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@fl~O ~ı D Ün karar .verilemedi 
i .. mat~ua~ ~emiyeti . 1 ınılllz ıülıutu- ~Urkçe ga~etele~in 
~=-; dun hır zıyaf et verdı . tıa~ı:) !!::~ ise sükllt al· neşrıyat• tetkık edılecek. 

.. Bu güzel vecizenin eıhhatmı 

Geçen gün İstanbul liman şir· 
keti müdürü Hamdi Bey Efendi· 
nin hayat pahalıhğı hakkındaki 
bir mülakatı "İkdam" da intişar 
etti. Evel, ahır söylenilen sözlerin 
icmali olan bu fıkrada nakliye 
masarifinin memleketimizde pek 
yüksek olduğuna müteallik eozler, 
tahmil •e tabliye idaresi miidü· 
rUnün ağzından cıktıir ıic»n kay· 
de şayandır. 

meslek-;~ Dünkü ~iyaf et iki millet 
~~ Ingilizler kadar kimse isbat 

etmemiştir • Zira hu sükuti 
millet, ağzından piposunu çı

~ datlarının mütekabil samimiyet • 
i leri içinde ge~~ti. 

karmadan dünyanın bütün ser· 
vetini kendi bankalarının ka· 
ıalarında toplamak suretile 
sükutunu altm yapmağa mu

Dünkü 
nıaznun 

celsede müddeiumumi: ile 
vekili arasında 

nakaşa oldu. 
bir mü· 

Bir az dUeUnmeğeı mecburuz: 
Dört adım 8tedeki F;r~ ..,.e Se· 
U.nik limanlan bütUn ticareti is· 
tanbul limanının zararına ~~ki· 
yor. Daha da çekecek. 

Niçin ? (;ünkü kom~ nman· 
Jannda aktarma hem kolay. hem 
ucuz. Bizdeki inhisar idareıi ku· 
ruldu kurulalı aktarma hem güç· 
l~şti, hem pahalılaştı ... Pire li
manı genişletiliyor, İstanbul limanı 
i e bom bof. Ticareti engelleyici 
nıUe&1cse ft hid'atlere bir yenisi 
daha ilave edildi. Bu idare lima· 
nımızı modern bir hale koyamadı. 

Hayat pahahlıgı sebeplerinden 
biri de bu değil midir? 

Hamburg Avrupanır. en kolay, 
en ucuz, en muntazam iskelesi 
imiş. ' apurJar orada bir saat 
bile kaybetmiyorlar. İşte bunun 
içindiı- ki orası bir çok liman· 
Jnrnı işini ellerinden aldı. 

Bi?.im idare ise ücretlere bir 
cret, güçlüklere bir güçlük, 
ueraflara bir maeraf daha katu. 

Bu mUe @esenin acaba faideei 
ıedir; bir nıedie ve bir kaç memur 
ıtayırmak mıdır ? :Eğer öyle ise 
bunun demokrasi ile bir münase· 
beti olamaz. 

IJ' ... _,,:t,\ R.o, .. ,:- ·ı-~""'"'~-A.,..- -,---

Te harfiyen: 
" femuru, amelec:i, müretteba· 

tı l ir iki bin ki€iyi geçen lima'Q 

ı-irketi memurları arasında bir ko

operatif yapmak arzumuz hep laf· -ta kalıp gidiyor. Çünkü hu işi be· 

ceı·eceğimize aklımız yatmıyor. " 

Bu ıözleri müdür Beyin ağun
dan işitmek istemezdik: bir iki 
bin kişinin hakkaliyc umurunun 
id:ıresinden aczini itiraf eden bir 
daire nasıl olur da Türkiyenin en 
mühim limanının . islerini &edvir 
eder? 

" Ki~i noksanını bilmek ~ibi 
irfan olmaz " di) e eski. Lir mıera 
var. Doğrudur. 

Biz nakliye. aktarma hususla· 
nnda lıeceıil.si~Tlik goriiyoruz. Yu 
ııan iskelelerinin şehı·imiz aleyııi· 
nt1 ilerlemeleri ve bütün memlc· 
l.cue eşyanın biç olmazsa ) iizde 
heş pabahhgı bu tirketlerin mua· 
meleyi ıl\rencemedc bırakmaların

dan ve zaten yüksek olan ücret
lere bilfi sebep ücretler• ffıammet· 
tiklerinden münbeistir. 

Tiicctr bu şirketlere: gölge et. 
nıe başka ilısnn istemen ! demek· 
tedir. 

Halbuki g6nül 1stauf.m1da ucuz, 
asri, fennt bir liman arzu ederdi. 
Bu liman bütün memlekette tica· 
reti teshil edebilirdi. Ne yazık ki 
'irket bir kooperatif ibakkaf dük· 
kilni bile açamıyor. 

Çenberlitaşın 
altından 

mağara çıktı 
Çenberlitaşın etrafında haf

riyat yapılıyordu. Bu hafriyat ne
tice~inde, Bizans devrine ait bü

yük bir odn bulunmuştur. Odanın 

doşernetnhtaları da mevcuttur. Haf· 
riynta devam edilmektedir. 

Cc>:ıberli taşın arkasında küçük 
h'ı c1i.il~kfm Yardı. Hafriyata devam 
e ·• ı. ek icin bu dükkanın i"..tim· 
] ' l i 1f11m gelmektedir. Bunun 
ı .. n . . t! t • mi =-~rnnt edilmi:tir. 

vaffak olmuştur. 
lngiliz sükutu hakkında bü

yük bir seyyahın yazdığı şu 
samlar şayanı dikkat değil mi? 

Ağır ceza ma• 
hkemesi, dün, Hr
onika gazetesi • 
nin Türklüğü ta
hkir davasında 
şayanı kayt bir 
karar verdi. Ge
çen celsede mu
hakeme safahatı 
tamamile bitmiş

ti. Dün karar ve-
rilmesi bekleni
yordu. Fakat d
ünkü celsede m· 
es'ele büsbütün 
başka bir şekil Dünkü celaede madam Eleni ve vekili 
aldı. ı delAil olarak bu hacliae etrafında 
B~ had~scde ~.ürkç~ gaze- neşriyatta bulunan türkçe ıaze. 

telerın neşrıyatı muddeı umumi tclerin de tetkikine karar Yerdi ve 
maznun madam Eleninin veki· mubakem · 22 h · b _ ......... 

l
. d ·· k eyı azırana araaa. 
ı arasın a muna aşa ya mevzu .... ========-=----

ıtalyan gazeteciler ,erefine dün tokatliyanda verilen ziyafet 
1 

"Lôndrada, davetli olduğum 
kulübün geniş salonunda, bir 
köşede oturmuş, duvarlara 
asılan ve yahut eski maroken 
koltuklara gömülmftş,(Punch) 
ve (Who is Who) gazetelerini 
okuyan muhterem eşhasa ha· 
kıyordum. Resimleri insanlar
dan ayırmıyorum. Zira burada 
insanlar resimler gibi hara· 
ketsiz ve sükuti idi. Bu sükut 
içinde hiç bir idi düşünce 
aklımı ziyaret etmiyordu. Et
rafımda hpr şey, bu sükutun 
tesirile kibar bir çehre alıyor· 
du. Bana öyle geliyordu ki 
bu siyah koltuklara gömnlen 
adamlar, ya birer enclimeni da

l niş izası, ya birer şanlı naaş 

oldı. Heyeti hakime evveli Hro- Az, öz 
nika gazetesinde çıkan ve da
vaya mevm olan tefrikanın aslını 
hır )'Unan gazetesi neşrebnekte 
idi. Bu yunan gazetesinin mah
kemeye getirilmesini l<:arar albna 
aldı. .Müddei \ımumt QJuaviai 
Cemil bey mahkemenia 'bu 
kararı üzerine "Hronika,. da 
bu yazıların intişarı zamanında 
Darülfünun gençlerinin haklı nü
mayişini efkarı umumiyenin mu· 
hassalası olan türk gazetelerinin 
neşriyatını izah etti ve bu dava 
ha~kında daha bariz bir kana· 
atın tahassülü için bu gazeteleri 
delail mahiyetinde mahkemeye 
ibraz edeceğini söyledi ve bu 
taleplerinin kabulünü istedi. 

Dnn, matbuat cemiyeti, tayya· 
relerle beraber gelen ltalyan ga
zetecilerine Tokatllyan otelinde 
bir ziyafet verdi. 

Ziyafette 1talıran ve türk ~aze· 
ciftri. ~· ·~iirimiı \ 
ff81c:ltı ~illanr~f paşa, a ya ıe-
firi sinyor Orsini Barone, italyan 
hava filo.su kumandanı Ceneral 
Balbo ve sair zevat bulunmakta 
idiler. 

ve yahut birer mfltekait ~·· 
zırdı. 

Ne sirerken, ne de çıkarken 
d\a> auıtteT~nlar 
arasında giisünD çevirip b•nil 
hakan olmadı • Bu adamlar 
yalnız dil ile değil, gözlerile 
de susmasını biliyorlardı. 

Bu sükut müziç mi? Hayır. 
Ziyafette matbuat cemiyeti 

reisi Hakkı Tarik bey şu nutku 
söyleki: 

Muhterem efendiler, ' Misafirlerin diinkü tenez-

Bu, ne ölümün, ne tehayyül 
ve istiğrakın, ne ibadetin, ne
de fisagori felıefenin sükutu 
değildi. Bu sükut, centiJme· 
nin centilmenler arasındaki ltalya ile Türkiye arasındaki zühlerinden bir intiba 

tayyare gelip giditlerini mutat 
bir hadise olarak görmeğe alış· 
mıştık. Bu son hafta içinde bu 
haraketlerin aldığı fevkalade 
manzara, gözle görenlere verdi· 
ği temaşa zevkinden elbette çok 
ziyade ve çok geniş bir muhite 
sari olarak içimize tatlı bir ta
hassüs getirdi, 

Kabul ettiğimiz bu fen kanat
larının türk gazatecileri gözün· 
den bir büyük mazhariyeti de, 
kendilerini beynelmilel kıymeti 
malum olan italyan matbuatının 
en sevimli simalarıla karşı kar· 
şıya getirmiş olmasındadır. 

Geçen sene güne bu aylarda 
ve bu günlerde italyanlarla türk· 
ler arasında yapılan dostluk 
muahedesinin jtalyan milletinin 
büyük başı Mussolininin Romada 
k~yduğu imzayı büyük eJçi
mız Suat beyin elinden alıp 
Ankaraya getirmek ve bu 
değerli vesikayı Türk hnzinci 
evrakına mal etmek güzel ltal· 
yan topraklarından geçişimin ga
nimet bifdigi en mes'ut bir fırsat 
olmuştu. Bu gün onun yıl dönü· 
~ünde Italyanı~ manevi varlığını 
bıh~kkın temsıl ettiğine şüphe 
etni~diğin bir güzide hey' ete, 
Türk gazetecilerinin sevgi ve 
saygılarını arzetmek vazifesinin 
bana düşmesini de taliimin müs
tesna tecellilerinden biri sayarım. 

T ayyarecilerinize söyleyiniz: 
Bindikleri aletler fezada bir iz 
bırakmış olmayabilir. Fakat bu 
ziyaretin izi bizim kalplerimiz· 
dedir. Türkler aulh içinde inki· 
şaf için Türkiyenin kuvvetli dur
masında ne dereceye kadar za-
ruret görüyorlarsa, kartaca ga
liplerinin haleflerini de kuvvetli 
görmeyi gene sulh namına öyle 
lüzum hissederler. 

