lir aJJa. 
hı vardır. Artık gün geçmiyor ki 
sevişen iki ses telefonda konuşma
sın : 

- Allo, cicim gelebilirmiyim? 
- Allo, gel, bekliyorum . 

Bu seneki vergiler 
Bu senenin haziranından itiba

ren alınacak kazanç, müsakkafat 
ve mesken vergilerinde bazı fark 
lar vardır. 

Müsakkafat vergisinin küsuratı 
munzamaları ilga edildiği için kü
surattan mütevellit farklar vergi 
nishetlerine zam edilmiştir. 

Ahşap meskenlerden eskiden 
alınan yüzde dokuzlar yüz~e on iki
ye, kagir ikametgahlardan ve ahşap 
ve kli.gir ticarJthanelerden alınan 
,;izde 12 \ üzde 17 ye ibhig edil mi~-

J 

Ta.sr::,da .:J 
~danada i siı. kal mı) or Amele ko· 

mi,,onu ınuracaattn bulunan amelelerin 
hep:.İnc i~ bulmakta ve bunlnıı ı;ıfılikle· 
re ycrlclitirmi~tir. 

K!i e ve hucaklardıı gürulen issizler 
dilenciliği kendilerine rue !ek ıttihn:ı: C't· 
mi:: kim clerdeıı ibarettir. Bunbr komi · 
~ona ıııılracant ettildrri tnkılirclı.: kl'ııdilc· 

rıııe dnhal i~ bulunacnj'!ı ı;uphc~izılir. 

El) cm çiflik \ e tarlıılardn çalı ;an 
nmclcler ıürraın ilııil acatına !,!'.a) ri kafi 
gel mel, teclir. 

Komisyon i~ iz aınele me\ cuf lıulun· 
mııdığırıclan ,.c İ§sizlcr de miıracaııt et· 
til\lerinden Kadirli kazac:ından talep edi· 
len iki) Uz amele maıteessııf gonderilme· 
mi~tir. 

fıı lııılıımı) onım diye Eokak ve çarşı
larda dilenenlerin vakıt gaj betmeden 
koıııic;j onıı müracaatl:ırı liizımdır. 

• ) eni Adıınıı • 
* Kn<lın ı.atilleri - Colcniyan kU· 

~·iındc :\fohittin t•fendinin karısı Fatnııı 
ıh.i ki i tarafmdıın olı.lurulnıU;ıtiir. Katil· 
Jer ) nkalaıınıısl::ırdır. * Tı.•kirdıığ ,ali-i - T<'kirdıı~ Valisi 
Arif Hikmet Bey \ ekulet emrine tılındı 
\e \ali rnld11eti .e Malkara Kaymakamı 
&ılii.lıııttin Be) ta>in edıldi. \alinin \'ekfi· 
let cmrıne alınmasını {!eçen senl! l apılıın 
hir tahkikattan ileri geldiği tahmin olu· 
ı:ıuyor. • l".dirne postası • 

hmir iskiin mmımeliitı - Mufettİ§· 
fer lzmir iskli.n muamelutının bir an e\'• 
'el ikmaline çalışmaktadırlar. Elde 1000 
kU ur do•ya \ardır. Mufettişlcrini iskan 
i§inc vaziyet ellik) ri gilnduı beri b·r bu· 
çuk il) zarfında 1000 dos\iı i!onal edil. 
ıniştir. Bunlardan 500 ı mubııdillere aittir 
\C İnine eıliıniştir Diğer 500 dPn 200 ıl 

lıarik zedclerindir. 300tide mulıadil, ınuf. 

teci ve h:ırık 1.8.delere ait ölnp nuksan 
ınunmeleden dola) ı sahiplerinin rııUmra· 
tına ı.adar tehir cdilm ;ıtir. Iı.1 ııteb:ıki do. 
ı;) ıılzr ) celi ~elıiı. ay zarfınd::ı ikm:ıl edı· 
leccktir. * Bir ko) hı lıoğnldu - Tirenin 
kalıremaıılar ltii)Undeıı Bozkırlı ~1ustafu 

isminde bir çob::ın Menderes nehri k<'nıı· 
nnda dol:ı:;:arak ban; o )apm:ık için ne! re 
girmi '" kendisini akıntıya kaptmuak 
hoırulıııuştur. 

@ Kayseride .Mimnr f'innıı caddesi -
Ka~semle \ iliıyet umumi meclisine Faik 

he) • Pinarba§ı • ıarafıııdan halen uzıın yol 
namile aııılnn yııluıı lim:ır ._inıın caddesi 

olmasını teklif etmişti Kanunen hir caddı•)e 
isim konulması Beledi.} elere ait cldu~undan 
e\Tak Beledİ)e~e gelmiş \e Umumi me
clisin temennisi rtıemntınetı. l-aJA\11 dilerek 
karar altına nlmm\'trr. Badema bu cad· 
dl'nin i mine Mimar siıı:ııı cnddcsl dene· 
cekitr. * Edirnede borsa binacı - Bors:ı 
binasının in anlı ikmal edilmiş olup bu 
gunlerde mütaahhidi11den tesellllm edile· 
cektir Alt kal borsa salonu olacak ve u6t 
ltat ticaret oılasiyle zahire borsası kale
mine tııbsis edileceı,tir, n rıca E<lirııe 
Noteri iç'n bir dniıe tahc:is olunacaktır. 

Mahalle bakkalları 
Piyasada zeytin 20 kuruşa sa

tılıyor. Mah&\lle bakkalların da 80 
kuruşa sablmaktadır. Bu kadar 
fazla fiatın ve farkın sebebini 
bilmiyoruz. Bildiğimiz şey, şeh
remanetinin bu gibi ihtikar ya· 
panları tecziye etmemesi ve kon· 
trol yapmamasıdır., Nazarı dik· 
kati celbetmemizi rica eylerim. 

Karilerin izden 
Cevdet 

Havuzun etrafı 
Beyazıttaki havuzun etrafına 

akşamları bir takım kadınlar ge· 
lip oturuyorlar. Fakat kanape 
üzerine değil. Parklarda bulunan 
kanapeler gibi bu mahallede ka· 
nepe konması için nazarı dikkati 
celbetmenizi rica eylerim. 

Beyazıtta soğan ağa mahalle· 
sinde sakin : Hamdi . 

Üsküdar sokakları 
Üsküdara bir çocuk bahçesi 

yapıldı. Bu iyi. Fakat Üsküdar· 
daki sokakların ve caddelerin 
kaldınmları pek fena ve bozuktur. 
Viraneler düzünelerledir. Sokak· 
larda pislik fazladır. Bu husu· 
sat ihmal ediliyor, bakılmıyor . 

Üsküdarlı karilerinizden 
Rifat 

lmaba lazım 
Çenberlitaş civarında Dizdariye 

mahallesinde debıstan lranyan 
mektebi sokağında elektrik lambası 
yoktur. Bu scbcole sokak eecelcri 

Bu ~ütuııdaki fıL ıl~r mf'ktup 
!ahıplennt aıtıır, 

Otohiisler Eyib: 
işlerse ne olur? 
Sabık şehremini Emin bey 

zamanında Eyibe tramvay işleti
ı iecekti. Hatta Unkapanında hat 
inşasına başlanma merasimi bile 
yapılmıştı. seneler geçdi. tramvay 
rayları un kakantnda duruyor. 
Tramva.< hala işletllecek, Bu 
meyanda bir takım istimlakta 
yapıldı. Eyip halkı bu faaliyet 
hascbile sevindi. şimdi tramva
yın işlememesine müteessirdir. 

Şehremanctine yapılan müra
caatler bir semere vermedi. Hal-

Eyip • Ernin önü hattının ta • 
mamlanmamasına ve bu hatta 
tramvay işlememesine, acaba Ha
liç şirketi mi mani oluyor? tarzın
da mutalaalar serdedenlerde var~ 
dıı~ Eakat ben buna ihtimal ver 
miyarum. Ancak Eyip - Emin· 
önü hattının metruk bir halde 
kalmasına ve unutul- masına bir 
takım sebepler mevcuttur .Fakat 
bu sebeplerin neden iba;et oldu
ğnııu bilmiyorum. 

Tramvoy şirketinin şehrema
netile yaptığı mukavelenamede 
sarahat vardıri bu hat yaptırıla
caktı. Hattın inşa edilmesinden 
ve Eyüa - Eminönü tramvayının 
işlemesi ihtimalinde Eyip halkı 
artık ümidini kesmiş gibidir. 

Son zamanlarda yeni bir mü
r acrata bulunduk ve dediler ki: 

- "Taksim-Beyazıt arasında 
işletilen otobüsler, Eyip-Eminönü 
arnsinda işletilsin." 

Eyip halkı bu hususta da mü-
teaddit mazbatalar yaptılar, şeh
remanetine müracaatta bulundu
lar. hiç bir cevap alamadılar. 
Taksim-Beyazıt arasında esasen 
tramvaylar i lemektedir. Bu hatta 
otobüs bir süs haline geliyor, 
binenler de esas;ln azdır· Eyip
Eminönü hattında ise otobüs iş
letilmesi bir süs değil, mübrem 
ve zaruri bir ihtiyaçtır. Şehrin 
bu gibi semtlerinde bulunan hal
kın ihtiyaçlariyle şehremaneti 
pek az alakadar oluyor. Halbuki 
en fazla imare mühtaç olan sa
halar Haliç sahillerindeki ma
hallerdir. 

Eyip karilerinizden 
Fazıl 

~iüstantık Hikmet B. 
dün İzmire gitti 
hnıirdeKrıdriye hanını tahkikatı 

meselesi ile meşgul olmak iizere 
müstant\k Hikmet Ye Kazim B. ler 
dün Seyrisefain vapuru ile şehri· 
<lzin İmire hareket etmişlerdir. 

--- .......-----
Tütiin]erimiz hahkında 

bir istatistik 
Türkiyede 1928 senesi zarfında 

tütün zürraınm adedi 102,508 
tütün zeredilen arazinin sahası 
661325 dönüm, istihsalat miktarı 
24,983,937 kilo tespit edilmistir. 

inhisar idaresine ait fabrika
larda 1927-28 senesinden şu su
retle imalat yapılmıştır. 

lzmir fabrikarı: 677,561 kilo 
sigara, 1,069,642 kile tütün imal 
edilmiştir. 

Adana fabrikası: 174,703 kilo 
tütün, 124,561 kilo sigara ve 
Samsun fabrikasında 546, 176 kilo 
sigara, 435,337 kilo tütün. fstan
bul· Cibali fabrikasında 3,464,535 
kilo sigara, 2,221.303 kilo tütün 
imal edilmiştir. 

karanlık müşkülat çekiyoruz. Bura· 
ya bir elektrik lambası konmalıdır. 

Aynı mahallede 
sakin Osman ---

Evlenme merasimi 
Hapisane Jandarma Karakol 

kumandanı Mehmet ali beyle 
Mualla Seher hanımın izdivaçlan 
Beyazıt Evlenme memurluğunda 
icra edilmiştir. Her iki tarafa da 
~3adct temenni ederiz. 

seu8e. ------
llnıi ıstıla aı9 ııas ~ 

l{ullanılıyoı~du 
ııasıl ı~ullanılnıalıdır! 