"Aziz meslekdaşlar. 
"Gazetaler hanği millete men

sup olurlaraa olsunlar, ruban her 
yerde birdirler . Borçlandıkları 
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sükutundan başka bir fey 
dejitdi.,. 1 

lafın ne olduğunu bilenler 
için ah bu sükut. 

Ahın.et Haıim 
== 

Bu talep üzerine Madam Ele
ni nin vekili söz aldı: 

-Gazetelerin neşriJatı ef ka
rı ımmmi)enirı muhassalası ola· 
maz. Bu ya=ılar <lava mevzııu
nım haricindedir. Müddei umu-

Gönderilen son ra.v.r mi beyiu talebinin reddini iste-
~ rim. dedi 

B 
v l - d } Mahkeme heyeti bu hususta 

OılaZ aı· a Vapur arın bir karar ,ermek üzere müza-
0 kereye çekildi. Neticede, heyeti . aıhhı""' muayeııe hakimcnin ne idida, ne de mü-

0 dafaa ile mukayyet olmadığına, 
müdafa vekili beyin sözlerinin 

k On toroıu• • flll• • }• SİCll)}• yorlar. iilire~dd~i11~e ~ve~M~ü~dd~ei;;:;;;;;u....,.m;;;;;;,,;um5'"ii beyin talebi veçhile gelecek celsede 
iifi57. =zw=;-; 

~stanbul tre~i-1 O Hazır an 924 
Istanbulda cemiyeti akvam na· 

mına çalışan boğazlar komisyonu 
tarafından 928 senesine ait rapor 

buraya gölı· •••-• 
derildi. Is· 
tanbul ga· 
zetelerinde 
rapor muh· 
teviyatı 
hakkın da 
tafsilat gör
mediğim 

için bir neb· 
ze malumat 
veriyorum: 

Rapor ilç 
kısma ay 
rılmıştı. Bi
rinci kısııı.-
da komi~- ı\miral Va~bf B. 
yonun 928 stnesinde ki mesaisi, 
ikinci kısımda geçen vapurların 
hali hazırda haiz olması icap 
e d en şarait hakkında malumat, 
üçüncü kısımda bazı vesaik 

zikredHmektedir. 

Harp sefineıerl 
Birine. kısma nazaran, l ka

ııunsani 928 de karadenizde ba-
l hri kuveti en büyük devlet sov

yetlerdir. Bu sene zarfında bo
ğazdan geçen harp gemileri bir 
hadiseye sebebiyet vermemişler
dir. Komisyon burada eski nok
tari nazarını tekrar ediyor. sefa. 
ini harbiye komandanlarını bo
ğazlardan geçeçeklerini eskisi 
gibi ihbar etmeli ve geçerlCen de 
komisyonu ahval ve harekattan 
malumattar etmeleridir. 

Yasak mıtakalar 
T(omisyon, tayyarelerin lzmit 

ve Çatalca mıntakaıarı üzerinden 
tayaranlarım türk hükumetinin 
men' etmiş olma11 hasebile me· 
seleyi tetkik etmiştir. Komisyon 
bu memnu mıntakaların, Boğaz· 
lar mukavelesinin gerek havadar, 
gerek denizde vazetmiş olduğu 
serbestii mürur prensibi ile kabili 
telif olup olmadığını anlamak 
arzusundadır. Türk hükumeti ih· 
das edilen mıntakalarm sırf idari 
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marşandizle 
müsademe etti. 

Ankara, 15 [ A. A. l 
Bün ak~m şehrmizden hare· 

k~t eden, lstaııbul yolcu treni, 
Bıcer istasyonunda beklemekte 
olan marşandizle müsademe et· 
ıniştir. Bunun neticesi olarak her 
iki trenin makineleri ve mar~an
diz treninin üç vagonu hasara 
uğramıştır. Yolcu treni ve mar
şandiz :nakini tlerile işcileri ağır 
surette ve yolcu treninin maki. 
DC) e yakın ilk Yagonunun cam
larının kırılması neticesi olarak 
bazı yolculıır yüzlerinden hafif 
s~rctte yaralanmıştır. Yapılan tah
k~k~t'. kazanın yolcu treni maki· 
nıstını.n yol~n kapalı bulunduğu· 
na. dnır v~rılen işarete dikkat et· 
mıyere~ ı~tnsyonn girmiş olma· 
sından ılerı gcldiuini göstermiştir. 
Ka~ dolayisiyle" Anadolu ekis
presı hu giin ~ehrimize beş saat 
teeh.hürle saat 14 te , e yoku 
trem de 8 saat teehhürle saat 
15 · 30 da ~<'lıni~~ir. 

At canbllzı 
Geçen ayın !Onlarında 1,..U. 

,.,,.min meıhur devlet adam'ların. 
dan lord Rosebery öldü.. 

Ben bu zatı hariciye ncwn, 
ba§ı•ekil, liberal fırkası reüi ,,. 
bir dereceye kadar da müellif bi
lirdim, çünkü Napoleon'un Sain. 
te • Helene adcuında geçirdili 
hayata dair ycıulJRı eMT ~it 
maruftur . Okumanızı tavliye 
ederim. 

Meğer memleketinde bu .zatın 
,;>hretini mucip olan sıfatlar bun· 
lar del{ilmiş ! 

ilk telgrafların metni ıu idi: 
'' Filan tarihlerde Der'lly at ko
şularında birinciliği ilırtu: etmek 
§erefirıe nail oları Rosebery öleli;. 
Bu zat baıı e.kalette de bulun. 
muJfU, .. TeMkkıye bakınız: in· 
gilıerr/A l.oıuda birinci gelnutlı 
pel• bü~· ik bir ıeydır; bafwlril 
olmak ıse .... 

Roscbay'ye dair sütunlarca 
yaıı olmdum. 

KPndi~i /skoçyantn ahi sade
t::ünmdanmıs: malikti.nesi em.aalıis· 
nıiş; me-§lıur banker, müyour 
be11i • lsrailden Roçildin hasını 
alnır§ .... Bunlara dair binlerce 
kelime, ı·e, siya!i hayatına ma. 
ıeallık bir, iki sö:. 

lngiltere spora, koıuya, yarı· 
§ll uzu'! zamandanberi ehemnd· 
'.) l!t 1·erıyor. Gazetelerinin en bü· 
'iik kısmı bihne.z, tükenme.: id
man .hnrmlisleri') le doludur. Her 
nıalıfılde soatlarca teni!,_ polo. 
golf. futbol. beyzbol t'e bilrnaa 
nel!en balısolunur. por ingilis
lerın .hanına lıadar mıfu::. etmif. 
A.~erılmlılar da öyle. Büyük, kü· 
çulc; 'lı·adın, crl.·ek; kibar, fakW. 
heı> sporlo mC§gul. 

Ya~n zamana eleğin bi:d. ifl. 
man ln~ çocuk i*i zannediliyordu. 
~rrula ı P. yctmi5lik pir'ler, .rahut 
koca • 1.arılar ellerini! rahetı alıp 
top <>y11uyorlar. 

Şuna kanaat getirdim ki spor 
iradi krwueti arttınyor. Bedeni fa
ideyi bir tarafa bırakıynrıını. B11n
dan ba~ka, spor hayatı kalbe me
taneı ı·eriyor, a::mi :iycıdele.qtiriyor. 
Sporc:a muı-affab) r.t sık sı1• teker
riir eılebiür. /tf <'!ydan, ınüsabakc 
meydanıdır. Orada kazanmayı ii~· 
renen iı sahasında da arni ıekiltl• 
har6Mt "ediyor, kenduiııe güı:e:ıivor. 

Bundan 'ba§ka spor, e..-iyetli oJ. 
makkı beraber. iatlı ve le:eıli. 

Anglo • sakson ırk-ının hayatı• 
farJa becerikliliğini. acaha, !lpOr• 
lıamledebilir miyiz ? Yihler daha 
ıen, kan dnha cevı-al, viicuı dah• 
dür/Ut, vcuati ömür daha u:ıuı, ~ 
ti)·arlık daha zinde. 

imdi, lord ~foscbery iptida uor
cudur, <>ndan sonra baı::·diİa;.,. 

- Anladmızmı? G J\. 



Boğzlarda 
[Birinci say/ adan mabaat] 

mahiyeti haiı oldutuDu binaen
alap bofulardaa aerbeatii mü
aW lh lauebeti olmadığını ko· 
misyona bildirmiıtir. Şu takdir-

• .mecliliA Boğazlar komisyonu 
il• bir veobi allkuı yoktur. Türk 
hükiimetiDin komisyondaki mü
mesaili, lımlt mıntakasımn boA"az
Jardan gemilerle hiç bir alakası 
olmadıllnı beyan etmiş ve türk 
hükQpıbtn busuai tahdidata ta· 
bi ofmıyan kendi kara sularında 
lüzum gördüğü her türlli tedbiri 
almakta baldı olautunu ilave et
miıtir. 

• •rıb••tll rnürur,, 
'Kbmisyon azaıı arasında "ser

bestli mürur., terkibinin tefsiri 
hakkında ihtilih nuar vardır. 
Faka \omi17on azası aefainin ve 
tayyarelerin müruru ıaraiti üze
rinde ~pılacak her hangi tadi
libn dikkatle tetkik edilerek ce· 
miye i akvama hususi r3porlaila 
daima malümattar ey?em de 
•ilttefik lcelmışlardı. 
muayene 

istemiyorlar 
Komisyon raporunda gemi

lerin auayenei ııbbıyeainden 
balıydf~ Ye diyorlci-

"UkidenbJri menu bir usul 
daireainde Çanakkaleye gelen 
vapurlar orada durdurulur ve 
muayenei .aıhbıyeye tabi tutulur 
ve bunun için ayraca resim alınır. 

Konıiıyoa. menzilsiz geçecek 
llarp ıefineleriaia tiirk makamatı 
tarafından •uayenei sıhhıyeye 
tabi tutulmasını mu alın gö. mü
yor. Yabuz bunlar değil, içinde 
dokton14 bulunu Ye Çanakkaleye 
utranıayacak olan ticaret vapur· 
larfda muayenei sılıhıyeye tabi 
olmamalıdırlar. 

Komisyon, bu meıele lıaldnn
da ba_ HD• tnrk lıükiimetinin 
noktai nuannı aalamak istemiıtir. 

Komisyondaki türk delekesi 
kendi 4ahıi fikrince boğazlar ma 
kavelesinİJ naeuzuu bahı resmi 
istihdaf etmediğini ıöylemıştiı. 

Ktmti3yon türk delegeli mı.üte$
"a olmak üzre muttefikan bu tef
sir tarzı aleyhinde bulunmz .. ş ve 
PariJ beynelmilel sıhh;ye konfe
ran-.ı11Ca da teyit edilen boğa:lar 
rHkave1.e15'meJindeki §araitin 
mıı,,.kıın mertebe şur'atk ıatbiki 
ar2usunu izhar etmiltir. 

Komisyona göre, mukave
lenin tatbikinden, 31 mayıs 
1928 denberi Akdeniz ve 
Karadeniz boğazlarında dok· 
toru olan Ye uğramadan ge
çecek bulanan gemilerdeki 
mu*yenei ııhhıyenin tatbik 
edilmesi llzım gelirdi. 

Tahlisiye resmi 
Kttmll)'onun itiraz ettiği bir 
~ daha var : Karadeniz tah
llllye idareıinin Boğaziçinden 
geçen vapurlardan aldıtı ton ba
pna ltef kuruftl, harpten evelki 
reıml tlç misli itibar ederek, faz
la buluyor, fakat tahliıiye ida· 
ruiain bta 1eae vapurlara gös-
terdi~ Cı&huletten, Karadenizde
ki Yapürlarla telsiz muhaberatı
tının teılslnden memnun görü
nOyor. 
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Kapalı oda 
Jtontea cebinden otomobil 

için bir yol haritası çılccrdı. Kı 
rmm -çf zğili bir yolu takip ed • 
en parmağı bir noktada durdu. 

Eliıabethin gözleri ıevincinden 
part.ch. Hem ağlayara~, hem 
gülerek bir feyler söyledı. 

Kontes cevap verdi: 
- Pek iyi .. pek ili.. mutabı

kız. 
Elisabeth o kadar ıevinç için

de idı kı, Paul adeta ötekinin 
elini öp ek zannetti ve anladı 
ki, zav Ilı kızı yeni bir tuzağa 
düşiirec er. 

Kont s a ğ k lktı, bir kapıyı 
açar k e hır nı çağırdı. 

U bir adam girdi. 
ı ı : Kari, ca

d 
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Vil 11 ti emanette h~dJin B. tararı~aa~ tetkik. ean. HUtelerrllı 
dıkten sonra cemıyetı beledıyeye Sinema artistliği 

··gretme ceıııiyeti 
"Sinema artistliği 

ö~r yeti namında bir 
cemiy t te kıline müsaade edil
me i hakkında dün vilayete bir 
jı;;f da v ilmi tir. Bu eemiyetin 
te ekk 1 m dı Sinema artisti 
yet" t"r e tir. ViHi} et bu i;;tidayı 
tahkık t i ra ı için polis müdürlü-
ı ·· ü ' le et i fr. 

Hala O nıes ~ele! 
Bir çuval uııdan 90 yerine 101 

1 okka ekmek çıkabilereğine, bu 
cihetin dariil'aceze fırınında da 
taorübe edildiği hakkında Istan
bul ~ıhhiye müdürü Ali Rıza bey 
beyanatta bulunmuş idi. Buna 

takdim edilecektir. Talimatname 
bütçe Ye kavanin encümenlerinden 
m iirekkep muhtdit bir encümen
de müzakere edilecektir. 

Emanet, memurlarının memu· 
rin kanununa tabi olmadıkları 
hakkındaki karar üzerine emanet, 

Tabiiyet nıüdürlüğiı 
Şimdiye kadar Hariciye veki

letine merbut hulunan Tabiiyet 
müdüriyetinin 1 hazirandan itiba
ren DahiJiye vekaletine raptı te
karrür etmiştir. 

Hacı Adil hey 

111_1 ... s•h-hai_IHI 
,-Çocuk bakımı 

--18--
llci yaıına kadar olan ço

cuğun yiyeceği yemek ve bes
leme tarzını yazmışbm. 

ilci yaşındaki çocuğun b
bve altısı sütle yapılmıı bula
maç ve ekmek yahut blskilvl. 
Öğle yemeği: bir yumurta ve 
yahut biraz pfliç, balık, ince 
keıilmiı et, ekmek, patates 
ezmesi, bir bardak ıüt. 

memurlarını azletmek hakkını ha
izdir. Azledilen memur ya ıurayı 
devlet kara ı e 'e ya her ne suretle 
olursa oJsun cevazı tstılıdam ka

rarı alirsa mazuliyet maa~ına is
tihkak kesbeder. Fakat, muvaze
nei umumiye kanunu mazuliyet 
maaıı namı altında tahsisat veril
mesini şiddetle menettiği için, 
emanet bu kabil memurlara maaş 

Münhal olan Türk . Fransız 
mahkemesi Türk hakemliğine Ha
cı Adil Beyin tayini ili tastika 
ikt · .. n etmiştir. 

Eczacılar §İrket yapıyorlar 

ikindi kahv alhıı 250 gram 
süt, ekmek yahut bisküvi. 
Akşam yemaği : süt veya 

su ile hqlanmıt sebze ve et 
suyu ile yapılmış bulamaç ya
hut tapyoka, elma komposto
su yahut meyve pelteai yahut 
reçel, bir bardak süt. 

Jstanbul sulJı hit~imliği 
1 t b l ulh h .kimliğine, Ça

talca uJh 1 alimi Ra~it bey tayin 
edilmi tir. 
Ticaret müdürliiğü 

kadrosu 
1 tanl ul mıntaka ticaret müdü

ri} e mn ) em ene kadrosu ikti· 
at ~ekii1f'tince tastık edilmiştir. 

Müdüri) ete ait maaş havalename
si de d n telğrafla defterdarlığa 
bi)dirilmı tir. 

Poli te 
Tekirdağ valiliği 

Poli mtidüriı Şerif beyin Tekir 
dağ valiliğine ta} ini hakkında dün 
hır refıkımız n luhrne gazetesinden 
nakleyJediği habpr yaptığımız 
tahkikata mızeren doğru değildir. 
Yalınız şube müdürleri arasında 
bazı tebeddüJler yapılacağı kat'idir. 

Ortaköyde dün 
bir ermeni 

arbedesi oldu 
Ortak y ermeni cemiyeti heyeti 

mut Jliy ı ıntıhabatı esnasında 

l r l çıkmılıi rn 35 er-
nıenı ı ı f olatf.k bir arl>eae 
çıkarını,. la dır. 

Yeni heyeti mütevelliye "nti· 
habatı yapılmakta iken Hayik 
ismind bir mtlntehip başka nam· 
zetJ r r y vermek istemiş kendi
si bu ekilde hareketten men'o
Junmu tur. Hayik efendiyle arka· 
c;şları noktai nazarlarında ısrar 
etmi ler, mukabil taraf tecavüze 
geçnıi~ ve ıdaiaya nazaren Hayik 
efendiylE> arkada:.-ları dayak yemış· 
!erdir. H dı ye zabita vazı'yet 
emiş tahk"k ta başJanmı:tır. 

Deınir) ollar idarq 
meclisi 

Haydarpa a aki demir yolları 

idaresı ıdHre meclisi bütçe muci
bınc lağvedılmıştir. Dem!r yollar 
iaare i bundan sonre müdürler 
mec n m altında teşkil olunan 
hey t r ndan idare olunacaktır. 
Açıkta kalan meclisi idare azala
rına hırer maaş nisbet~nde ikra
m }e rı ıı tir. 

muhakkak Elisabethi bir taraf
larda öldürmek gibi bir vaıife 
vermişti. 

Kari başını eğdi, harıtada bir 
yer gösterdi. Sonra saatini çı
karıp baktı . Elisabetb kontesin 
daveti G"'"' i ıı.; ayeığa kalktı ve 
beraber çıktılar. 

Bu seri sahne korkunç bir vü
zuh irae ediyordu. 

Kontes vasi salahiyetinden i1-
tifade ederek, Konradın uyku
sundan bilistifade Eliıabethe oto· 
mobille firar teklif ediyordu. O 
da bu kurtuluşu nimet bilmiıtl. 
Karlın himayesinde kaçacaktı. 

Tuzak lcurulmuıtu. 
Kontes tekrar gelerek Karla 

manidar bir nazarla bakb. Kari 
o belinden bir hançer çıkardı. 
F at kontes razı olmadı. karla 
bir kiıçulc ıiıe verdi. Oda ıiıeyi 
ceb'n l oyd . 

A bir otomobilin kor· 
n aul dikk tle sab-

dün emanet iktisat müdürü Kemal 
Ömer bey cevap vermiştir. Ke
mal Ömer bey diyor ki: 

- '·Bizce ekmeğin bir çuvaldan 
çıkan mıkdarı tesbit edilmiştir. 
Bu mıkdar 94 tiır ve bu şimdiki 
formüfümilz dahilinde devam et· 
tikçe değişmez. Eger rutubeti ço
ğaltır ise'k bir çuval undan belki 

ele 110 çuval ekmek çıkabilir.Fakat 
hu ciheti de sıhhiyeciler kabul 
etmez. Binaenaleyh, 94 rakkamı· 
nın deği§mesi imkanı yoktur. 

Nişantaşı fırını Haydar beyin 
eminliği zamanında emanete alın
mak istenilmiş, Eınin hey ~hre
mıni olunca buna liizum görme
miş, nihayet bina maliyeye intikal 
etmiştir: Unlcapamndaki değir
men de çok eskidir. Bu itibarla 
her ikisinin de tarafımızdan iş· 
Jetilmesi kabil değildir. Esasen 
emanet eski fırını ve değirmen

leri ialetmek fikrinde değildir. 
Biı, bugünkü fırmlarm bile itle
tilmesi aleyhindeyiz. Fırınlar ted
ricen kapatılıp asri ekmek imal 
fabrikaları açılmalıdır ki bu da 
yavq yavq olacaktır. 

Haber aldığım gqre ekmek 
meselesi hakkında dahiliye \-'eki
letinin bugünlerde tebligatına İn· 
tizar edilmektedir. 

Sokaklann sufanma81 
Emanetle Terkos su şirketi 

arasında husule gelen itilif üze
rioe 15 Hazirandan itibaren sokak· 
ların sulanmasına bailanacağmı 
yızmı~tık. Aldığımız malumata 
göre Terkos şirketi yalnız büyük 
ve ana caddeleri sulayacak, diğer 

cadde :ve ısokaklar nmafeti fenniye 
müdüri}eti idare~ile arozozlar tara· 
fından sulanacaktır . Aro7.ozlar 
deniz suyundan iıtifade edecek-

lerdir. 

Emanet memurları 
Şehremaneti memurlannın me

murın kanunulla tabi olmadıkla
rına dair verilen karar üzerine 
emanette bir encümen teşkil edil
miş ve emanet memurları için bir 
talimatname hazırlanmıştır. 

Bu talimatname şehremini Mu 

neyi takip ediyordu, Eli.sabethin 
geyindikten aonra dotro otomo
bile gittiğini anladı. Kaybedecek 
vaktı yoktu. Zihin selimeti ile , 
ihtiyatla Ye saniye kaybetmeden 
harekete geçmek lazım geliyordu. 

Kotup Beınardı çaA-11dı. 
-Elizabtlı otomobille gidiyor. 

Kari da beraber ..• kw zebirleye
cekler. Arkamdaa gel. 

- Ne yapacaban? 
- Bakalım. 
Köşkün mukabil cihetine reç

tiler. Kapının önünde bir limuzin 
duruyordu, Yarım düzüne kadar 
da aıker ve hizmetçi ... 

Bir kadın merdivenlerden indi 
ve otomobile bindi: 

Paul: 
- Elisabetla, dedi, itte Karl •• 
Kari oof6re bir iki emir verdi. 

Hneket saati yaklaşıyordu. Mü
dahale edilmezse, otomobil ka
tilı ve kurbanını ahp götürecekti. 

Müthit dakika! 

bağlayamıyor. 

Diğer taraftan emanet memur
ları memurin kanununda zikredi
len tasfiyeye de tabi olmayacak· 
lardır. Şehremaneti, . yaptığı tali
matnameden kendi memurlarının 
haklarını müdafaa etmek için bir 
çok ahkAm koymuştur. 