I Mü<INris Dr. l\"nıal ü~ıwıı 
hı•y ilmi ı.'ltrlalılar lınldmula bir 
1.-if~ıı' neşretti. Kemal Cenup bı• · 
latm harf ferinin knb11lii11de11 son· 
ra ilmi ıstılalılarm alnbiler.t>•';i 
şekiller lıaklunda kitabımltı ;u 
fikirleri serdt•lmel-·tedir. J 

Ya1.ı ınkılabı, T.irk hilği dünyası için 
geniş 'c fe)Zdar ufuklar açtı. Bıı gUzel 
ırıkJ!iip bizf'! lıir \'azife tahmil ediyor. 
Ilıın dilimizi büsbütun ) eni esaslar Uıe· 
rine biııa etmek. 

Ilirıı dilimiıi, ~imdiye k:ıdar Arııpça 
ve Aı enıce kelime \'e terkiplerle )aptık. 
~>~nıaıılı ~altanatına yakışan bu kolme 
ırfaıı dili, ne milli hir dil, ne tfe he) nel· 
milel bir dil idi. Arap ye Acem edebi) a
ti le )llpılmı' olan Lö)le bir ilim dili kar· 
~ısında da ranlı dillerden Fransızca '1, 
fol<at Franaızca olarak ve o halile muhn· 
fnz:ı ı>dcrek ku!lnm\ ordıık. 

1iJJi bir l'ı.ırk jiliııe doğru tema) uı, 
Türki)emizin ~e~irdiği iynqi ve içtimai 
inkilliplardan do~ına bir arzu ve ilıti~ aç· 
tır. Edebi) at dilimiz eskitıine n.sı etle 
çolı: sadele~mi,.. terkipler kaldırırlm.§ \e 
kaldırılıruıkın bulunmuştur, Sııliihİ) eıt:ır 
bir lıey'et Türk Un oz kitabını ~ npl\ or. 
Memleketin ınıılıtclit menb'nlnrmrlaıı. c:ı:ı· 
ki fsınn.lıul eJebi) atıııda ~er almamış 
olan ıııılli sözler toplaı.lı) or. Milli Lir 
dil iııki~afının başlaıığıcıııı.lııyız. Bu iııl.i· 
şaf, kemalini lııılunea)a kadar belki se· 
nclercc Je, aııı eı.lerek tir. . tilli du) gula
nnı idrak l'tıni~ olan Türk dcdnnı bu· 
mı i ti~ or. 1linı <lilimiz de Lu eere) an· 
hi~sesini elbette alacaktır. 

Saf Türkçe ıstılahlar 
Milli dil ınkıliibı yolunu bulunmuş 

gidereken Bü) uk Gazimizin dehli eseri 
olıırnk. )"llzımızı değiştirdik. Bu ~azı ınkı· 
liibıııııı manası ve vaddetti~i nurlu istik
bal şimdiden gozleriınizi kamaitırı~ or. 
Milli ilim dili tnbirile Ar:ıpçn 'e Acemce 
ile } ııpılmı~ kelimeler ) erine Türk çocu· 
ğunun kola} ca nnlayaLileceği bir ilim 
ıJili iknme etmek dıırnsı anla.,ılmahılır. 
Bu) le Lir ilim dili yapmak. eskisini uk· 
mn) ı icap ettirir. Boy le olunca, \akıa 
eski <lile alışan bizler ilmi ifaı.le \'e teh· 
liğ vasıtamıUla bazı mertebe mlltklllat 
gvrecegız. ı• ııkat ) eııı )Ctı~ecck ne ıl J>u 

yeni dili, bizim eskisini t:ılaffuz eııigi. 
mizden daha kolay söyleyecek, birbirleri 
ile daha çabuk anlaşabileceklerdir. Bu 
netice nesli hazırın beklc)ebileceği ) egiine 
manevi mUklifnttır. 

• Milli ilim dili ~ apılırken, nılımkün 
o!Juğu 1>ndar Sllf tilrkçe kok '..: lahikıılar 
lrnllanılınasını muhterem Dil EncUmeni 
l;arar vernıİ§tir. 

Bu amelirt•!eri kolaj )aştırmak i~iıı de 
esaslar \azetıııiştir. Bu rnretledir ki ~İm· 

ılideıı sonra J.ırmı7ı :ı; uvarlıırıklıır tll'ınek 

ınııınkıiııkcıı kıircj rntı lı:ııtıra, ve k\ıçttk 
hcl iıı ılc.ırıek nıuınl.unktJ \[c n• yl J!ılıi 
lıirer ıırnhc kııllannıı) at':lğız. 

) eni TUrkun ı>Öz J, ıtabıııı el üzenler, 
,eni ıstılalılnrı ko~ ınağa namzet olanlar· 
tlnn hunları beklemektedirler zanncdı) o
tum. 

Almanlar, hemen hemen. beynelmilel 
her hir ıstılahın Alm:ıncıısını )apmı·l:ırd.r. 
Malüm olduı!u Uzre Ahı.an dili, kelime
leri birle~tirip tek Lir kelime ) apmı~ a 
mUsaitıir. 'J ı.lrkçeninde bmın taın:ınııle 
nıUsnit olduj;\ııııa .şuplıe yoktur. 

Be)nclmilcl Duodenum keimec:ine Al· 
maıı!ar Zwölffingerdarm demi§lerdir ki biz 
de onikiparmakbarııagı gibi tam Turkoe 
h·k Lir Jı.diınc J ııpalıilir Ye bunu bir 
ı:.tılalı olarak kabul edebiliriz, arni keli· 
me için Arapçadan ~ ııpılmış olan ıniayi 
esna nşer )Ctinc. Asabi tev'emUc: eliise 
namile nralıi bir ı_tılab, hah us tUrkçede 
buna mukabil üçüzler siniri demek, Lk
tei lın) at ~erine Dirim duglımli demek 
rnümkunken, ~imden wura Türklııı irfan 
'ccdanında ) er alamazlar kamuıtında) i~ 

Be) nelmilel Fenni tabir ve lcti\nhlar, 
Bumn bilgi ,.ubelerinde Arapca \e 

Acemce 1stılahlar l erine saf TUrkçeleri· 
ııin hemen \e derhal vaz'ı mümkUn ol· 
nı::ısa bile bu arzunun tamamile tnlıakku· 
hu ancak bir zaman meselesi olur. Be
nim l.ıu ) azıda ınUnaka~a edeceğim cihet, 
mi.iıınknşa gbtUrmez bir mesele olan saf 
ttırl,çc ıstılahlar me~elesi dej!il, faltat 
Be) nelmilel tabir Ye ıstılahlann, latin 
hıırfilc yazan Ti.Irki~ ede, şek il ve he) 'et· 
feri mesele idir. 

Bu ıne.,cle)e ntfettiğim ehemmiyet 
~undan oturuduJ : Istılıl:ıhlar saf Türkçe 
ol uıı \ e ya beynelmilel olsun, ancak 'e 
anrnk Tlırl.çe olmalıdır. Bu arzunun ta· 
hııkkul!uıın mnni olan sebep de .,.udur: 

1 fitin harfi demek, guya \e hitah is 
Fransızca dcınekıni~ teliikkisi.. Bu tclub.· 
ki \C zihni)et deği~tirilipte 'l'urkçe ltıtin 
harflerinin. biz 1 Urkler için. fonetik \C 

milli mİ) metleri olduğu haki katı goz ö
nüne alınmazsa Turki) l'de be)nclnıılel 
fenni tabir ,.e ıstılalııar yerine Frıın· 

sızca lisanının kapitlll:ıs) onuna u~ramıi 
ve lıiııııenale) h milli denilemi) ecck 
bir ı tı1alı klılli)ııtı vucuda gelmek 
neticesi hasıl olabilirde, eter ıstıllıhlar 
ili eli' ink nihai ı; e hut a b'tıır ... 
'eret: k bü' tem~ iz he) eti olma aydı ... 

lstıl:ıhl.:ırın Ye fenni tabirlerin be) nel· 
milel şekillerini )azar \C \azederken ~·
zanları Jıa,ate 'e .ı;Ulıule dil..,Urer. sebep 

1) TUrkcemizde zebanzet olmı1ş bulun· 
mak sôzll, 

2) Tlirkcenin selil,ıısına u~ mak gibi 
bir iddea, 

3) Her llitin harfli Jazı demek, gü)& 
Fransızca , uzı demektir zehabı batılı. İşte 
işte hu, rıılıi diyebileceğim hodic:edir ki 
hatta \ I' ılıhuluıı ınenşe'i oluJ or. 

111~111 U !:çük haberler il 
Bo«ruldu Şilede teftiş - Vali muauni Fazlı 

· k ~ .. ~ ~f t r t bey bu sabah refakatinde l ilii) et me~· 
Sınem ·oyun e " a aıan apar • tupcu U \e diğer bazı memurlar olduğu 

manında oturan kuyucu Manolun halde tefti için <:;iJe,e gitmi"tir 
oğlu 18 ya)armda Niko denize • lı t. l't ~ ıa" A·l.~ ·kt. · t .. .. 'l · \ ı~a mezun rı - ı ı ısa me ... 
girmj~ti, yuzmek bı mı yordu, tepleri mezunlar cemi) eti birinci reisi 
Loğuldu. Bahir To~an, ikinci reisi Faik beyler 

Pençeredeu duştu Cumartesi, olmndığl takdirde Pazar gunu 

F 
k Anknraya gidecekler. cemiyete ait işler 

Ortaküyde ısti çı sokağında hakkında alakadar maknmatla görU~ecek 
12 numarada oturan Salim efen- !erdir, 
dinin kızı türkan pençere<len düştü * Şirketi h.oıyriye müduru _ Ziya 
bereket versin pencero yüksek be.} 'İ} anadan a-.·det etmiştir. 
değildi, başından yaralanmak ile 
kurtuldu. 

+ Hır ız - Süleymaniyede 
Darülhadis mahallesinde Mehmet 
ağaııın müstecir bulunduğu 6 
ııumarnlı ahıra sirkat kastiyle 
ve kapmııı kilidini kırmak sure-
tiyle giren Ali Riza cürmü nıeş· 

hut halinde yakalanmıştır. 
+ Parmakları kesildi - Dlin 

saat 1 buçukta Emin bey mahal
lesinde şark pansiyonuna bitişik 
marangoz fabrikasında marangoz 
Kigarkun her nrsılsa elini makine
ye kapdırarak parmakJarı kesil
miştir. Mecruh tedavi için hasta· 
neye kaldırılmıştır. 

+ Dut ağacını kcyerken -
Dün saat 14 te Ayasofyada Firuz 
ağa camii müezzini 33 yaşında 
Hasan efendi cami bahçesinden 
dut ağacını keserken çürük dal 
kopmuş, müezzin yere düşerek 
sa~ ayağından yaralanmıştır. 
Mecruh gülhane hastanesine ya
tırılmıştır. 