Bankalar ve bunlara mfimaail 
ma!i ve iktiıadi müesseselerin 
memurlan hakkında tatbik ettik· 
leri usulJerin emanet mazul ve 
ınütekaitlerine de tepDil edibmi 
düşünülüyor. Tahmin edilditfne 
göre, memuriD talimatnameaini 
tetkik edecek bütçe Ye kanun •üt
terek encümeni bu esaelara göre 
talimatnamede tadilAt yapacakbr. 

Bir sabıkalı dün 
akşam 

nişanlısını vurdu 
Hasköyde dün akpm bir cina

yet oldu. 
Hasıcoyt!e al'Bbacılar ~okağında 

oturan 18 yaşında Rabeka ismin
deki kız Sabıhalalardan Anam is. 
minde bir gençle n1f8nlıdır. Rabeka 
son zamanda Avramdan ayrılmağa 
kaı ar vermiı ve bu kararinı dün 
Avrama biJdirmiftir. Avram nişan· 
hsından bu sözleai işidince bıcakla 
Rabekayı ağır surette yeralanmış
tır.Rabeka hastaneye kaldırılmııtır. 
Avram yakalanmıştır. 

Nikel para basılacak 
Ma1iye vekileti tedavüJde bu

lunan nikel paraları değiştirmeğe 
karar vermiştir. VekAlet bu husus
taki kararını yakında tatbik ede
cektir. 

Nikel paralar yeniden buıla
caktır. Yalnız beı paralık artık 
basılmayacaktır. 

Buna 1ebep beş paranın piya
sada tedavül kıymetini kaybetme· 
sidir. Piyasada be§ para muka
bilinde satın alınacak bir şey 
yoktur. 

Paul wada her hangi bir mil· 
tbiı bir tehlike tevlit edecetiai 
aalıyonla. 

Bernard dedi ki: 
- Eliubethi kaçU"Jaalt mı ia

tiyor-. Bu kadar nlSbetcinin, 
bu kadar pruhun araaındanl 

- Bir 1•1 ilte1orwn : Karlı 
'"bertmek .• 

- Sonra? 
- So.n, bizi tevkif ederler. 

Bir nulet çıkar, nıalete Pren
sin ilai kanfır. 

- 8iai de lmrpana dizerler. 
Dotru- ya ba plln. •. 

- Senin de aklına ne ıeliyor· 
ıa siyle de onu yapalım .. 

Paul elindeki tabancanırı kab
sası111 sıkıyordu. 

Bu ıırada Karlın ıoföre çakıt
tıtını iıittiler: 

-Aptal herif diye batırıyordu. 
BenıİD yok öyle mi? Gece 
yarı11 nereden bulacağız. 

Garajdan mı? Koş oraya, salak .. 

Şehrimizdeki eczacılar tarafın
dan yeni bir Şirket teşkil edile· 
cektir. Şirketin sermayesi 500 bin 
lirayı tecavüz edecektir. Şirket 
ıehrimizde büyük bir laboratuvar 
tesis edecektir. Bu laboratuvarda 
Avrupadan gelen eczacılardan ba
zıları imal ediledilecektir. 

Konya Ereğlisindeki 
ermeniler 

Konyada çıkan Babalık gazete
si yazıyor: 

•Haber aldığımıza göre Ereğli 
ermenileri umumiyetle ihtida et
mek temayülünde bulunmakta ve 
bu hususta mahalli müftaiğe mu
racaat eylemektedirler. 

İlk muracaat edenlerden Ser
kiz efendinin muamelesi bitmit, 
ihtida ederek Mehmet Niyazi 
ismini almıştır. 

Ereğlidt"ki di~er ermeni vatan
daşların da bu hususta teşebbüste 
bulundukları haber aiınmı§br .• 

Mellfıernelerde 
Dogum davası 

LAmia hanımın ölümüne sebe
biyet vermekle maznun bulunan 
dr Kenan Hasan, Asım, Gemal 
beyler1e Ebe Müberra hanımın 
L- :.:w"'- -- ...ı-~}v- ._ .. ..__ 1 ___.. 

)arı olduğu hakkında tanzim olu
nan tıbbı adli raporu henuz adli
yeye gönderilmemiştir. Muhake
meye 30 Haziranda devam edile
cektir. 

Cemiyeti belediye 
fırka grupu 

dün içtima etti. 
Gemiyeti belediY.e fırka grupu 

dün içtima etti. İçtimaa Emin 
Ali Bey riyaset etti. Emanetin 
929 inşaat programının ana hatla
rı hakkında ihzari bir müzakere 
oldu. 

Bu meyanda Taksim meydanın
n ın düzelmesi ve güzelleştirilme
si de mevzuu babsoldu. 

Bunun için lizımgelen paranın 
tefriki kararlaştı. Bu programm 
esaslı surette tetkik ve münakaşası 
için içtima Perşembeye talik 
edildi. 

beaim kürkümü de getirmemif
ain. Kürkll de getir. Otomobili 
ben götüreceğim. Senin gibi hay
vanlar, bir de Şoförlük etmeğe 
kalkarlar .. 

Şoför koşmara baıladı. Paul 
neferin arkasından lc:oısa aydın· 
lığa çıkıp ta ıörünecejini anladı. 
Bemarda: 

- Gel. dedi, akluna bir şey 
ıeldi. 

Çemenlerin üzerinden yürü
yerek ahırların ve otomobil garaj
larının görllndüğü istikamete yn. 
rüdüler. Vakia görünınek korkusu 
ile hayla endişey~ düşdüler, Fakat 
gören olmadı. Koşup giden şoför 
dört bidon sırtladı ve paul ile 
Bernardm önünden geçti. 

Darbe pek ani oldu. ıoför ba. 
gırmata bile vakıt bulmadan yere 
yıkıldı, atıı tıkandı, kolları bat
landı. 

şoförün lcaskatini Ye mantosunu 
çıkardılar. Bemnrd dediki: 

- Ne yapıyorsun? Kari şufö· 

&zı çocuklar sütten çabuk 
bıkarlaı, böyle çocuklara ıUt 
yerine at verilir. Bu auyun 
menba wuyu olmasına dikkat 
etmek lazımdır. Eğer bayle 
temiz au yoba kaynaDUf MI 

vermek icap eder. 

Lokman Hakim 

1111 J' uk uaı 1111 
- Pangaltı polis merkezi me

murları bu civarda müteaddit 
sirkatler yapan Yusuf ve Haaan 
isminde iki hırsızı yakalanuolarclır 

6 T~vcular - Eminönü polis 
merkezı memurları Ahmet ile 
Seher isminde bir kadın bir erkek 
tavcı .Yakalamışlardı~. Bunlar kıy· 
metsız saatleri safdıllere yüksek 
kıymetlerle satmaktadırlar. 
+ Madamın çantası - Fındık· 

ltda oturan İhsan ve Deli Kenan 
isminde iki arkadaı dün Pangal· 
tıda madam OJonbiya isminde•bir 
genç kadının elindeki çantayı kapıp 
kaçmağa başlamışlardır. 

Madam OJonbiyanın çantasında 
J10 Tiir.k.. l~lwti~ iı:aaı._15 dolar. 
varmış .. Genç ka mm leryacrı 
üzerine polisler, çantayı kapanların 
arkasına düşmüşlerdir. 

Üç arkadaş yakalanacaklarını 
anlayınca çantayı o civardıı do
laşan arkadaşları bahkcı Envere 
atmışlar, hu sefer de o kaçmağa 
başlamıştır. Polisler Enverin de 
peşini bırakmamışlar, lakin kurna 
balıkçı yakalanmadan biraz evvel 
çantayı Harbiye mektebi hademe
c:inden 1smaile Yermiştir. Nihayet 
madam Olembiyanın çantasını 
elde etmeğe uğraşan 4 ahbap ça· 
vuşlar yakalanmış ve paralar geri 
ahnmıştır. 

Otomobil kazalan 
Dün öğleden sonra şöför Kad· 

rinin idaresindeki bir otomobil 
Maslaktan dönerken velospitle 
karşıdan gelen Panayot ismindel 
bir çocuğa çarpmış, çocuğu baıın 
Iaiı ve vücudunun muhtelif yerle
rinden ağır surette yaralamıştır. 
Şö(ör Kadri yakalanmış ve yaralı 
ÇöCtilC" etfal hastahanesine yatırıl
mıştır. 

rllnü hiç tanımaz olurmu? 
- Dikkat bile etmez. 
- Ya ıeninle konuıuraa .• 
- Cevap bile vermem. Zaten 

bir defa baraket ettik mi, artık 
korkum kalmaz. 

- Ben ne yapacağım. 
- Sen ıu herifi giıli bir yere 

sürükle. Sonra kayalıkların ol· 
duğu yere dön, Demin benİIQ 
gözetlediğim pencerenin .,... 
kasındaki kayalıktan... Anladın .. 
mı? Belki ben gec• ,.,... do
ğru Elizabethle beraber ıeliriaa. 
Ondan sonra Oçümüz birlikte ti-. 
nel yolundan döneriz .. Eğer ben 
ölmezsem ... 

-E·. 
- Sen gün doğmadan enel 

yalnıı gelirsin •. 

- Fakat ... 
Paul uzaklaşmıştı bile . . Be~ 

nard ıözönü bitiremedi. Paul için 
artık ne olursa olsun düşünecelc 

l Bitmedi) 



ŞükrüK.B. 
Kayseri, 14 [A.A.] 

Dahiliye vekili Şükrii Kaya B. 
9e maiyeli erkônı saat 22 buçukta 
buraya muvasalat etmi§lerdir. 

· Kayseı·i, 15 [A.] 
Şehrimiıde bulunmakta olan 

dahiliye vekili Şükrü kaya bey, 
buOün öğleden eyel hükumet, kol
ordu ve belediye dairelerile, orta 
ve ilk mektepl~r ve liseyi ziyaret 
et111i~tir. Vekil dey liseyi 'izi yare· 
tindP d~rslerde hazır bülunmuş 
ve adliyedairesinde bir mehkeme
yi dinlemiştir. 

Yugoslavyada 
emlaki olanlar 

Ankara, [A.A] 
Dahiliye vekaletinden teblig 

edilmiştir: 
Yugoslavyadaki Türk emlaki 

ır-ea'elesi hakkında Belgrad elçi
liğimizden alınan tahrirat ve tel· 
g rafnamelerde deniliyor ki: Yu
goslavya hükumeti zabt ve tevzi 
edilen arazinin hey'eti umumiyesi 
hakkında müzakereyi esas itiba-
rile kabul etmiştir. Gerek hariciye 
ye gerekse ziraat nazırı mes'elenin 
bir an evci halli taraftarıdırlar. 
Hariciye nazırının saray · hosna· 
dan avdetini müteakip bu hususta 
müzakerata iptidar olunacaktır. 
Ş~hirlerdcki emlak üzerine mevzu 
haciz fek olunmuştur. Ancak şe· 
hirlerde haciz altında bulunan 
emlakin haczinin fekki ve satılmaı 
için eshabıeın evelce Yugoslavya 
adliye nazaretine müracaat eyle· 
meleri ve mezkur nereden karar 
almaları usulu ittihaz elunmuş 
idi. Böyle aylarca sürüncemede 
ı-..~ıa.ıı )"u• ,.. , ; .., ,uı~all ıuuuıu'.;lc:;1'111" 

den tebıımıı fevkalade zarar gör· 
mekte idi. Elçiliğimiz tarafından 
vaki müteaddit teşebbüslerin ne
ticesi olarak bundan snora mez· 
kur muamelenin emlakin bulun· 
duğu mahaldeki memurini aide
since yapılması ve emlak sahiple
rinin ha suretle mülklerine tesa
hüp eylemeleri hususunda teba
mıza bir kolaylık olmak üzere 
alakadar memurlara tebliği key
fiyet edildi~i hariciye nazareti ta· 
rafından elçiliğimize bildirilmiş
tir. Binaberin Yugoslayada şehir
lerde emlaki olanlar bu emlake 
tesahüp için ye doğrudan doğruya 
n ya Yekilleri marefetile mülkle
rinin bulundukları şehirlerdeki 

memurini aidesine müracaat ede
ceklerdi/. 