+Gene hamal kavgası - Dün 
Kadıköyünde hamal Tufanla ha· 
mallaa yazıcısı Kasım efendi bir 
meseleden dolayı kavga etmişler, 

Rusyaya gönderilen 
deriler 

Şehrimizden Rvsyaya 15 bin 
kilo deri ihraç edilmiştir. Şimdiye 
kadar bu derileri Ruslar Türk 
malı değildir diye memleketlerine 
ithal etmenişlerdi. Ruslar bundan 
bir müddet evel derileri iade ede-
ceklcrini tacirlerimize bildirmiş· 
lerdir. Halbuki şimdiye kadar 15 
bin kilo deri iade edilmemiştir. 
Alakadar tacirler· dün de Ticaret 
mü?ürü ve Ticaret odasına rnüra• 
caat ederek deriler hakkındaki 
muameleyi sormu~lardır. Ticaret 
müdiriyeti 15 bin kilo derinin 
Rusyada ne gibi muamele gorece· 
ğini Odesa şehbenderliğinden sor·. 
muştur. Odesa şehbenderliğinden 
henü:r. bir cevr.ıp gelmemiştir. 

E! .. 

[ • ._ ... Ç_ılı_'-d_n_e_se_~_!e_r-ıJ 
İlıni ıstılahlar 

neticede Kasım. Tufanı fena halde 
dö,·mii~tfö·. si bir broc: ır n flrc•nıi':.tir. 

Tıp fakültesi fizyoloji muclerriJıi 
Dr. Kemal Cenap bey tür ,çede ılın 
ıstılahlar mes<>lesi lı.:l. ':ıııcJa l.UçUk 

' 
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ürkiye iş Bankası 

n 1 ıı un1e11 cuma ı s 
il il 1 1 ~ or gun11 o ara11 

._;ün, lıtıınbul •J'Or meraklıla
rını tatmin edecek şayanı dikkat 
bir faaliyetle geçti. Şehrin muh-

Dünkn hokı ıa. .farının en 
güzel müıabık'!arından 

lstavro 

telır semtlerinde Boks, futbol, at· 
letizim ve denizcilik müsabakaları 
yapıldı. 

Boks maçları 
Gol refikımız tarafından Tepe 

ı:ışı bahçesinde tertip edilen 
Boks maçları, günün en ehemmi
yetli spor hareketini teşkil ediyor· 
du. Boks federasyonunun müda
halesi '.dolayisile ilan edilen pro· 
gramın temamen tatbik edileme
mesine rağmen yapılan amatör ve 
profesyonnl kombalar şayanı dik· 

t bir intizamla yapıldı ve heye· 
canla takip edildi. Yapılan maç· 
lar ve neticeler şunlardır: 

Şaban: Filezof- ikişer daki
kalık 4 devre dövüıen bu iki ama· 
tör, hararatli bir maç yaptılar. Şa· 
banın gerek kabiliyet ve gerek 
ııüfuzu nazar itibarile Filozofa 
faik olduğu ıarahatan görülüyor· 
du. Netekim dört devreyi de faik 
dötüşerek bitirdiji için sayı itib
arile ıralip geldi. 

Vecdi: Makı - Yene ikişer da
kikalık dört devre olan bu maç, 
Vecdinin fazla tecrilbe ve beden 
kabiliyetinden doğan tefevvuku 
altında geçti. Mamafi Maks, raki· 
binden daha bilyük ve daha tec· 
rübeli olmasına rağmen atak oy· 
nuyor, ekseriyetle hücum vaziye
tinde bulunuyordu. Vecdi bir az 
daha soğuk kanlı olsaydı, bazen 
hesapsızca mütecavizane oynayan 
Makıa karşı kat'i bir netice elde 
edebilirdi. Fakat o da cereyana 
kendini kaptırmak suretile tecrü
be ve beden kabiliyetinden müte· 
vellit avantajını da kaybetti ve 
ancak ıayı hesabile o da bin müş
kille falip gelebildi. 

lstavro: Mihal- Bu iki ama
tör dünkü maçların en mükem
melini oynadılar. Tam ve mükem
mel bir ıoğuk kanlılık içinde her 
hareketi bilerek, görerek tatbik 
eden bu iki rakip, dört devre de
vam eden maç esnasında tekm
il dikkat kesilen seyircilere ha
kiki bokıun inceklilerini götaerdi
ler. Her ilcisi de pek mükemmel 
oynayan bu iki rakipten lstavro 
kollannın ve boynunun daha uzun 
olmasından kazandığı hakimiyetle 
sayı hesabile galip geldi. 

Karni: Vilhelm - Bu maç şid
detle başladı ve kahkaha ile bitti. 
Kiminin miitekamil vücudu karşı
ıında hastahaneden henüz çıkmış 
bir fakrüddem müsabı kadar 

zaif kalan Vilhelm, gorık çalar 
çalmaz taarruza geçti. ilk daki
kalarda aldığı vaziyet, hele bir 
facia aktörü gibi garip bir takal
lusla buruşan yüzü kendisinde 
bir cevher olduğu kanaatını tevlit 
ediyordu. Fakat iki yumrukta 
vaziyet değişti ve bu defa rin
gten yuvarlandıktan, bir defa 
da gongun sayesinde nakavut
tan kurtulduktan sonra ikinci 
devrenin başında abondone etti. 

Fami: Haçadoryan - Dünkü 
maçların organizatörü olduğunu 
bir kolayını bulup ilan ettirmek 
açık gözlüğünü gösteren Haçado
ryan efendinin yapacağı maç 
merakla bekleniyordu. Kendi 
resmini ilanların en başına ge· 
çirmek ve ismini de bertakrip 
reklam etmek firııatını kaçırma· 
yan Haçadoryan efendinin nasıl 
bir boksör olduğu filhakika-ke
ndisini- tanımıyanlar içiıımeraka 
değerdi. 

Devre ba.;;lar başlamamaz Ha
çadoryan taarruza geçli. Hem de 
öyle bir taarruz ki, orgrniza tör (!) 
efendinin Famiyi hemen yere ser
mek istediğini anlamaması için bu
dala olmak la..:ımgeliyordu. Fakat 

F amide, herkes gibi, HaçaCloryanın 
fena niyetini anlamakta gecikme· 
di ve aeul rakibinifena fikrinden 
feragat ettirmek için onun tam çe
nenesine iki yumruk ekledi. Ted
birin faidesi çarçabuk görüldü ve 
ilk devreyi bayılmadan bitiren 
Haçadorvanı abandone etti ve 
Fami galip geldi. Ropen : Yor -

go - B i d a y e t te Yorgonun 

ganun haki miyeti altında geçen 
maç yavaş yayaş ropenin faikiye
tine ıntikal etti ve dürt defa neti
cesiz bitti. Netice de Ropen sayı 
hesabile galip geldi . Menaşe : 
Dontero - Çok sert oynanan bu 
maçta tarafeyn berabere kaldılar. 

Futbol: 
Taksim Stadyomunda dün ol

dvkça mühim futbol maçlerı ya
pıldı. 

İstan bnlspor Ermeniler -
Y. S. eksik sahaya çıktığından 
azami gayret ve fedakarlıkla 
oynamasına rağmen 4 - 1 mağlup 
oldu. 

Beşiktaş: Rumlar - Beşiktaş
lılar da rumlarla bir eksersiz 
yaptılar ve O· 2 mağlup oldular. 

Galatasaray: Pera - Galata
saray küçükleri Perayı 4 • 1 mağ
lup ettliler. 

Galatasaray: O. B. muhteliti
lımirc gitmek için hazırlıman 
Galatasaray takımı dün Beyler
beyi • Üsküdar muhteliti ii.e bir 
maç yaptı. Beylerbey >e Üskü
dar takımları da, badema bu iki 
kuliibü birleştirmek hususunda 
mevcut bir fikri tecrübe emelile 
Galatasarayın karşısına çıkmıştı. 
Oyunun şekli, tarzı cereyanı ve 

neticesi, bu ittihat fikrini terviç 
ettirecek bir şekilde oldu. Çünkü 
muhtelit takım, tam kadro ile 
sahaya çıkan İstanbul şampiyonu 
çok müşkil vaziyetlere sokarak 
ancak 2 · 1 mağlup oldu. Bu ne
tice muhteliti teşkil eden takım-

tren kazası ile meşgul? 
6 !foıiran 19~9 

EvelJ,i giin gene \'eysiye i,tas· 
rnnu ile 1 oprakkale ara~ında ve ~a· 
lıık Ceyhan kayıııakaıııı İlırabim he· 
)İn hoza tarla&ı ci\'arında l"Ok feci bir 
tren kazası oldu. Buna kaza demek 
bilmem ne dereceye kadar du!'rııdur. 
Tel>errür eden bu hadiseler kumpan· 
yanın az maaşla az memıır istihdam 
etmesi neticesi ı ukua gelen ıc g!"l· 
nıPsl her an ınelbuz bulunan vahım 
fakat ço!• talıii neticelerdir. 

\ 'eysiye istas} onundan hareket 
eden katar yokarıda suylediğim mev· 
ki ve 435 inci kilometrede hattın 
tam ort:ısıııdan merheplr ıı:iden bir 
adanı gürııldıi. n1akini--tiıı çaldıi?l n1ü· 
temadi düdulderin be.ı hude olduğuna 
bakılır·a giden adam !ıer halde sağır
dı.. Adamın ~elti'ıneıli!;i görıihince 
500 mtlre yakınında tren durdu·. 
rulmıya te~ebulıs edildi fal.at imkan 
mı Yar<llr hi kuıııpan) anın a~ağı yu· 
!;arı kırk vagunlu bir katarı dört gar· 
dofiren durduralıilsin"! Tam saat on 
bir buçukta kalpler parçalayıcı tüy· 
kr urperdic: bir 'Jziı etle tr~nin al· 
tında kaldı 36-38 ) aşında olduğu 
tahmin edilen zavallı arlamcağazın 
sol a.ı a~:nııı ıopulil ın a~a'iısı, sa~ 
aya~ının isf' tcpnk hıs1n1 tenı:men 
ı,esiiıni~ vut'udunıın cla nnt11telit yer· 
lı·ri e ilmistir. Tı»ad.ıfen trende bu· 
lıınan kuı,;plny~nııı doktoru ~luhlis 
B. ', ıııııdaki i!:! · briyle ınüda\Stı eve
li;-e~dni yu;,nıı~:ı;·. 

Kafa ıaoı da ezildı~inden hayatt 
telılikcli gıiriılınrtcıli:. T.-eı,.I! altında 
ezilen merkrlıiıı ıızeriıııle La:?lı olan 
yorgana ba.dlır•a her halde bir ame· 
ledir. 

l'zeriııclr ııufus tezJcp•·esi bulun· 
rnaıl•, ~alnız },rnf1isi bit~in bir St•sle 
Ceı handa il,aııwt etd •. ~iııi a,Jan Har
pııİlu lıa'ıosııı rı adı Alıını·t l<«n<lisi
ııiıı ı\li oldıı~ııııuıı fısıhlıyabildi. 
)imdı Toprak J,alc-de yaln akta olan 
bic:areyi kurtarmak i,in dcktor çok 
çalı~ıyor. 

Tayyareciler 
[Birinci sayfadan mabat] 

denizden avdetinde merasim ya
pılmaması nıukarrer olmasına ol
masına rağmen misafirlerimiz çok 
parlak ve samimi bir surette kar
şılanmışlardır . Kolordu kuman· 
dam Şükrü Naili paşa, Hakkı Şi
nasi paşa ve bir çok erkanı aske
riye ve mülkiye, tayyare zabitanı
mız misafirleri karşılamışlardır. 
Müstakbelin arasında, çokkalaba
lık bir yekun teşkil eden şehrimiz 
ltalyan tabaası da bulunmak
taydı. 

Misafir filo Karadı-niz seyaha· 
tını bilahadise yapmış ve tayyare
lerin otuz beşi de avdet etmiştir. 

İtalyan Tayyareci zabitan dün 
otomobillerle şehrin muhtelif se
mtlerini ve şayanı temaşa yerle
rin gezimişler , öğleden sonra 
saat 15,30 da kendilerine tahsis 
olunan bir vapurla Büyükdereye 
gitmişlerdir, 

Büyük adada Yat kulüpte Kol
ordu Kumandanlığı tarafından 
tarafından misafır!erimiz şerefine 
parlak bir ziyafet verilmiştir. Filo 
ile birlikte seyahat etmekte olan 
İtalyan Hava müsteşarı Ceneral 
Balbo dün kendisini Tokatliyanda 
göre~ bir müharririmize demiş
tirki: 

_ Seyahat, mukarrer progı·am 
dahilinde muntazam ve bila hadise 
geçmektedir. Uğradığımız yerler
de, bilhassa burada gördüğümüz 
samimiyet ve hüsnü kabulden çok 
mütehassisiz.,, ---

6 Haziran 1929 
Ak.vam cemi.)eri jçtimaının hu defa 

.l!adritte olması, Avrupalı diplomatlarıo 

bu şehrr akın )apnıalarınu ı;~bep oldu. 
Bu defa ~Ia<lrite ~elen Jiplomatlar ehSe· 
riyctle Cenevre) e ak,·am cemi~· eti içti· 
ınaına giden diplomatlardır. 

)'alnız ~ir (l~ten ÇcruLerloyn bu de· 
faki içıim:ıda h:ızır dei'.,.-ildir. ~luhaf:-ıı.a· 
kiirların intilrn.baıta kayp 1.:lnu·leri YC 

Bal<lvin kabine.-.inin i~tifJ!I, ~ir Cl~ten 

Çemberlaynıu ~1adritc gelenıenıe~ine ı:ıe· 
bep oldu. Bundan dolayı, ~fodrillc yapı· 

lan ak\am ceıniycti i~tiınaıııın bu tltfo 
peV.. !"Önuk olllca;-Jı ı-;iındi<lcn tahınin edi. 
Ji,or. lçtimatır iı;inJe 7izii rııtiıakrrrl,.rirı 
,.e 1\ararların dahi yene bu drfalii içti
mada pek aı Ye eheuuni~·c!.,iı olata~ı 

anla~ıhnakta<lır. 

i'"illıakika FrnnM hnrı"İ)e nazırı ?\1. 
BrıanJ Y<-' \!manya l!arıciye nazırı 

;'\l. ~trezınan ~la..<lrite geldiler. !·'akut ~ir 
osıen çrmbı.-rlayın olınadıgıııdan ğizli 

ınuk iiılcıuelerin ve mükalemelerin t ııt~ız 
olarağı anl:ı~ılmaktadır. Bu diplomatlar 
ara"ıııda l.chi ... tan harriye nazırı I\1. J"..a. 
lfSkide nıadrite ğeldi. Geçen i(limalardnn 
bakiyyc Leh·Lil\anla lhtüiifının ~;ene 
hal edilen1eyeceği ~imdiden taa) yün et· 
mrktedir. 

lngi1terede )\&binenin değiımesi yU· 
ziltıden ) eni hariciye nazırının bu hususta 
na"I bir hatlı hareke! takip e<leceği 
bilinmi} or. 

Uiğtr taraftan, yokarı silizJ &) a ait 
olan A1manya·Lebistan ihtilö.fının da bu 
<le faki içtimada halline bir 1• arar "Veril· 
miyece~i sö~ ltnİ) er. Bunada sebe-p gene 
lngiltere hariciye nazırının bulunmı~ aca· 
~ıdor. 

1\lecliste sapılacak bir takını fer'i mil· 
zakerelerle iı;timaın hitam bulaca~ını tah· 
nıın etmek doğru olacaktır. Jng:iheredeki 
)t'Oİ kablnenin Sİ) a~eti bir kaç aya ka
dar kot'i ~uı·ettr.: te\.aızuh ed<~reliııcten 

gelecek e~ Jul içtin1a1uın, µ:izli ınuzake· 
reler iı,;in Lir İ\·tin1a halıııı.Je bulunacağı 

anla~ılıy or. 

Tekaüt maa;-ıları 
!C:adroya tabi ve m:ıa~lı hizmet

lerde ücretle istihdam olunan 
mütekitlerin tekaüt maaşları hak· 
kında Meclisi Alice ittihaz huyu· 
rulan kararda bu ınaa~lann kat'ı 

lazım geldiğine dair olan Hazine· 
nin noktai nazarı taovip edilmiştir. 
Binaenaleyh şimdiye kadar tatbik 
edildiğil veçhile tekaüt :maaşları 
kesilmeyecek olanlar; 

1 - 2 Haziran 926 T. ve 900 
ı 'o kanun mucibince alelumum 
mütekaitlerden muallimlik, müte
kait talıip, eczacı , baytar, mü. 
lıendio Ye komloktörlerden hükıl· 
meti darei hususiye ve belediye 
tahalıeti eczacılık, baytarlık ve 
mülıendblik >e kondokıurlkleıiııe 
tayin oluıımu~ Ye olunanlar. 

2 - Ücret ye masarıf tertip
lerinclen ürretleri tes>iye edilen 
memuriyetlere tayin edilmiş ve 
edilenlerdir. Şu kadar ki mulıas
sasatları ücuratı daime ~e ıııaoraf 

tertiplerinden verilmekle beraber 
memurin kanununun üçüncü mad
desi mucibince mütekaidiııin l.ıu 
kabil memuriyetlere tayini halin
de takaüt maa~larının kat'ı şart 
kılınmış ise buna göre muamele 
olunması liizıın gelir, 

Mcsla tahrir ve kadastro ve 
kada :;tro azaları gibi. Bundan 
başka gerek ücretleri maaş terti
binden verilen vazifelere ve gerek 
maa~h memuriyetlere tayin olu
nanların tarihi tayinlerinden itiba
ren tekaüt maaşları kesilecektir. 

!at için çok büyük bir muvaffa- 100 metro - Hayar F. B 
200 • - Sait • 

kıyet teşkil eder. 400 • - Muhtar, Sait b 
Kadıköyünae Üçüncü seriler: 
Gelecek hafta Pera ku- 100 metro - Saki, lsmail F. B. 

lübü tertip ettiği ikinci 200 • " " • 
seri atletik müsabakalarına 400 • - Bedi, Fulupar 
iştirak edecek atletlerin .. mıktari Yarda koşusu 
çok fazla olduğundan dun 100, Galatasaray atletlerinin tertip 
200 400 metro koşucular arasında ettiği bu koşu netayiçi şunlardır: 
bir tasfiye yaFıldı. Her koşu~a 50 100 yarda - Semih 101-10 birinci 
atlet iştirak ediyordu. Netıcede (Dünya rökoru: ?,3-5) .. 
Türkler arrsında finale klllanlar ı ~O yarda - Besım2,3 4-5 ( Dunya 
şunlardır: rokoru!,51 -5-5 

ikinci seri: 1 mıl-IHıkmet 5,14. 
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~!Heyeti Umumiye~nin 2-6-29 tarihlil:f - . ·==· 
~!kararına tevfikan ve SERMAYE- ı ·- ı 
~I NİN 4,000,000 liradan 5,000,000 !!! 
::::i liraya tezyidi için ihraç olunan: I!! 
~i Beheri: 10 lira kıymeti itihariyesinde ı;; 
~i100000adeti~I 

1 ~jHamilineaityenihisse senet-f ~f 
~ilerine kayt olunmağa davetl~I 
=i . i=i 
~ ! 2 Haziran 1929 tarihinde içtima eden fevkalade hey'et 1 ! 
=: i umumiyenin nizamnamei esasinin 9 uncu maddesine tevfi- ~ 
~ i kan, ihracına karar verdiği beheri 10 Türk lirası itibari kıy- -i 
-:::i mette 100,000 adet HAMİLİNE AiT YENi HiSSE SE- - i 
;;; j NETLERİ şeraiti atiye dairesinde bankanın eski hisselerine ~ ~ = i sahip olanlara arzolunmaktadır. i 
"'"i MİK.TAR: Eski lıissedarlrırmız, lıaiz oldııklan beher eski i - ~ 
.=i dört hisseye mukabil bir hisse mıibayaa edebi· j i 
-- · l. ı ·-· =: i ır er. : : 

: ;;; ! Eski hisselerin dörde taksiminde çıkması muh· = i : = i temel hisse küsıiratı muteber değildir. 
=· • = 
~i BEDELi: Yeni i!ıraç olunan senetlerinin fii ihracı berveçhi ;;; 
;: i ati gı•steri!diği §ek ilde 11, 20 liradır. (On. bir 
~ i yirmi kuruş) 
~ i := = : ~-;ynwıi itibariyesi . . . 10.-Lira : = 
~ l ~;:,::'., . /~11'.g~ ...... - 1:20 ! 
""! 11.20 i 
~i }JAKKI nrçıı \ 'JN 1\fÜDDETİ İSTİMALİ: ı-_ 
-· ı = · 
§ l g,/;i lıissedar!armı z, kıisurat dalı ili olmaksızın. i -f 

: hisScl.er!ne dörtte bir nispetinde. isabet eden. yeni ! j 
lı ısselerı ıkı a)' zarfında, yanı 10 Ağustos 929 j-ı 
a/,:şamına kadar mlibayaa ve fıedelini aşada izah 1 i 
olurıdıığıı §eki/de Bankamıza tevdi ve ya irsal i E 
etmelidirler. Bu mıiddet zarfında hakkı rüçha- ( İ 
mııı kullanmayanlonn :yukarıda mezkür müsait 1 1 
şeruitlc nııibayaa hakları sakit olur. = ! 

1 ~1 HAKKI RLÇHANL T SURETİ İSTİMALİ: ı:ı 
l ~ l His~e~arları~ız şubel~rimi:oe 10 Haziran j =1 
i ;:::- i ;1~9 tarı.hın de.~ ıtıbaren mlirac:ıa~ ederek yeni ~ =, 1 
l ""l hısseler~n mubayaa pusulasını ımza edebile· i 
: .~~ : ceklerdır. : = ı 
! = ! Hissedarlarımız Bankaca kendilerine gön- ! 
i ~ i derilecek olan kayt varaka~.ını doldurup imza ( 
! ~:! ve ba~k~nın merk~zine veya lstanbul. şubesine,·: 
l ! taahhutlu olarak ırsal etmek suretıyle dahi : = 
i =:- i yeni hisselere kaydolunabilirler. i = 
! ~ i Ancak beher hissenin 11,20 lira itibariyle j 
: ~ i tamam bedeli dahi şubelerimize tevdi veya i 1E 

:C i lstanbul şubesi ve Ankara merkezimize irsal ! ~ 
==-~ i edilmelidir. i 
~ i Yukarıdaki müddet zarfında bedeli tesviye j~ 
_ i olunmayan mübayaa pusulalarının hükmü i = 
=: yoktur. j ~ 

· _ iN Ü T • Yeni hisselerden bir lıis~edara eski hisselerin l = 
- · • := 
~ l dörtte bir nispetinden fazla verilmeyeceği içün, ! '" 
== i kayt varakasında sehven fazla .. yazıldığı vaki j == 
::~: olursa Bankaca konturolunda dortte bir tenzil l 3 

~ l edilecektir. i 

~i ) 1•. \ i HiSSELERiN TEMETTÜLERİ: f = =: -- =~ 
= ı H~ıııiline a_iı olara_k, ihrac olnııa11 yeni hissele~ :=ı· = ! ~9~ senesı temet~uunu11 yalnız 5 aylık kısmına ı:;: 
=: ! ıştırak edeceklerdır. l::: 
= i 930 senesinderı itibaren yeni hüseler dahi eski i--
- 1 hisselerle hukukan müsavi olacaklardır. r= 
~! Türkiye iş Bankası I:: 

. ııJfü!ıJ[ıJ!ıı;ıı[ıJ[ıi [ıjfil[ıJ[ıJ[ıJ ~ı11J[ıırn1~1ıı !ıJiıl !~!ılfü!ıırn1ıı1@ıııırnrnrnrnıijrnrnrnmm~ırnııım~mm!iiıı 
" Hronika ,, hakkın

da bugün 
karar veriliyor 

ı urklüğü tahkir cürmiyle maı

nun bulunan Hronika gazetesi 

mes'ul müdürü madam Eleni hak

kında bugün Ağır ceza mahke· 

mesinde karar verilecektir. Müd

deinmumilik madamın mücrimi· 
yetini istemiştir. 