Tediye müvazenenıiz 
Ankara, 15 [A.A] 

Ali iktisat mecli::;i bugün hu· 
susi komisyonca tediye müvaze
nemlzin etrafında ihzar edilen ra
porun tetkikini bitirmiş ve mezkur 
raporu itifakla kabul ederek me
saisine nihayet vermiştir. 

Meclisi ali 11 Kanunuevel 929 
tarihinde mutat içtimaını tekrar 
aktedecektir. Bu içtima devresi 
için tespit edilmiş olan tetkik me
vzuu tediye müvazenenıizin bu
günktl mahiyetine göre düşünüle
cek iktisadi tetbirler heyeti me
cmuasını ib.tiva etmektedir. Bu 
hususta tadil devresinde tetki
katta bulunmak üzre daimi 
bir komisyan teşkil edilmiştir. 
Komisyoıa bugünlerde mesaisine 
başlıyacaktır. Tevdi ye muvaze
nesi hakkında ihzar edilen rapor, 
yakında başvekalete takdim kılı
nacaktır. Meclisi ali azalarının bir 
kısmı bugün avdet etmişlerdir. 

ı .... Sarı kuş ..... . : . : 
; . : 

Tayyare yarı 
yolda indi. 

Paris, 15 {A.AJ • 
"Oiseau Jeaune" tayyaresi 

bahri muhiti o sırada hükiim 
süren soğuk, rüzgar ve sisten 
dolayı pek fena ve müşkil şe
rait içinde geçmiştir. Tayyare· 
ciler saatlerce fırtınaya karşı 
uğraşmışlardır. Assôlant San· 
valisinden yedek bir tayyare 
i~temiştir. Bunun Borgos veya 
Madritten uönderilmc~ine inti· 

b 

zar olunmaktadır . Galahalık 
bir haJk biitiin ı:,erc Burjedc 
sabırsızhk1a ve: boşyere bekle
miş. ancak ta)') arenin Comil~ 
lasta yere indiğini Cığrenmesı 

üzerine dağılmıştır. 
Hordo, 15 (A.A] 

Bordo telsiz telgraf istasyo· 
nu saat 8.30 da Santanderle 
mubabeı e) e girişmiş ve "Üise
au Jcaun,, nun henüz haraket 
etmediğini öğrenmiştir. 

Londra, 14 [A.Al 
Bahar bor telgraf istasyonu 

bir geminin 11 OiQeau je>nun ,, 
• tayyaresini Atlas okyanosunda 
E v~ Nev-Y ork tan 2500 kilo

metre mesafede gördüğünü bil
dirmektedir. 

Nev-York, 14 [A.A] 
Magarı. ıapuru Oiı:;eau jea

une tayyaresinin Asor adala
rının 3 yahut 400 mil şimali 
şarkisindc bulundugıma dair 

~ bir telgraf gönderilmiştir. 
5 Paris, 15 [A.A J = 

Tayyareci Assolani:, Matın • 
gazetesinin bir muhabirine, e 
yapmıı olclu~1:1 seferin şiddetli ~ 
ıınına clolayısıyle son derece- 1 
de müşkil şerait altında yapıl· 
mış olduğunu söylemiştir. Mu-
maileyh, Biarritz de karaya in
mek ve orada benzin aldıktan 
sonra Parise giııtmek ümidinde 
bulunuyordu. Fakat benzini 
tükenmiş olduğundan bunu 
yapamamıştır. Bugün haraket 
etmek arzusundadır. 

Santandar, " Oiseau Jeau
ne,, Comi!las ta yere inmiştir. 

Santander, 15 [A.A] 
4Üi~eanjaune tayyaresi hava- . 

Fasta Harp 
Rahat, 14 [ A.A ] 

Bir Fransız tayyaresi, Ait-Ya
kupta yere inerek bu mevzia kar· 
şı yapılan hücum ve taarruz ha
kkındaki raporu aldıktan sonra 
hareket etmiştir. Elbroçta vazi· 
yet sakindir. 

Paris, [ A.A] 
Meclis Fas vakayii hakkındaki 

istizah takrirlerinin müzakeresini 
hükumetin talebi üzerine, gelecek 
Cuma yapacaktır. 

Paris, 14 [A.A.] 
Fas vakayii hakkındaki istizah 

takrirlerinin müzakeresi tarihinin 
tesbiti için cere;:yan eden müna
kaşa esnasında M. Painleve bazı 
hatiplere verdiği cevaplarda hü· 
kumetin bir istila siyaseti takip 
etmediğini, yalnız yol ve şümen
düf er yapmak suretiyle bir hu
IUI siyaseti istihdaf eylediğini te· 
yit etmiştır. 

Paris, 14 [A.A] 
Harbiye nazırı, Ait· Yakup 

mP,vziinin kısmen tahlis edilmiş 
ve kıyamcılar tarafından vuku 
bulan taarruzun mahalli bıraktı· 
rılmış olduğunu beyan etmiştir. 
Harekat esnasında fransız taraf
tarları Tunfiti zaptetmişlerdir. 

Paris, 14 [ A. A.] 
Rahattan bildiriliyor: Sabah

leyin asiler Ait Yakup mevziini 
zorlayıp almak istemişlersede 
tayyareler 60 kadar b~mba ~t
mış ve müdafaayı takvıye etmı~
tir. Asiler 35 maktul 6 esır 
vermişlerdir. 

"Paris, 13 [A.A] 
Harbiye nezaretinin tebliğine 

ııtzarau, Elburc muharebesinde 
82 mnktm 38 yaralı verilmiştir. 
Muhasara aitın<.laki mevkıi kurtar-

1 
mu için ıuuat,cclen tAk:Viye:kıt.a
alı sevkedilmiştir. Ait Yakup ile 
Elburc arasindaki vadi deki ası 
kabilderin adedi mühimdir. 

Sevkedilcn üç tayyare filosu 
mitl'alycz ateşi ile asileri Targu
ist istikam etme sürm ı.iştür. Cep
hede sükun vardır. 

Madritte 

lanmıştır. 

Madrit, 14 (A. A.] 
J,kvam cemiyet' me,Jisi, altı

nın iştira kuvveti, mi,;ltecilerin Bul
gar' starı ve Yunanistanda iskanı, 

A] Macaı istikrazının geriye kalan Bordo. ] 5 [A. 
; Santardenden gelen bir tel· kısmı, Estonyada tahvil[ıt çıkar-
i grafta oiseau jaune tayyaresi· mağa mezun bir banka tesisi, • 
• · D rjg" belediyesi istikrazı ve 1 
! nin öyleye doğru havalanaca· an" . , 
: ğ b'ld' ·ı J·t d' : Yunan • Bulgar muhaccretı mes -: ı ı ırı mc" e ır. : • k · 
·············:········ .... ········:· .. ••••••••H•••H" eleleri hakkında n1alı ·onııte 
Yunanıstanda hır yangın ı tarafından kaleme alman raporu 

Belgrat, 13 [ A.A] tasvip etmiştir. 
Yoguslavya donanmasının Ak~ Lehi tana nit u .:uı sıl...zyada 

deniz seyahatine iştirak etmekte bulunan ul:nan emlakinin tasfiyesi 
olan Belgratta münteşir politika husmmuurı tecili hakkında "M. 
gazetesi muharriri, Yugoslavya Stresenıann" 111 vaki olan bir 
gemileri tam Argostoli ismindeki teklifi M. Zaleskinin itirazını 
Yunan sahil kasabasına yaklaşır- davet etmi tir. 
ken şehirde bir yangın koptuğunu Leh hariciye nazın ekalliyetler 
ve Yugoslavya mürettebatının der- hakkında itilaf hasıl olduktan 
hal inerek yangını söndürnıeğc sonra boyle bir talepte bülunul
gayret ettiklerini ve bunda muvaf- masından mütehayyir kaldığını 
fak olduklarım hatta tayfadan bi- 1

1 

söylem'ştir. Bundan son~a n:ec
rinin bir kadınla bir çocuğun haya- Jis, akvam cemiyeti iktısadıyat 
tını hususi bir yararlık göstermek komitesinin raporlarını ve Ce
s uretiyle kurtardığını bildiriyor. nevrede ak~am ce~iyet! için in~a 
Bunun üzerine Argostoli belediye edilecek bınaya aıt planları tas-

. · M"t k'ben yukarı meclisi Yugoslav donanması ku- vip etmıştır u ea 1 k 1 · k .. 5·1 zyaclaki Leh ve Alman e a • 
mandanına resmen teşe kurde 1 el . 't b · t'dalar tetkik 
b l 

liyet erme aı azı ıs ı 
u unmuştur. d'l . 

Hindistan da f eyezanlar 
• 

Kalkilta, 15 [A. A.] 
Assam ile Bengalede feyezan· 

lardan dolayı bir takım köylüle
rin etraf ile alakası kesilmiştir. 

e ı mışur. 

Madrit, 15 [A.A.] 
Kıral ve kıraliçe akvam cemiyeti 

azasivlc erk5.nı memurinine bir ak· 
şam ;iyafeti vermiştir. Ziyafetten 
sonra bir resmi kabul yap~lmıştır. 

Eşekistan: 4 

Uzakta bir belde gördük, 
fakat ne belde! Yazmak illetl 

Eskidenberi biliriz: 

Beldedeğil de, bir ülke .. 
~fuharrir~: Afife Filtı·r.t 

Memleketimizde, kari adedi 
azdır. Gerçi, arap harflerinin, b• 
azlıkta mühim bir amil oldup 

' şiiphc götürmez. Fakat itiraf ede

- llı:r lıııkkı mahfuzdur -

------
Ertesi gece tcaranhktı. Gökü 

bulut kaplamıştı. Ayı kaybettik. 
Denizdeki cereyan fazlalaştı. 

Hep-Hiç uyuklamağa başladı. 
Kendisini anbara indirerek uyu· 
ttum. Ben !-ıem dümen, hem yel
ken kullanıyordum. Müstesna ol-
arak sigara içdim, çünkü y~lnız· 
dım. iki saat sonra Hep-Hıç U· 

yandı, yüzünü yıkadı, dümen 
başına, geçti. Bu sefer ben uy
kuya gittim. Ruyamda babamı, 
anamı, kardeşlerimi, güzel İzmi
rimi gördüm. Uyandığımda şafak 
sökmeğe başlamıştı. Şafakla be
raber bulutlar da sıyrıldı. Yalnız 
hafif bir sis ufku örtüyordu. Bu 
sis te sıyrı imaya yüz tutmuştu. 
Ehemmiyetsizdi. 