şel{ilde 

1 İhtilafların halli 
Hükumetle Emanet arasludaki 

mali bir ihtilaf zuhur edince bu 
ihtilaf derhal ya mahkemeye ve ya 
şurayı devlete intıkal eder. İhtilif
ların bu şekilde devamı her iki 
taraf için bir çok masraf ve fedıı.. 
karlık ihtiyarına ::.ebebivet veriyor. 
Badema her hangi bir surette ilci 
daire arasında bir ihtilaf çıkarsa 
muhtelit bir kouıisyon toplauarak 
bunu halleclecek Ye ancak ıon de· 
recede mahkemeye müracut olu
nacaktır. 

... 
k~ıri lt-rinı · ze verecegıı; 
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Arkadan Yandan 

Mis Cefrey W oods 

Çek 

22 
72 

115 
29 5 

'796 

Londra l lsterlin 1008 
~h;>ork l türk l. Do. 0,"8 1875 
l'ıtrlı. ,, Fraok 12 3 l 
:Milaoo ., Liret 
Bertin ,. Mark 
Cfof)& ., l.e\ll 

Brilkael ,, Belga 1 
Amstirdam ,, Flonn 
Cinene ,, Frank 

Praıı " Kurun 
Viyana " Şilin 
Madrit ., Peu:t:ı 

22 
72 

HS 
29 

7'')6 

1009 

3 

J 

= 50 = es 
~':"' 
~ 
re 

:< 
50 ~ 

it baııkaıl 
Mügln itibar. Milli 
Oıııı:ımli Dk. 

illi lktiut Bk. 
Tica· ot ve KDyl 
Eand Bk. 
ş· keti Uayri)e 

,. Tenıetu 

Hali~ ,...portar. An 

n su ı so 

An.D.Y. )olu 26 
100 " . .. 

Mudanya·Bmu 
S:ımtllD Sahil 
Traw,ay 
Türkiye ml1ll 
ittihat • 
itimat • 
Şark ıigorta 

Bozkurt 
Anlldoba An. T. 
l•t. Umum. 

\ Artık bu ka4ınlar erkekleşmeğe 
. karar verdiler.Hayatın her sahasın

Val'juva ,, Zeloti 
Adııa ., Dnabml 
Bükret 20 Ley Kuruı 
~loekova 1 Çrooenıı 
Belıırat türk lirası Dio. 

37 
4 

86 
24 

1066 

Balya Karaaydın 
.Anlan ÇlmeD. 

34 S4 Bakırköy 
" 

daer k~klerle boy ölçüyorlar.Diplu· 

mat, sefir, avukat, meb'us, fabri
katör, tüccar oluyorlar. Fakat 

öyle eteklerle erkek arasında 

dolaşmak hoşlarına lcitmiyor . 

Şimdi de paatalon giymeğe baş

ladılar. Yukarida resmini koydu

ğumuz Mis Cefreywoodı. Lond· 

rada bir " Pantalo11lu kadmlar 
kulübü • tesis etti. Bu kulübün 
bütün aıası pantalon giymeğe, 

kravat ve yakalık takmaga mec
burdurlar. 

27 27 27 

lstikrazlar 
stikrazı D. vadeli 93 93 
Düywıu mumhhedc 
lkramiydi dcmlr )Olu 
1902 Gümrülı.ler 

1903 SaldJmııhi 

1905 'l'echi&ati Alkeriy 

t:= { 1903 Tertip 1 
s::ı 904 .. " 

,..,.. 1901 190i 
'6"( l 908 T-ertip 1 g.. 1908 .. 3 

- 1909 
, 1909 ~hremaDet 

1913 .. 

187 184 

2 
Türk kömür il. 
Mermer Tllfl Ş. 
Una ıuı, alütr 

!.{il .. . .. tsaettu 

Üıküdar· Kadıköy 

o hmır meıEbba .... Jetaobul T. Aoo. 
~ •1 .. 

"l 
~ IUbtim dok. Aa. ,, 

İttihat deiirmend 

"1l Şark merk ecıaa ... 
lıt. Kuapları 

~ 
~ 

Rf'ji (hali ta.tiye.) - Türk dit. AaQ. -~ 
"" 

Yenimodaşa kal ar Artık kadınlara her hakkı 
verdikten sonra , kendilerini as
kere almak zamanı da geldi 

. galiba 1 I 
1 1 ımi!illii!!!!liMillımiiiiiıiillllMilM!i!!iiiiiiiilii~i!!'!!ıiil---

! c rıvatro. sinema] 

Venüsün vlilo adasında bulunan ve Parısteki Luvr müzesinin e 
kıymetli eserlerinden biri olan kolları kırık heykele nazire olacak 
şekilde Stefenson isminde bir heykeltraş asri bir Venüs heykeli 
yaparak teşhir etıniştir. San 'atkar eserinde eski vucut güzelliğini bir 
tarafa bırakmış ve bu günün zevkini nazarı dikkate almıştır. Asri 
Venüs heykeli şimdi Londrada güzel sa~'atlar sergisindedir. Bütün 
münekkitler heykeltraşın eserindelıi muyaffakıyetinden müttefik 
bir lisanla hah e liyorlar. Bir amerikalı heykeli satın a1m ak için 
altmış hin dolar vermiştir. Fakat güzel san'atlar birliği heykelin 
satılmasına mani olmuşlardır. 

Mis Megan Sloyd 
Gerye un 

bazı fik · r eri .. 

L·1oyö 7eoryc ı '-t~. 

Son intihabatta meb'us çıkb. 
Babasının fırkasından hır kız .• 
Mensup olduğu fırkanın lideri 
babası me hur Lloyd Georye .. 

Lloyd Georye Avrupada ııev'i 

Takdiri ıy ınetJıeyetleri \ 
Turk • unnn müzakere inin 

imza nm uzere bulunduğu hak· 1 

k nd i J lıeıl r üzerine gayri 
mubpdıl emh kine kıymet takdir 
eden he) eti r geri çağırıtacakları
nı naz rı d'kkate almışlar, dosya· 
l r t n ımle h:ırcl ete hazırlan
mışlardır. 

Bu suretle eJlerindeki işleri yiız 
iı hi kalmı:ttır. eticenin bır 

nıudd t daha ge ıkme i üzerine 
takdirı kıymet ışlcriuin tekrar 
ba~lanmn ı ve muamelata eldeki 
itilafnnmcl re gore devam ıe~il
mesi tak ıri kıy met lıcyctlerıne 
bildirilmıştir. 

şahsına münhasır bir tip sayıla
bilir. Harp hakkında, sulh hak
kında, umumi politika mesaili 
hakkında zamanla değişen ve 
birbirine uymayan fikirleri vardır. 
Acab.ı kızı da öyle mi '? 

Bir amerikalı gazeteci merak 
et i~. Meb'use hanımla konuş· 
muş. Bak n Mis Megan neler soy· 
liyor : 

- Partimiz öteki fırkalara 
na:ıartın a meb'u çıkardı Fa
kat lıb r Har gene fng'lız polti
kasınm t mel dıreğıdirler. Biz 
simdı v m ı • rasmdcki vazi-

l\ıl. Miıller 
Devlet Bankasını te isi ve pa

ra mızııı istikrarı meselesini tetkik 
için Aııkarada tetkikatta bulunan 
Alman Üt\ lct Bankası mütahassı&· 
larmdan .M. MüJler Ankaradan 
gelmiştir. Mumaileyh icap C'c' 
vesaiki toplamıştır. 

Kendiı;;i Almanyaya gidecek 
cveJce tetkik için şehrimize gelnh 
i meHuu bahsolan Alman Devlet 
B~nkahı müdürü M. Şaht ile görü· 
"tuk.ten onra ) apılması tazım ge· 
len ışlcr hakkında hükfimetimize 
raporunu \erecektir. icap ederse 
bunun tatbikatında hazır bulunmak 
uzere tekrar memleketimize gele
cektir. 

yetimizle dilber bir kadına ben
ziyoruz. Sağdan soldan iltifat 

içindeyiz. Fakat yapılan kurlara 
karşı kendimizi dirhem dirhem 
satacağız. Babam belki başka 
türlü düşünebilir. Fakat ben fır
kamızın kabinede bir iki nazırlık 
olmasını isterim. Bu olmazsa biz 
de güzel bir kadın gibi vefası 
hareket edeceğiz. Kamarada 
kartımıza çıkacak nazırlar bilhas
sa benden koı kı nlar. Daha 
şimdiden ıoracak çok ırnallerim 
var 

Bu •k••m 

Şevki B. de : Pangaltıda ka

dınm mı ıeytan mı? 

Ferahda : Cevdet B. ve 2 

Film. Afife Su

san ve Deniz tJs.. 
vleri 

N ao it B. de : Y e,ilköy majikde 
kıtırcı . 

_'\. 

Döyçe OTyant Bank 
Tarihi te'sisi 1322 

Merkezi idare Berliu 
Telef on BeyaıŞu 2d7,248·984,985 Bu senerrm şapka moc. a geçer.. seneye nazannr lıaylı fJ 

var. Kenarlı şapkalar hemen ht;men bir köşeye bırakılmış gibidir. ı·e Utanbul 2842.2843 

Banka muamelatı 
ve kasalar icarı 

·~ Kenarsız şapkalardan da en ziyade rağbet göreni takye gibi bata 
geçen ve baıta katmerli gül tertibi açılmıt fapkalardır. Bu neV.i 
şapkalar için en ziyade kırmızı ve penbe renkler seçiliyor. San 
renk te kollananlar çok. ikinci rağbet gören moda da ppkanı• 
kenarına iliştirilen geniş ve kolalı sert lcordelalaadır. 

Kurbağa yarışı 
Artık koşuya çıkmıyan 

hayvan kalmıyor. 