Ben elbisemi yamalamakla uğ· 
raşıyordum. Hep • Hiç yelkenin 
ipini çekerken bir çığlık kopardı: 

- Zinnum, Zinnum,.. yoldaş 
dedi bak bak, bak l Ünümüz
deki' pem

1

be ve siyah pus büsbü-
tün kalkmış. Acaba bir h~yaI:t 
mi ! Karşımızda görülmedık bır 
manzara var 1 Fakat henüz tefer
rüatını, tafsilatını farkedemiyoruz: 
Muazzam bir ağaçlığın içinde bi
zim bildiğimiz sarayların on mis· 
li büyüklüğünde binalar, ~uleler:. 
Kuleler bir ormana benzıyor. Bı
nadan ziyade kule 1 Bir hulya 

şehri ... 
Pupa yelken bu garip manza-

ıaya doğru gidiyoruz. 
Yaklaştıkça manzara daha iyi, 

'ili. 
daha ayan seçilmekte. 

l iep-Hiç dürbünü eline aldı, 
b·ı· r. Benim gözlerim onunki-
ler den aata kuvvetli idi. 

Hep . Hiç: - Büyük bir kubbe 

Yaklaşıyoruz: Kaı ..... ıa hoplu
yor. 

Yak1aşıyoruz: Olsa olsa daha 
bir mil kaldı. Hep-Hiç coşmuş: 
Kendi kendine türküler söylü
yor, buna hiç kulak asmıyor, hep 
seyrediyor. Gemimiz uçuyor. 

Aşağı yukarı yarım mil kaldı. 
Şehir gittikçe gözümüzün önün-

de azemet peyda etmekte. Bu 
bir şehir değil, bir ülke, hem ne 
ülke! 

Liman göründü. Hiç gürültü 
çıkmayan, bacasız, direksiz, yel
kensiz, irili ufaklı gemiler şim
şek sür' atı ile gidip geliyorlar. 

.. .. Derken bunlardan biri bi
ze doğruldu. Üstümüze geliyor. 

Tam ucunda kırmızı ünifor
malı, galonlu, iki ayağının üstün
de, kasketli, gayet uzun kulaklı 
bir eşek bize hitaben en gür sesi 

ile bir anırdı. Az kaldı sağır ola· 
caktık . . . . Bir daha ses verdi. 
Kulakları kabarmıştı. 

Eşek dilinde bu ses : - Dur! 
demek olacak. Bir manövra yap
tık Der™rleye bildik. 

Eşeklerin gemisi bize rampa 
etti. O gördüğümüz uzun kulak
lı bize hıtaben dedi : 

- Hi aaa, hi aaa, hi aaaı~ 

Bir az gülümsedi, Eşeğin gül
mesi pek tuhaf oluyur, tekrar 
anırdı. Ben türkçe, Hep-Hiç is~ 

panyoka: 

- Affec ersiniz, eşekçe bil
miyoruz, dedik. 

görüvor musun? j 
_:_ Evet, evet, sağ tarafta, cihan 

Dşek kaptan bir güldü. Ne 
zeki Eşek, cane y:o kın, keskin bir 
himar: El makamında kullandığı 
ön ayağı ile bize bir işaret etti. 
Bekleyiniz! demek istedi. 

kadar bir kubbe! 
- Aman ne> kocaman bina! 
- Soldaki kuleye bir bak ... 

rica ederim. 
Sisin içinden Eiffel kulesinin 

üç, belki ·dört yüksekliğinde bir 
minare gözümüze çarptı. Korktuk! 

Gemimiz sanki sür'atli bir tor· 
pidonun makinaları ile mücehhez 
imiş gibi saatta belki otuz mil yol 
alıyer. Biz yol aldıkça, karşımız
daki manzara da daha iyi görül
mekte. 

Gayet bliylik bir şehre geliyo· 
ruı. UL..aktan gö ... diiğiimüze naza· 
ran pek hendesı bir şehir. Bir 
şatranç masası. Bütiin tbniye 
muntaıam. Yüz kath saraylar. 
Geniş, düm düz caddeler. Pek 
çok ağaçlık. Şehır bir dağ üze
rinde yapılmış. Anfiteatr biçimi. 
Hiç bir baca )Ok. Uzaktan asla 
gürültü gelmiyor. Evler hem be
yaz, süt beyaz. Lakin bu mima· 
riyi hiç bilmiyoruz; yeni göriyo· 
ruz: 

Dedimdi ya? Ben Kfireiarzı 
bir kaç defa devrettim. Gör
mediğim bir kasaba kalma
mıştır. Düşündüm: Bu belde 
bildiklt"rimden hiç birine benze

miyor. İptida son derece büyük. 
Ufukta sonunu görmüyoruz. On
dan sonra hiç ufak bir ev yok. 
Her ev bir saray. Şehrin ortasına 
isabet eden kulbe yaldızlı ... 
kim bilir? belki de altındandır. 
Güneş bu yaman kuluheye akse
diyor. Yer yüzünde bir güneş da
ha. Hava temiz. Renkler daha 
parlak. 

• 

Eline derhal telefon ahizesini 
aldı. Avazı çıktığı kadar anırdı. 
Bir an sonra güvertede dört güzel 

eşe~eyda oldu. Hepsi şık, süslü, 
temiz. Üniformaları yoktu, sivil 
giyinmişlerdi. Bunlardan biri bana 

ayağını:( yahut elini) uzattı. Toka 
ettik. lltifatkfır bir suratı vardı. 
Son d~. ece uzun olan kulakların· 

da birer okka ağırlığınde küpeler 
sarkıyordu. Dişleri kar gibi beyaz, 
parlak. Dudakları - zannederim • 
boyalı. Gözleri layıf olduğundan 

bağadan kocaman gözliıkler kulla
nıyor. Elbisesi ter temiz ve ütülü. 
Yan cebindeki mendil ipekli ve 
yeşil. 

( B;tmcdi) 
1 es== 

Borçlar 
Paris, 14 [A. A.] 

r . · ırlaı meclisi, itimat mes'. 
elesini ileri sürmeR'e ve meclis· 
leri borçlar hakkındaki kanun 
layihasının emirname ile veyahut 
araya muracaat suretile tasdik 

edilmesi şıklarından birini ihti· 
yarda serbest bırakmağa karar 
vermiştir. Meb'usan meclisi maliye 
encümeni, başvekilin mazbata mu
harririnin tayininden evel istimaı 
lazım geldiğinden, kendisini hü
kumetin projesine usuli dairesin-

de ve kat'i olarak muttali olmuş 
telakki etmeğe karar vermiştir . 
Hariciy~ encümeni M. Stren in 
tasdika müteallik raporunu istima 
etmiş ve müzakerata girişmiştir. 

lim ki, bizim de okumaktan zevk 
almadı~ımu muhakkak! 
Babı ili caddesindeki muharrir 

adedinin , memlek.et hudutlan 
içindeki kari adedinden daha 
az olduğunu kim iddia edebilir! 

Umuyoı-duk ki, harf inkilabı 
tedrisat müşkilatını azalttıır.ça ve 
millet mektepleri, bir kapısından 
giren tabur tabur ümmileri öbür 
kapısından okur yazar efendiler 
halinde hayata çıkardıkça, bu 
mü\·azenesiz müvazeoe bozula
caktır. 

Filhakika bozuldu. Bozuldu 
ama,uc şayanı hayret bir hozulutf.. 

Gazetelerde çıkan bir beya· 
nattan öğreniyoruz ki, harf inkı· 
liibından sonra, posta muamelatı 
yüzde kırk artmıştır. 

Fakat. gene pek iyi J>iliyoı'IH 
ki, ~azete satışları yüzde altmıt 
eksildi. 

Demek ki,posta memurlarımn 
mektup damgalamaktan kollarmı. 
gazetelerinse rağbetsidikten k• 
natlarını düşüren bu hayırlı te
beddül de, maalesef, şimdilik 
okuyanın aleyhine ve yazama 
lehine olınuş. 

Alfabeyi söken her vatanda· 
şın, karanlık içinde geçen uzun 
Cl'hnlet senelerinden intikam al· 
nıak için derhal kitaba, gazeteye 
sarılacağımı kaleme sarılması bir 
fali hıtyır olmasa ğerek! 

Bu gidişle, beş on sene sonra, 
sakinleri yalnız muharrirlerdea 
mürekkep acayıp bir diyarda 
kııhııayacağımızı kim temin eder? 

Harf inkılabının, okuyandan 
ziyade yazanı ~oğııltması, bir ha· 
kikati işaret ediyor: 

Meğer, bizde yazmak merakı, 
okumak merakından çok fazla 
imiş!.. Yusuf Ziya 

Vefik heyi öldüren 
komiser muavini 

dün tevkif edildi. 

Geçenlerde Kalyoncu kullu
ğunda komiser muavini Ahmet 
bey, tüccardan Hasan paşa 

zade Vefik beyi öldürmüştü. 
Temyiz mahkemesi Ahmet 

beyin şehrimiz ağır ceza mahke· 
mesinde muhakemesine karar 
verilmişti. Dün Ahmet beyin 
muhakemesinin yapılması mu
karrerdi. Ahmet beyin Erenköy
de el'an vazifedar olduğu anla· 
şılmış ve mahkeme heye'ti bir 
müddet müzakereden sonra 
Ahmet beyin gayri muvakkat 
tevkif müzekkeresiyle tevkifine 
karar verdi. 

Muhakemenin tevkif müzekke• 
resi dün aktam polis müdürlfl· 
ğüne gönderilmiştir. Ahmet bey 
dün gece vazifesinden alınarak 
polis müdürlüğü müteferrikasın
da nazarette bulundurulmuştur. 
Bugün tevkifhaneye sevkedile
cektir. 

Yunanlı bir dolandırıcı 
banker 

Pariı, 14 [A.A] 
Aynen ita olunan levazım ve 

şeker işlerinde dolandırıcdıkla 
maznun Yunanlı banker Mavro
matı muvakkaten •erbest bıra· 
kılmıştır. 

Italyada askerlik 
Roma, 14 [A.A] 

Nazırlar meclisi, M. Musıoll
ninin hizmeti askeriye için yaı 
haddini 55 e iblağ eden teklifini 
kabul etmişti. 

I iKDAM" yakında yep yenı bir ~ 

kadar 

çıkıyor! 
Bu_ br-.usta ] A aelen tafsilatı l1ir azım ~ 

lcaç O"Ül1C 
... . .. 

verecegız. 



1-IER GUN BİR HİKAYE 

Bu Leon iyi ve namua)u bir 
çocuktu. Ştajını bitirmiş, memu· 
riyette almıştı. Eh, yqı da otuz! 
Bit erkek için tam eylenmek çagıf 
Bilhassa asasınm israrı üzerine 
kararını verdi. TaJi o sırada 
Leaau Maris • Anne isminde bir 
kızla tanııdırmaz mı? Leon kızı 
sevdi, evde anasına da açıldı. 

Kadın el altından tahkikat 
yadtı. Anladılar ki kız ezhercihet 
kusursuz ve hatta mükemmel 1 

Leonu teşvik ettiler: "Bundan 
iyisi böyle zamanda can saghğı 
yavrum. Sen vakıt kaybetmeden 
kıza açal •• ,, 

Lean öyle güzel bir delikanlı 
değ·ildi • Fakat bir kadı -
nın hoıuna gitmiyecek taraf
Janda yok değildi. Mesela ipek 
gibi sarı saçları, koyu mavi de
rin gözleri çok güzel erkelerde 
bulunmaıdı. Bir gün kırda çe· 
menlerin üzerinde, kız bir pa
patya çiceğini parmakları arasın
da didiklerken ilan aşk etti. 