Waşing
ton hayva· 
nat bahçe-

~iudeküçük 

hayvanlara 
ve bilhassa 

zevabife çok 
~ meraklı ze· 

ngin bu· ka
dın müte· 

hassıs var; 
Mi" Schere-

Mis Scherelı V'e Koşu için yeti§tirdigı mablCıklar • Bu kadın 
geçenlerde yetiıtirdiği kurb1:1ğalara bir yarış yaptıra. uliln aıne· 
rikan gazeteleki bu orijinal koşudan bahscdiyorlıır. Mis ~l;hereli 
daha eğlenceli olsun diye ko~turttuğu kurbağaların sırtlarına 
ntH'l'Hır ~<\rntı~ \P } 1 ir IPJ·,· t f' · 1• t• 

13 Ha.iran 929 Ticar.et 
Borsası f iafları 

Cinsi 
ugday Jiizde 

Ç&Ydarlı 
Yunnıtak 
IU&ılca 
Slbıter 
Sert 
Dönme 
Sert mahlut 
Bulgarlı tan 
Eaıebi 
Çavdar Maear 
Mıeır 
Arpa 
Mercimek 
Naat 
FHolye 
Sieam 
IC.uf yemi 
l:u), f 
Un kilo 
EJutra &ltMra 
f.kıtr• 
il rlucl )-Umutık 

,, S.rt 
Jkiocı 
Fıudık ULuklu• 
Fındık içl 
Saadlk boıalt•ıt 
Cem 
Anyon 
Afl,on çılwıtı 
\apa{lı 
1ıkaowı~ 
1 ı 1 • 

1'. P. K. p. 

... 
ı<& o ıs ıo 
ı ıe ao 

ııso ı.sas 
1200 1200 
1107 11 
1100 u 

, ';'') 1 132 
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Cumartesi IKDAlU, Haziran 15, 1929 
..... . 
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ecrübeedinizlmukayeseediniz!göreceksinizk 

FLiT . KS 
.; 

ları u1nunıi idaresindeıı: 

Tulumbaları; en iyisi, en idarelisi ve en sağlamıdır. 

Reiıi Cumhur Hazretleri tarafından halkın tenezzühüne açık bulun 
durulmasma müsaade buyurlmuş olan Cazi çifliğinden ahalinin iıtifr 
desi için 14 Haziran 929 tarihind_en iiibaren yalnız yaz mevıimir 
Cuma ve tatil günleri Ankaradan Gazi ve Ahimes'ut istasyonlarına 
gidip gelecek yolcular için yüzde elli nisbetinde tenzilatlı ücretlerle 
tenezzüh katarları hareket ettirilecektir. Fazla ·ma!umat almak iate
yenler istasyonlarımıza müracaat edebilirler. 

,. 
Tulumbanın akstımı sureti· 'TM.h
susada lehimknmiştir. Silindiri 
zızun olup fazla hava tazyıkini 
mükemmelen temin eder. 

Sağlam ve gayet ayarlı bir 
pistona mali/cıir. 

Emlak ve eytam banka
! sı Istanhul şubesinden: 

Pazarlıkla satılık köşkler 
Esas numarasz 

138 
Mevkıi 

Büyükadada Nizamda Seferoğlu kö~k
leri namiyle maruf dört bap köık ve 
bağ ve bahçe. 

Balada.. muharrer köıkler pazarlıkla satılacağından taliplerin şu
bemize mt'iraca atları. 

Deposu diğer markahara nispe
ten ufaktır. Hava tazyiki daha 
kuvvetli ve bu suretle daha ida· 

reli olmasını mümkün kılar. F'Ll· TC>KS ALTDNCI IBDVDK 

TAYYARE PiYANGOSU ·-~ .. 

tulumbası asgari 3 sene~ teTn~lıdır. 
Her yerde, her zam~n haşarat düşmanı ( FLi TOK S); 

6· el KEŞiDE: 11 TEMMUZDADIA. 

BCVDK iKRAMIVE: 

istimal ediniz. (FLi TO KS); sinekleri; sivri sinekleri; tah-
11 ta kurularını, pireleri ve sair mu~zep ve muıir 1ıaş~ratı 
dakikasıiıda mahv ve yumurtalarını ve tırtıllarını ızale 

2009000 Liradır. 
·AVRI CA: 

so.ooo 
40.000 
30.000 
20.000 eder. (FLiTOKS) güzel ve sJıhi bir koku 

neşreden yegane may.idir. 
•-•-nmımıııııııııııııınınnııımmumtmııuıııınımııııllllllltftllillmnHllll!Btt!IRaHlllllHmlllltlMHHlııın1111111Rııu11•mut1 

15.000 
10.000 liralık ikramiyeler v 
t00.000 liralık mükafat 

Günd 120 .. -....00 
Otomobil IBstlsi 
Yağmurlu bir havada yol .üstünde o~omobiHe~~en . ~~i~ 

7
1astik 

tamir etmek kadar can sıkıcı bır şey tasavvur edebilır ım~ınız. 
GUDYER listilclerinin kazandığı muvaffakıyetin yegane sırrı 

buna her lAstikten ziyade mani olmas,dır. . . A • 

GUDYER tam manasiyle müvazeneli bir lastıktır .. Lastı.k kısm~ 
harici arızalara her cihetten mukavemet edecek şekıldedır. Bezı 
GUDYER süpertüist ipliğinden mamüldür. 

Sırf fiatının ucuzluğuna kapılarak fena bir lastik almak. İ~ten 
anlayan bir otomobil sahibinin yapmayacatı şeydir. A 

./ 120 hin GUDYER lastiğinin imal edilip satılmasına yegane 
ti sebep her tarafının münakaşa kabul etmez müvazeneli sağlaı~l~ğıdı.:· 

Gözlerinin önüne 110 bin otomobil dı§ lastiğiyle 120 hını mu
tecıviz iç lastiğin teşkil edeceği manzarayı getir.en. Bu GUD~ER 
in dünyanın her tarafındaki fabrikasında 24 saat zarfında ımal 
ettiği otomobil lastiği adedidir. 

mürekkep esas fabrikasında 
ihtiyacının bir kısmını t"tmin 

Fabrik.awn önündeki 81 binadan 
üç takım amele, dünyanın GUDYER 
için mütemadiyen çalışmaktadır. 

Bir lastiğin bu kadar fazla satılabilmesi için bir tek sebep 
vardır. 

MCKEMMELöVET VE 
SAGIL..AMLOK 

.. 3 
il • • • • • • 

Bu keşidede cem'an 33,000 
numara kazanacaktır. ,,- atilik ..... " 1 ottıtraf makinası r __ milmı ______ ,_~---...--------..-.. 

H Çayı·teısar 1, 4, 5=16,5 İ Belçika markları Fasta harp 

1 aaatimli 10 X 15 kıtasmda:: Berlin, 13 [A.A.] Rahat. 13 [A.A.J 
•• Mentor Refleks bir fotoğraf li Belçika markları mes' elesine Ait • Yacub mevziindeki u-

1 makinuı sablıktır. 5i ait müzakereler yarın başlıyacak- keri kuvvetin bir k11mt bu mw-

1
1 G6rmek ve pazqrlık etmek f; hr. Müzakerat bitmeden bu hu- zii El· Bordj mevziine rapteden 
d isteyenlerin. her gün saat 12-14 :i susta hiç bir şey neşredilmiye- ve kıyamcılar tarafından kesilmiı 
il de kadar matbaamızda Kenan H cektir. olan telgraf hatbm bulmata git· 

Hasip Beye mıiracaatlan. 5! Almanya ile muahedeler tiği ıırada tecavüze uğramıştır. 
l:ln1M111111111:n111man:::u::u:::::::.I Berlin, 13 [A.A.] Rahat, 13 [A.A.) 

· Almanya· Cenubi Afrika ti· (avas) Bazı gazetelerin haber• 
ihtira ilanı e caret muahedesinin musaddak leri hilifına El- ordj mevzii için 

"Elektirik mübeddil, mübeddil 
yesar ve müvellit, motor, kab
lo, toplayıcı kollar vesair alab 
elektirikiyede ncıkil ve gayrı na· 
kil parçaların nahoş yorgunluk· 
larını men' ed'en tertibat «hakkın· 
da istihsal olunan 17 Haziran 
1928 tarih ve 598 numerolu ih· 
tira beratı mevkii file konmak 
üzre ahere devru firağ veya icar 
edilecefinden talip olanların Ga· 
latada Çinili rıhtım Hanında 
Rober F erriye müracaatları ilin 
olunur. 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amstedram 

Galatada karaköy bani dairei mabsusad 
telefon Beyoğlu 3711 • 5 Merk 

postanesi ittisalinde Allalemci ba 
telefon lı!ta mhul 569 hernevi Bmıka 
muamelatı ve emniyet kasalarc icarr 

suretleri taati edilmiştir. endiıe edilecek bir şey yoktur, 
Tifliste bir nümayiş Yakın zamanlarda itaat altına 

alınmış olan ahali sadık kalllllf· 
Moskova, 13 [A. A.] tır. Bütiln faaliyet Aıt - Yacup 

Taı Ajansı bildiriyor: Tifliste mevziine karşıdır. Bu mevzi 10 
Leh Konsoloshanesi onünde on ve l l Haı.iranda ıiddetli teca
bin kiti kendıliklerinden bir pro- vüzlere uğramııtır. Ait-Yacup 
testo nümayişi yapmışlardır. Bu ahalisi, erbabı kıyamın taarruzu. 
nümayiş Varsova hükumet ma- na uğramakla beraber harekete 
hafilinin beyaz gürcü muhacir-

iştirak etmemişlertir. Takviye kı· 
!eriyle yapmış oldukları tesanüt taab, vak'a yerine varmaktadar. 
nümayişlerine ve gurcistanın Rus İ 
şuralar ittihadmdan ayrılması için talyada sıcaklar 
neşretmit olduklan beyannameye Roma, 14 [A. A. 
cevap teşkil etmektedir Konso- I Romada ve ltalyanın mP.rkc 
l?shane mühim ~il!s . kuvvetle- , ve cenup vilayetlerinde göltede 
rıyle muhafaza edılmıştır. 35 dereceye kadar çıkan bir sı· 
Y unanistanda cak dalgası hüküm silraektedir. 

koınünisteler Fransız meclisinde 
Atina, 14 [A. A.] Paria, 13 [A.A.] 

Bazı haberlere nazaran, da~i· Meb'usan meclisi maliye ea· 
liye nazm komünist propagandası tümeni, Londra , ve Vaşbiagton 
aleyhindeki proje ahkamı meb' itilafnameleri hakkındaki hükQ· 

1 
u~n . ~eclis~ t~ra~ından ta~il met emirnameaini asi~ ~bu et• 
edıldığı takdırde ıstıfa edecektar. miyeceğini beyaa etmiftir. 

~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~·~-~~~=---=----------......... ----
330 metro yerli kumaş mübayaası: 
Tütün inhisarı umum müdürlügünden: 
Müstahdemine Elbise yapılmak üzere pazarlık suretile 330 metro yerli düz kumq alınacaktır. itaya 

talip olanların numuneleri ve yüzde 7,5 temin8'1 muvakkatelerile 18-6-929 tarihinde Galatada milbayaa 
komııyonunda bulunmaları. 

lstanbul barosundan 
Baromuzun senevi müsameresinin 21 Haziran 929 tarihine müsadif cuma Tarabyada Tokatlıy~ 

otelinde icra olunacağı ve seyrisefain idaresinin Kalamış vapurunun köorüden ıabahlevin tam aut 10 
dıt hu aket edeceği ilin oJu,,.,,. 
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Devlet demiryolları ve Limanları •• s , • 

idaresinden: 
A 

umumı asa ilanlari: 
f .. __ ._F:~:i:ki~d~· ·~i: M: .• ~~'k~i~~i ~ ·;;;;~~i~:;~ .... ·1 

Seyrisefain 
Merkez Acentası; Galata 

Köprü başında Beyoğlu 2362 
Şube A::>antası : Mes'adet 

hanı altında Is tan bul 27 40 

Reisi cumhur hazretleri tarafından, halkın tenezzühü için açık bulundurulmasına müsaade buyrul· 
muş olan Gazi çifliğine gidüp gelecek yolculara 14-6-929 tarihinden itibaren ve yalnız yaz mevsiminde 
cuma ve tatil günlerine mahsus olmak üzere Ankaradan Gazi ve Ahimes'ut istasyonlarına (% 50) 
yüzde elli nispetinde tenzilatlı ücretlerle tenezzüh katarlarının tahrik ettirileceği ahaliyi muhteremeye 
ilan olunur. 

j komisyonundan: f 
.............. ········~·-·-··· ..... ·······~·~ ........... ~ ....... ,,,,,, A kk~prUde. ~ki yüz elli metro n1ikabındn bir ~ömı _, h, .ııı. i.ı:~a rttirilecektir. Talip-

lerın ıeraıtı aolalllak Uzere 20-Hazirandan·30-Jla1.iraıı 929 tarihiı;r ',.;aılar n1Hli mu .. 
dafaa vekaleti Herbiye dairesi riyasetine mUracaaıları. Tenezzüh katarlarının tarifeleri herveçhi atidir. 
İ ımir mUatahk:em meYkii kıtaatı ihtiyacı olan ıek.cr ve pirinç ayrı ayrı ~arll.:ı:-nl ·t:lcr 

Antalya postası 
( KDNY A ) vapuru 16 

haziran pazar 1 O da Galata 
rıhbmmdan hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike, Antalyaya gi
decek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte Andifli 
Dalyan Marmaris Sakız, Çana· 
kale, Geliboluya uğrayacaktır 

BOZCAADA POSTASI 

Ank<ı"& 

Gazi 
Ha raket 

" 

Ahimes'ut Muvasalat 

Ahimes'ut Haraket 
Gazi • 
Ankar Muvasalat 

' 

PARİS, 

Azimet 
saat 10.26 

" 10.36 
muvasalat 

• 
Avdet 

saat 
" 10.46 
" 10.58 

15.07 
15.23 

15.48 

16.-
16.28 
16.40 

17.10 
17.20 
muvasali'.t 

. 
17,32 
17.44 

20.38 
20.48 
muvasalat 

21.-
21.12 

SERGİLERİNDE 

•• 
ALTIN 

akisi 

ve kapalı tarfla mUuakasaya 1'.onmuıtur. Pirincin ihalesi 30 haziran 92.0 p~ur 
gUnii saat on altı~~ ve şek.erin iha.Ie~i 1 temmuı 929 pazartesi saat on altıda İzrnirdo 
mUstalık.em me\'kıı aatın alma komi~yoounda yapllacaktır. Şartnameleri komisyonu 
muzda mevcuttur. 'fa.tiplerin temin;1Uarile İzm1ıdeki mezk.ür k.ooıİ.ı;Jona muracaatlarr 

f '"iY~ü~~ü. ı:~i~;d;;. ~~t~~~i;~k~;i~;~~~~:ı;~··ı 
,,,,,, ..... ~ ... , .. , ...............•.........•.. ,,,,,,,,,,. 

Cinsi Miktar ihale tarihi GUnü Saatı 
Oı 6-18000 27-6-929 Per~enbe 15 kapalı 
r uı.r 216000 29-6-929 c. ertesi 15 
Odun 5969922 3().().929 Pal!ar 15 • 
Kıtaat ihtiyacı için b31Sdo. gösterildiği Uzre liç kalem me,·adın hiznlarında yazılı 

tarihlerde ihaleJeri icra edilecektir. 1·aliplerin Şartnamesini 1,on1isyoı:uınuzdan alm• 
~arı Ye §artnamede yazılı olan ~ekildekf teminatlarile ihale Saatındaıı evci koıni!'· 

onumuzda hazır bulunmaları ilin olunur. 

G ümüı suyu hastahanesi için mubayaa edilecek le.oyun etine yevmi ihalede veri1'9 
fiatlar huddi laJık görülmedipnden ihalesi 16 h•ziran 929 tarihine musadiC pazar 

günü ~at 15 de yapılacakdır- Taliplerin şartnamesini görıneleri ve şartnameue yazıh 
<"lan ~ekildeki teminatlarilc komis;onumuzd:ı hazır bulunıuaları ilin olunur. 

( GELiBOLU ) vapuru 15 
haziran Cumartesi 17 de idare 
rıhtımından haraketle Gelibo
lu Lapseki Çanakkale İmroz 
Bozcaadaya gidecek ve Çana
kkale Lapseki Geliboluya uğ
rayarak gelecektir. 

Yeni etiketlerle piyasaya çıktı: BAKÜSın temiz ve ensıhhi rakıdır. 
Tereddüt etmeden BAKÜS içiniz. 

K ıtaa.t ihtiyacı için l~ kilo ot pazarlık suretile ınu.baya.a edilecektir. i0hale~i 16 
hazıran 929 pazar gunu saat 15 de yapılacaktır. Taliplerın şartnamesını gtirme· 

Itri ve ı•rtnamede yazılı olan şekilde~i teıninatlarile komiıyonumuzda hnır Lulua· 
n1aları ıllin olunur. 

Trabzon birinci postası 
(Ankara) vapuru 17 hazi

ran pazartesi 12 de Galata 
nhtımından hareketle lnebo
lu Samsun Gireson Trabzon 
Rize Hopaya gidecek ve dö 
nüşte Pazar iskelesile Rize 
Sürmene Trabzon Görele 
Gireson Ordu Ünye Samson 
fnebolu Zonguldaga uğraya
rak gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olumaz. 

İZMİR-MERSİN 
SÜR' AT POSTASI 1 

(Cumhuriyet) vapuru 18 
Haziran salı 12 de Galata 
rıhtımından kalkarak çarşan

ba sabahı İzmire varacak ve 
o gunun akşamı lzmirden 

1 
kalkarak Antalya Alaiye Mer

sine gidecek veTaşucu Anamor 
Alaiye Antalya İzmire uğra-

1 yarak gelecektir. - ..J 

ı··A·aö·N·E··ı 
ve ilan tarifesi 1 
Abone ücretleri 

Uç a, !ık Altı adık Senelik 

D h"I 5 9 17 lirs 1 
};ar'.ç' i~in: 9 16 33 1 
Adreq tebdili i~in ı,; kuru} g0nde· 
riJıııeli. 

ilan ücretleri 
Tek aUlunda eantimi 

Altıncı ııa; fada 25 kuru1 

Be~inci 50 

Dordunclı 80 • 
uçuncu 120 

lhinci 200 

Banka YP ,.... ..;~~e~atı Iati "ı! illni.:ın 

hu,.u;t tsrif .. -.:e tabidir Ticaret murl· i 
uriyetinin, şirketlerin tascili hakkınd-
aki iliinlarile katihi udilli.kler ve nno· I 
nim ~irketler iJanlan. santimi otuz S 
l\.uruştur .. Devair ve muesse;atı res. I 
111lye illnları. Tıirk. mektepieri Ye nsnrl 
nıunte.,,ire ilanları santiını ) irıni 
kuruştur. 

•••••• .... ••e••••••••••••• 

'KOLİNOS dişlerinizi, diş etlerini-
zi ve ağzıni:ıı tem izler. Koli nosu 

\"ücuda getiren terkib:ıt ağızdaki 
tehlikeli mikropları imha eder. Diş 
ağrılarına, diş eti rinin şi•ınck gibi 
rahatsıslıklarina m::ı niolur. Kolinosu 
kuru bir firc:ı itzerinı:: ko•-ar;ık disle-

' J ' rinizde tecrübe ediniz ağ11nızın nasıl 
lemizlenio fera!ıl;:.ndı;{ını lıi,.sedc
ceksiniz. · 

OLY .S 
DENTAL CREAM 

TOrklve !çlr. d~pozl!eri: MAURICE FAR'"'lll 
8e1oğla, YP.11edik Sokanı. İbrıhim P~şa ap;;,.lım•ur 

Selanik dörduncü beyemilel 
. . 

sergısı 
( Zirnat. ııırna\ i, el i~l~ri 15-30 E' lıil 1929 tarihin~ kadar devam edC'ce,\.tİr.. ~ .~ 1 • 

rak p:mP.k arıu~unda bnlHııan !lanı ve ya tica etg8.hlar f:!:rla nıalGınat alnıat\. ı~ın 
tBe~eğlun<la Ağa!. ru::mıl:ı) )'u nn Cen_ ral kor ol.:ıto~una nıuraf"aat t>J.~lıiıirltr. İştıar.ı .. 
i-tıd:ıl:ırı UnümıJzJeh1 .-ıO ·ren1nıt.ıt tıu·ıJınJ.e k!l<lar etrgı Jaiıele;inc tüC'!Ya;-;elct etıne!cıt 
1..:. .n:Jır. l unan C"'n "'rllı kon~olato:!ln 

Ça;ıakkale Jandarma ınektebi müdirliğinden: 
l'ılo 
~:200 .... aJe~ 8Kı • . . 

Çaı ın e,~t:" ].Jt1Jarın3 yeni efrat mektcplerı .umera ~bı~an_ılc ~alebe Pfradını Ha-
zır..ın fJ..,.9 t .. ınden lla'ld 930 ga}esinc ka.<lar hır !'enelık ıhtıyac:arı olan ) ukarıda 

; ı l.l ·• )hı !ulo Je,::ı. 1 ko.u.alı zarf usulile mı.ıua .• a!a)a \at olunmu~tur. 

11 Q'>) ""r nh . 1u -..:o.at o!l altıda talivlc:rin ,·erdikleri fı)atle• baJdı itidal-
ı l de il · icıw ,1'ırucaı •• 1r. J ıı:!i\ıl ·rin bu b:ıl't:t.kı '3.:, n1• ... a1nelcsı 

~· 1 , , 1 ~-- .... bre.,. ,.re (;ıtdnaA.kalede hu: .. rım•t daıre~.ııu. mu't>~ek· 
k n: S\ or ~- o.h usn ınur oı.atları i1U.r olunur. 