- Azizim Leon size bir şey 
söyleyeyim mi? Hepsi hoş, iyi 
amma ben daha, evlenecek kız
mayın?? 

- Beklerim Marie, ne olur ? 
- Beklemek te olamaz, durun 

bakalım ben dah on sekiz yaşı
ndayım. 

- Beni sevmediniz galba 1 
- Haydi canım neler söy1ü· 

yorsun? 
Kız aya§'a kalkb çemenlerin 

üstünde hoplamağa başladı, Leon 
dg Agubun kazı srib; baktı, 
kaldı. 

Bir kaç gün sonra teşebbüsü· 
aü tek;ar edecekti, fakat geveze 
bir kadından haberi aldı : Marie 
Aane niıanlanmış. Tahkık etti, 
haberin doğruluğunu öğrenince 
öyle meyus oldu ki, ta koşinşinde 
liir memuriyet istedi ve uzaklara 
kaçtı. Bir sene, bir buçuk sene 
sonra avdet etti. Marie yi hala 
unutmamıştı, fakat kalbindeki 
yara da kabule bağlıyurdu. 

Yaz tatilinde Bretanyaya git
mitti. Deniz kenaranda bir küçük 
otel, müıızevi bir hayat r Oh, ne 
iyit 

Fakat tali otelin yemek saJo
nunda Marie·Anna ı karşısına çı· 
karmaz mı? Kızm yamnda bir 
erkek vardı. Her halde kocası 
olacak. Yliıüne kan sıçradı, kal
bi da~a şiddetle çarpmağa baş· 
ladı. Marie, ağzı küçülmü~, hay
retle L~ona bakıyordu. Leon se
liıınladı ve boş bir masaya geçip 
oturdu. Kız selamı aldığı zaman 
yanındaki erkek te dönüp baktı. 
Uıona hadidane bir bakış bak· 
tsktan ıonra döndü ve artık al· 
dırış bile etmedi. 

Leon şöyle düşünüyordu : 
- Kocası benden güzel.. Tam 

bir sporcu tipi.. Marie de spor
cuyu sever. Fakat ne de olsa şu 
genç onu beıWu kadar sevme· 
miştir. 

Benim ne d\ye koşinşine git
tiğimi her halde bilir. Muhakkak 
şimdi beni konuşuyorlar. Aca· 
ha beni kocasına takdim eder mi? 

Leon böyle düşünürken otelde
kiler kalktılar ve önünden geçip 
çıktılal\ 

Yem aten sonra bahçey~ çı· 
'tarken, kapıda ötelciyi gördü. 

- Şu gençle şu kadın çoktan
iır buradalar mı? 

- Mösyö ve. Madam Jarlus? 
""n beş gündür buradalar. Bun· 

r Parisli efendim .. 
- Eh, ben de Parisliyim. 
Bu sırada Jarlus, kanapede 

-turan Marie Anne dan ayrıldı. 
- Leon hemen ..kadına yak-

ştı. 

Kadın: 
- Niye elimi sıkmıyorsun ? 
di. 
- Çok mütch ~yyicim. Sakla-

j mağa lüzum yok. Çok ızbrap çek
tim. Madam ki siz sevdiğiniz 
adamla evlendiniz ve mes'ut su
nuz. Sizi mes'ut görmek benim 
için de bir saadet sayılır. 

Kadın kızardı: 
- Size anlatırım dedi. 
O sırada Jarlus elinde bir şal 

geliyordu. Genç kadın ayağa 
kalktı. 

- Beni kocanıza takdim tdin. 
- Şimdi değil sonra ?. 
Marie yürüdü. Jarlus şalı 8·ene 

kadının omuzuna koyd"' 
Leon düşünüyordu: 
- Anladım, kocas, . , lcısk.J\nç 

gali bal 
Ertesi gün öğrendi ki, Marie 

ve Jarlus erkende~ e>kli terket· 
mişler. 

• • 
'Leon hem meyus, hem müt-

tesir .. Demek ki güzel bir adam 
kendisini tehlikeli buluyor. O 
kuvvetle Bretanyalı kızlara sal
dırdı. Evvelce bir hafta mülaze
mete lüzum gördüğü kızlarla, 

ıimdi hemen o gece münasebet 
peyda ediyordu. insanın, nakadar 
çirkin de olsa kadın bahsinde 
bir az da kendi güzelliğine inan
ması lazım geliyor. 

Tatil bitti, Leon, Parise işi
nin başına döndü. 

Bir gün bir müsamerede gene 
Anne-Marieye rasgeldi. Fakat 
bu sefer yanında başka bir deli
kanlı vardı. Delikanlı. elini kı-
1.ın beline dolaşmıştı. Bir aralık 
genç kadını göğsüne doğru çekti 
Ye dudaklarmdan öptü. 

Marie, Leonu görünce derhal 
bu deraguştan silkindi ve kal
kıp Leonun elini sıktı. 

- Beni dansa davet etsene, 
Mösyö Uon\ 

Delikanlı: 

- Bu mösyö Leon da kim ? 
diye çıkıştı. Leon kızmıştı. için
den: "Şu herifede bak kem kel, 
hem fudul" diyordu. 

Yüksek sesle: 
- Efendim Leon bendeniz, 

Madam Jarluse azami hürmet 
besleyen dostlarındandır, dedi. 

Delikanlı bağırdı: 

- N,.sıl, naaal.nasıl? Madam 
Jarlus mu? 

- Efendi bir kadına muame
lenin şeklini de bilmiyorsunuz. 
Böyle herkesin bulunduğu yerde 
ne cür' ettirk ki ... 

- Anlamadım, şimdi bir de 
ders vermeğe mi kalkıyorsunuz? 

kadın delikanlıya döndü : 
- Cicim, siz kulak asmayın ! 
Leon şaşırdı : 
- madam, dedi, ya sizi işitir

ler ve görürlerse ... 
Marie Anne Leonu bıraktı, 

öteki delikanhmn koluna girdi : 
- Bu Leon bir iki gün kuşin

şinde kalınca acayıp adam olmuş. 
Yürüdüler. Leon sipsivri arkada 

kaldı. Zavallı şaşkın bir halde 
büyük salona girerken, jarh•sla 
karşılaşmazmı ? 

İçinden: 
- Hah, dedi, kocası burada 

gözetliyor. Ah, budala. idaresiz 
kadın .. Şimdi bir facia çıkacak .. 

Fakat Jarlüs, Leo~n yakasın· 
dan tutarak bir kenara çekti : 

- Sen ne aptal herifsin be 

yahu dedi, yaptığın gaflar bini 
aştı. Karının kocası ben değilim, 
o yanındakidır, anladın mı ser· 
sem salak ? Az kaldı Madam 
Jarlüs derken foyamı meydana 
çıkarıyordun .. 

-=======-================== 
l. Cemal bey 

13 Haziran tarihinde açık sütu· 
nunuzde mektubu intişar eden 1. 
Cemal bey. şikayet ettiği müessese 
sahihi tarafından görüşmek üzre ya· 
zıhanesine davet edilmektedir. 

lal sütunu 

Kadin hjlfimi11eti 
Konya valisi Zeynep haDım ... 
Madrit orta elçisi Fatma 

hanım ... 

Ziraat vekili l\ldek hanım ... 
Ada pazarı ka' : ... · .n .Fethiye 

hanım .•• 

- Hanım 1 
Efendi, sa· 
çmal ıyor· 
musunuz? 
- Asla, 

Bey Efendi, 
Pek yakın· 
da olacak 
~eylcrden 
bahsedi~·o· 
rum. Bakı
nız! İngil· 
tere gibi,~~ 
mazi s ine 
merbut bir 
devlette son teşckkiil eden viikela 
meclisine kadından bir naz~' al
mışlar. Sıhhat ~azm ~Jlilik "'.hh 
hanımdır. .... 

Modalar Londrada: Pa,·iste baş· 
lar, oralarda miipr~zel olur. ertesi 
sene şarka gelir. ~ 

Bizde de. in:~allah, e:elecek sent 
kadınlara heledive intihal;)wd" h~l. 
verilecek. . 

Sonra ne kain? \lf'.dia vekilleT 
hey·cti. 

Bu haberi alır almaz Nezihe 
mnbiddin Hanım Ef. odasına ka· 
panmıF,, kanunları o1rnınağa bı,ı{ı. 
lamış. 

* * * 
- Kadınlar siyaset ve memuri-

yet sahnesine atılırlan;a dedi • ko
du denilen mühim iş kime kala
cak, azizim ? 

- Kardeşçiğim, asıl o zaman 
dedi · kodu dev adımları ile 
ilerleyecek. 

- Sebebi? 

- Çünkü siyaset, zaten, dedi-
kodudur. Artık bizim hanım abla
ları görün ... ev, aile, para, giizel
lik, çirkinlik gibi mevzular Üf.C· 

rine yapılan hin bir f1eşit dedi -
kodular bu sefer hafiflenecek. Ha
nımlar arasında po1itika dedi-ko· 
duları başlayacak. Mesela:. 

~~lil 1ıanım çok çır1'in, 

na!Hl olur da böyle kokmu~u meh'· 
us intihap ederler~ 

- Leyla hanım matlıuat \ekili 
olmuş. O nasıl vekil olur ? Üç 
kocadan ayrıldı. 

* * * 
Bir mühim mes"ı•k 
Dünyanın her yerüıde kadın· 

lar, te~rifatta, kocalarına tabidirler. 
Kıralın karııu kıraliçe olur. Sefirin 
madaması sefiredir, v. s. Çünkü 
kadınların ayrıca rütbeleri, memu· 
riyetleri yoktu. 

Bundan sonra olacak. 

Pek ala, bir meb'us, vekil, se· 
fir hanınıın kocasına ne denecek ? 

O koca te~rifata dahil olacak mı? 

- Bahriye vekilesinin Bey Ef
endisi. Olmayacakea mliı:;avat kal· 
manıış drmektir. Erkek cinsi mag· 
dnr oluyor, kadınlardan aşagıye 

dUşliyor. - O. 
11i1iiiii!!lii&ıiıı;iiiiii!1!!§;;ı;;!i!l!§iili!!!!!!!!!3!~;;;;;;;;;;i!i!i~ 

Murat Pş:nın kemik-
leriııi almak için 

bir leh hey eti geldi. 
Tarihi cenerallardan Lehli 

B~n uzun müddet Lehistan ve 
sonra Maca istan için çalıştıktan 
sonra Türkiyeyc iltica etmiş, 
müslüman olmuş, Murat paşa na
mile ordumuzda ferik rütbesi ile 
yararlık göstermiş ve 1855 te Ha· 
lep kumandanlıgmda iken esrarlı 
bir surette vefat etmişti. 

Halepte medfun olan Murat 
paşanın kemiklerini almak üzre 
büyük ricalden mürekkep bir hey' -
et evelki gün şehrimize gelmiştir. 
Halepte sandukayı aldıktan sonra 
gene lstanbula gelecekler. Bura· 
da ve Macaristanda muazzam me· 
rasim yapılacaktır. 

[ Bu z~tm lıayat ııe ~ergiize§ti 
hakkmd<ı ikdamda Ahmet Refik t.'6 

Celiil 1\uri beylerin tarihf ya~ıları 
çıkmıştı. J 

ispanya kıralı Loııdrada 
Madrit, 15 [A,A] 

Gazeteler kıralın 27 Haziranda 
Lorı Clraya srideceğini vazı yor. 