Mersin jandarma mektebi 
müdürlügünden: 

As~ari .ı\znmi 

Kılo kilo 
15l:OOO 180000 Ekmek 
ı:;ooo 19000 Sığıreti 

\ler<in jondarma yeni efrat m•ktelıinin 929 Haziran bidayetinden 930 may .. ~a
ye~ine kada:- me\·kü münaka;:.aya ~ıkarılan yokarda ınıktarları mukarrer bir !_ıen,,.lik 

er1.akı kopalı 7.:ırf usulil~ 19 luııiran 929 ı;!lr~amha gunil 9ruıt on dörtte ihalei kati)'c· 
si i<.:r:ı kılınar:ı:;ından talip olanların yıizJe yrdi bııı;uk teıninatı muvakkata ınakbuz. 
larilf' ye\'ını nıezkürda fvlersin jan<l!lrma mPktel>indı;- mi.ıte~ekk.il mUnakasa komi-;;;yo
nuna, ~artııan1cyi ahnık ,-e ugrenn1ek ist~ en taliplerin <le ınektep müJllri)·etine 
milrıı.caa.tları iliin olunur. • 

Vakıf al{_ar lar 
•• •• m u • 

• 
l\lüzaye<leye vazolunan enılak 

1- Bryoi:'t!un<ln feri koyiinde kır soka;:,,nda 143-12 Xo maa bahçe hane 
2 - .\lohmut paşada Jaya hatun mahallesinde ça!>makcılar caddesinde 

20-·1 atİh 8:~ ı;t•rlit nun1aral ınaCı'.azJ \'C müifenıifii.tL 

3 - (~alata arap camii mahallesinde atn:a:a ve mahmudiye sokagında 
6-l l\n diikkiin 

4 - B~şikta<ta dikili ta~ mahallesinde cami ittisalinde 6 No dükk4n 
5- l'.zun car< do ,-e ca,ld••inde 29G-125 \o dlikk.'in 
6- Çar;ud'., :,'.a:!l,J;cılarrla 7:~-105 . "o <lııkk5n 
7 - Usktıdar<la ruın mehıııeı paşa mahallesinde debaghane sokaii;ında 10 

o imaret mahalli 
8 Bo)::az i1·in,!e k;reı; lıurnuntb iki aı!et •et mahalli 

l(i•·ah.k n1otör ve pa~aı· kayı~ ve 
kavıkhane ·ve iskele 

"' 9 ~ Boi!az i 1 iııde çengel koyurıdc pazar kayı'\ı iokelesi ve pazar hayı~'! 
\t' ınotur \f' ka~•ıkh1:1ı1ı· 

Jü - lioifaz i"İı;tle ı;engel ko) uıı<le pazar kayı!:';ı iskclrsinde 10 :\o J,ahve 
ıllil\klııı rP 111t·,. r1~1n nıahnlli 

J l lirı!l;az i\ inde c-ı•ııı:el '>dj"iinılP parnr ka}ığı iskelesinde 8 :"ıo dııkkiın 
\hıtl<lı ti milzoyı'cl0 : :ı lıa?tran 929 tanlıinck·n 26 haziran 929 çarşamba 

rıtlnu saat un d·ırt huc;u~.1 kadur. 
c Balada n.ul.. trPr- eınlai\ ldraye verilece~indcn ınlızayecleyP. vazolunmuş· 

• • ·D~;~~~;~ • ~;; ·:;~: ·~~=: • ~::;;;:~:~~ ~ • '• f I ........................................................ . 
Ciheti askeriye.ce yeniden yaptırılacak olan kagir depoların lO adedi Eokiıehir de 

m lO adedi İzmıt ve Derıncede yaptırılacağı 25.5.929 tarihinde ihalesi kapalı zarf 
uıulile icra kılınacağı ilan edilmiş idi yevmi ihalede talip zuhur etmedi~inden bir ay 
uırfında pazarlıkla ihale edilaceginden talip olanların her gün teminat akçelerilo 
komisyona müracaatları 

.................................................................................................................... 
i Emvali metruke ilanı ! : . 
: .................................................................................................................. J 

Semti Mahallesi Sokagı J\o Ne,; Kıymeti muhammenes 
Lira 

Kmltoprak tl•jılacıbaıı BagJat oaı!desi 57 atik !Uaabagçe 8000 Sekiz takaitte 
183 cedit köık !4051 bedeli mukarreri 

\,u~temilatı: iki kattır maa sofa 10 ·ıda ve kiler ve muthak ve iki heli ve maa 
tulumba sarnıç. Çımıaıırlıgı ile uşak odası bagçeaindedir. Allı dönUm mıkdarındaki 
ba~çesinde meyva ağaçları ve bir mukdar bag mahalli ve el tulumbalı kuyusu var· 
J,r, alek.tirik ve kumpanya su)"u tesi~at ve tertibatı mevcuttur. 

Balada ev•afı muharrer maa bağçe köşk fazlaaile talip zuhuruna mebni pazarlıkla 
yeni<lcn çıkarılmış olduğundan 30. 6, 929 tarihine mUsadif pazal' gUni.1 saat 15 de 
icra~ ı ın\lza~ ede!'oi ınuharrerdir. ·raliplr.ruı bcdf'linill ~·\izde yedi baçugu uiabe.tiode 

teminat makhuzlarile emvali metruke satı~ komisyonuna murııcaat eyler-"• eri. 

1 İ Bakır köyünde barut fabrikalarında imôltı harbi ye f 
t. • • • • .?: • • .1.s~:~: .s:~:~:~ı:ı~. ~~:ı:is0~:~~-~:'::, • • ~" • • • • ... 

Sanatlar ınt:ktelıi hay\'anah için Harut .Fabrikaları hay\aııatı ıçin 
2920 kilo arpa !halesi 6-7-29 cumarte•i :2.l()() kilo arpr. İhalesi 6-7-929 cumaı-
HoO - saman saat H de 6000 • saman tesi saat 15 de 

Balilc.la cius ve mıl•tarı muharrer yem münakasaya konulmuştur. ihaleleri ayrı 
ayrı ve hizalarında mUnderiç gün \'C !:ıaatlarda icra Kılınacaktır. itaya talip olanlınn 
ten1iuıı.tlari,\· le ınltracaatları. 

.................. ,,.,, ....•..... ················~······· i Defterdarlık ilanı J 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S atılık çiftlik his~esi : Be~·kozda Şahin kaya m"vkiinde eAki 4 yeni 1·2·3 numarala 

bir tarafı göller ve karlı tepe ve bir tarafı Toı ğar çeşmesae Dulcuk ve bir tarafı 
Ayı<leresi ve bir t>rafı tıırikiam ile mahdut ( Elmalı çiftliği namile marufıur) icare 
teyinli malıallden 21 hissede 3 hiJsesi, mukataalı mahalden 35640 h"sede 6840 hi .. 
<esi satılacaktır. Mezkür hisselerin muhammen kıym"ti 700 lira olup bedeli def'aten 
alınacaktır. !'>h11.aı·cde 29 haziran 929 tuihinde Defterdarlıkta yapılacaktır. 

S alılık e~ \'C bah,;t-~. Ferik.öyün<le S~k.ız .ağacınd~ ~~k:z ağacı s~kağ:ında bir tarafı 
Sakız a~acı cad<lPf;ı ve hır tarafı .Eftımıçe sokn"ı dığer tarafı Şe\'ket pa~a. arı.:tlıı 

ve tarafı rabii Gi.if >r arsıu.ı ilo mahdut No 6 6 18 18 l muhammen bedeli 1200 
liı-adtr. Bedeli defat<'n a!ınacaktır. Murn)·eıle 2Tcmmuz 929. alı gUnll Defterdarlıkta. 

tıır. Talipler n \"'mi il.alt· olan son gurıcn •ant on dürt buçuğuna kndar :_____ 
"Jrtn•mel'i ,,kumnk ve teminatı nıuvald,ate ıta ederek mıi1oyedeye i~tir~k - -

!!lllllliil!llllllllll!IUllllll!l!lilll!!lllllllllllllllllllllifilılilllllllllllll!llllilllllllilllU!illllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllRll 

Tilrkİye iş 
:Ba.rikasi 

~-ın,Pl ı:"re i tan .ul l::• ... af n,uuuılU<-lımle vakıf akarlar müdıirlıi~Une mu· :::_~ 
raı:atl:ırı il:iıı ol·ın11r. 

Edrnf \P ııılı•t nıih;.tı ha:,hında maliınıat almak isteyenler bu mi!dJeı ;:;;; 

_a_r_rı_n_d_a_n_ı_uı __ •_ı_-,_a_ .. _"_' __ ı3_s_ııı_a_m_u_ra_r_a_a_t _"_de_r_e_k_e_c_r_i _m_i_si_I _r_a p_o_r_ı_n r_ı_n_ı _g_u_re_b_i_h_rl_e_r. i ~: 
Vakıf akarlar -

mudlırlugunden: ~ 

Sernıayesi: Tediye edilmiş 
4,000,000 Liradır 

tlmumi Müdrülük 

Müzayedey vazol_u~ıan enılak ;= 

hançe kapuda durduncu vai< ıf hanın lıırıncı katında 10 ve 14 ve ikinci Si3 
kat ndn 17 ·o odabr. §! 

~luddcti muz.i'yede : 28 mayı~ 929 tarihinden 19 haziran 929 çarşamba ;;;; 

glırı..~ r~.ll on dürt buçu~a katlar. = 
Baii.da muharrer emlak kiraya verilere~inden müzayedeye vazolunmuştur. --· 

Şubeler: 
Taliplerin yevmi ihale olan son !!llnıın saat on dört bu~uıttına kadar ~arına· --
meyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye iştirak etmd; __ 
uzrı• l•taıılıul Erim[ mtıdUrliiğıin<le vakıf akarlar müdUrlüğtiue müracaatları =~ 

AnKara 
Trapuzon 
Kayseri 
Samsıtn 

Adana 
Zonğuldak 
lzmir 
Eder mit 

Ayvalık 
Bursa 
Gire son 

lstanbul 
Balıkesir 
ılfersirı 

il.in ulurıur. _ .. = 
b·,af ve müştemilôtı ha'ıkında malumat almak i•teyenler hu müddet 

zarfıııdo müza, ede odasına mliracaat ederek ecri misil raporlarını gi)rebilirler. 

l\Hieait muamelat, Kumbaralar Kasalar 

Kira otoınobilleri hakkında: 
Taksimetrolarda yapılan "on tenzilattan sonra hazı otomobil şö

förlerinin kısa mesafelere gitmek istemeyerek müşkilat çıkardıkları 
lıalıer alınını~tır. Bı ıyk müşkülat gösteren ve yahut fazla para iste
\ en , 0 furlerin otomobil ıııııııaraları alınarak seHisefer merkezine mü
~nnt • cdilıne"i ve \"~.but trlefonla Bcyo~lu 169-ı ve 3039 numaraya 
h~hPr VPrmt:'Prİ ~mlıterrın alıalimizden rica olunur. 

llllilllllllllllllllll~llllllllllllHllllllllUl:lillllllllilllillillUUlillllllllllllllillllllllllllllllilllllllllllllllllllllilllllllllllllllUllllliW 
........ _ D ktor --········· ı••••u••• O ...__•••••u• \ 

ll Haseki kadınlar bastauesi Cilt !l 
i! ve Firengi Hekimi ii 
ilC@vat . eırllm!l 
l! Tıirbe de Eski Hila.ti ahmer i! 

1 •• ·ı 

!ı birıast. Tel: lstam. 2622 !: .. . 
"•ı:t:~:~t~~~~:!:~::::!~t:~:!:~:ı::t:u.::n::~ııı:ı• 

15 Cumartesi 929 

Tulu jl Üğle iklo~::::~.~1.uil1"'"" r;- --= ~.~J-~~ 
·1,29 tıl!l',l:'; l6,13, 1 1IJ,::9 :1,.f') '!,11 

~50~-;:~ -;,~~~~~;; 1-;~2- :23 
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