·---~=- -~--=r.... ._"':'--::=..:-.. ~--- ... -

Italyan tayyarecileri 
sabah gittiler. 

b.,.. u l, ı ı .J.· __ ,.P_.DI-,. --~ ,_19h?.~~-~ 1 w -- .E. (!:)" tk .. !l 

[Birinci sayfadan mabat/ ruo ve bu hususta istinat etti-

vazifeyi, üstlerine aldıkları mes'· ğin · nokta iki hükümet arasın· 
uliyeti herkesten evel onlar duyar- daki dostluktur. 
lar. Eminim ki iki hukOmetin hissi-

" Muhterem meslekdaşlar. yatına tercüman olmaktayım. Hü-
" Dünya hadiselerini tanımakta kümetimiz büyük türk müncisİ· 

meslek icabı hasıl ettiğimiz müma- ne hörmct hisleri beslemektedir. 
reselerden ümit ediyoruz ki,lstan- Yeni ve kuvvetli İtalya genç Tür
bulda geçirdiğiniz kısa saatlar için- kiyeye çok yakındır, bilhassa 
de ilim ve maliimatmızda olduğu son senelerde daha çok yakın 
gibi, ya~adığına zaten kani ol- oldu. 
dugunuz aziz memleketimizin 10 sene eveI bir sulh aktedil
nasıl terakkiy~ koşan bir nesil mişti. Bu, bir çok milletler için 
elinde bulunduğu nun yeni delil· hakiki bir sulh değildi, bu, hak
lerini de elde etmiş bulunuyor· sız bir şeydi: Siz türkler ilk defa 
sunuz ve gene ümit ediyoruz ki. olarak huna karşı kendinizi mü. 
konsül ve senatolar memleketi- dafaa ettiniz.Geliboluda en büyük 
nin çocukları tayyarelerinden ine- bir bahri kuvete karşı kendini 
rek kondukları bu köşeden istik- miidafa eden türk milleti ve mu· 
lalini bin bir mücadele ile kur· azzam Avusturya kuvvetlerine 
tarmış Türkiye cümhuriyetinin karşı koyan İtalyan miJleti böyle 
h<u ve istikbalini bizim kadar s1ı1lhe layık değilerdi. Bize iste
memnuniyetle görüyorlar. diğimizi vermeleri sizi halsiz bı-

Burada kendi kendini bulmuş, raktılar. Fakat bir re:s buldunuz 
kendi reisine kavuşmuş bir mil- kendinizi kurtardınız, 1000 sene 
let, neticesi maglubiyet ve gali- evel söylenmiş bir darbı mesel var
biyet olan geçmiş mücadele- dır. Böyle reisleri AIIah gönderir, 
lerin zayıatını doldurarak bir- kendiliklerinden gelmezler. AUah 
birlerin den emin, bir birlerine birze gönderdi.Reislerimiz arasın· 
yar bir dünya ailesi kurmak için, da bir müşabehet vardır,aynıJhak~ 
bütün milletlere de düşen sakin lan isteyoruz kimseye hücüm kas
faaliyetle baş başa kalmıştır. Tür- tinde değiJiz, fakat uyumayoruz 
kiye bu gün maziye yarnız ibret çocuklarımıza bırakacağımız çok 
almak için bakıyor. iki milletin bu agır vazifeler vardır. Avrupa sizi 

tarik içinde şerefli sahifeleri vardır· ve bizi sevmez; bununla beraber 
Türk Atilanın gencliğini italyan eski bir ga7eteci sıfatı ile söylüyo
Romasındn geçirmiş olduğunu ha· rum size de bize de dokunamazlar. 
tlrlatacak kadar eski misallere Romad~n geiirken büyük bir feda 
gitmek istemem. Türk hukuk- karlığınıza şahit oldum . Istanbul 
çılan bu gün garp mekteplerinin gibi cennet asa bir şehri birakıp 
münıtazlarını ltalyada buldular. Ankarayı merkez ittihaz etmişiniz. 
Ticari münasebatımız her ay artı- Avrupanın haksızlğı karşısında 
yor. Aramızda tecanüs var. Burada memleketinizin selameti için bu 
gazetesi çıkacak kadar İtalyan seke fedakarlık yapılan şayanı takdir· 

n var. Siz e, l>ızae V\r~n ve sara- ml' -ı tlTK semı ;:>uat oeym ., ... 1 ... n 

hattan hoşlanıyoruz. Biz Gazinin faşist idaresinin teessüsünden ev
rehberliğinde hayat ve onun yetiş- el, aktedilen ve Ceneral Balbo
tirdiği nesil ve güzideleri le ha- nun da dahil oldugu bir içtimada 
yatında daimilik buluyoruz. Hü- hazır bulunmuştu. 
kumetiniz reisinin devletimiz re- O zaman M. M~solini reis al
isi ile hassatan iştirak ettikleri mamıştı. Fakat Must'afa Kemal 
bir nokta var: Bu iki reisin ki işe başlamıştı. Her İkisi de halkın 
bu iki milletin ruhunu anladı- layık olmadıgı hükumeti düşürdü. 
lar ve onların elinden tuttular. İki milletin müşabeheti yalnız 
Tarihin kayt ve istikbalin vaat bunlardan ibaret değildir. Bir 
ettiği yerlere götürüyorlar,, çok misalle- r vardır.,, 

Hakkı Tarık bey, italyan mes· Mumaileyh bundan sonra iki 
lekdaşları selamladıktan sonra, millet arasındaki iktisadi müna
kadehini İtalya şerefine kaldırdı. sebattan bahs etmiş ve alkışlan-

Hakkı Tarik beyin terceme mıştır. 
edilen nutkunu müteakip, gaze
teciler arasında M. Musiolininin 
naşiri efkarı olan Popolu Ditalya 
gazetesinde harici siyaset kısmını 
idare eden ve ltalyan meclisi 
azasından bulunan M. Pol Verelli 
ayağa kalkarak, hakikaten yük· 
sek bir hatip olduğunu gösteren 
bir sühuleti beyan ve kanaatla
rındaki kuvveti dinleyenlere da
ha iyi telkin eden tavırlarla şa· 
yanı dikkat bir nutuk söyledi. 

Nutkunun başında resmi bir 
gazetenin mümessili sıfatiyle söz
lerindeki mes'uliyeti bilhassa 
müdrik olduğunu söyledi ve 
dedi ki: 

" Eski bir gazeteci sıfatile bu
rada türk arkadaşlarımı selamla
makla bahtiyarım. Nutkumla bu
rada bulunan İtalyan gazetecileri, 
romancıları ve müellifleri ve tay· 
yareci1erinin hissiyatına terceman 
olmakla bahtiyarım. Bundan fazla 
aramızda İtalyan inkilabının ma
ruf simalarından Ceneral Balbo 
da var. Demek ki bir çok maruf 
ismalarla birlikte bulunuyoruz. 

BKendim resmi bir gazetenin 
müınessiliyim. Söyleyeceğim söz· 
lerin mes'uliyetini müdrikim, bu· 
na rağmen her şeyi açılcca söyle
mekten hazer etmiyorum ve dip
lumatların ihtiyar ettikleri ketu
miyeti iki millet arasındaki dost
luğa istinaden biiuzum görliyo-

* * * 
Tayyareler bu sabah saat dö

rtte evvela Atinaya ve oradan 
Otrantoya hareket edeceklerdir. 

Akşamki gardenparti 
Dün ak~amda ltalyan sefaret 

konağı bahçesin de mükellef bir 
garden parti verilmiştir. Davet
liler arasında, İtalyan hava filosu 
erkan ve zabitanı ve Italyan te
beasından bir çok muteber ze
vattan mada, Roma sefirimiz Su
at bey, vali muhiddin be Şükrü 
Naili paşa Hakkı Şinasi paşa, Ab
dülhak Hamit bey bir çok türk ki
bar aileleri, matbuat erkanı vardı. 
Davetlilerin büyük bir nezaketle 
karşılandıkları bahçenin bir tara· 
fında mükellef bir büfe de ihzar 
edilmişti. Bahçeye gelenler sakin 
bir bahar akşamı içinde eğlen
diler ve tatlı bri batıra ile ayrıl· 
dılar. 

Bir ziyafet 
Ankara, 15 [ A. A. ] 

Atina sefaretine tayin edilen 
sabık hariciye müsteşarı Enis bey 
~erefine bu akşam Ankara pala8· 
ta hariciye vekili Tevfik Rüştü 
bey tarafından bir ziyafet veril· 
miştir. Ziyafette vekiller, ve ha
riciye erkanı ile Yunan sefiri M. 
Papa \'e yunan sefareti erkam l 
hazır bu1unmu-;brclır. i 

J aodaıın:ı f s)"ınlcı ı 

darma Biriııcı aiay kumandanı 
kaymakam Abdürrahman B. Kasta• 

moni jandarma kumandanlığına, 

Seyyar birinci alaydan binbaşı İşmet 
B. Y oıgat alay kumandan mum·in• 

ligine, Seyyar Onuncu alaydan bin· 

başı Derviş B. Seyyar birinci alay 

tabur kumandanlığına, Seyyar altınc. 
alaydan binbaşı Haydar B. Piyade 

üçüncli tabur kumandanlığına, piya• 

de ü~ ilncü tabur kumandanı binbaşı 
Fuat B. Dokuzuncu jandarma mek• 

tebi mudlirlüğune, Divar.bekilr 

jandarma kıt'asından binbaşt Fuat B. 

Seyyar onuncu alar tabur ı~umo.n· 

danlığına, Kastamonu jandarma kıt'· 

ast kumandanı binbası Hikmet B .. . 
Çorum kıfası muavinliğine, ınuvaz· 
zafa nakleden binhaş l Şakir B. 
Kırşehir kumandan muavinliğine, 
Yenice sabık kaymakamı binbaşı 
Husnli B. Bursa jandarma kuman· 

dan muavinliğine tayin edilmişlerdir. 
·X· Kızı kaçırmış - Bayındırın 

Demirciler mahallesinden Hüseyin 

ağanın 16 yaşında km Fatmayı ali 

namında bir şahs kaç.ırmışhr· Bir 

haftadan heri yapılan taharriyata 

raµıneıı ne kız ve ne de Alinin izi 

buJunamamıştır. 

* Helva ihracatı - Yerli malları 
koruma cemiyeti tarafından İzrnirde 

bir lıcl va imalat ve ihracat şirketi 

teşkil edilmi~tir. 

-."ı;- 1450 lira zimmet - 1450 

lira) ı zimmetine geçirdiği iddia 
edilen lıukı1met pastahanesi müdlirü 
Ferit bey Aydında nazaret altına 
alınarak lzmire getirilmiştir. J\fo. 
maileyh yerine hukı1met posahanesi 
müdüriyeti vekaleten paket posaha· 
nesi müdiirti Sırrı hey tarafından 
tedvir edilecektir. 

* Vak'alar - Denizliden mH· 
teaddit suçlardan maznun olup hali 
firarda bulunan Tosun oğlu Ahmet 
müsademe neticesind~ ölU olarak 
yakalaıımı:ıtır. 

-~ R.. .. tın:ın n ........ l.-/iuiiptn..Maa .. 
tafa oglu Ha~imi öldürenir kişi 
adliyeye verilmiştir. * Safrnnbolunun Golenivan kö
yünden Mühittin karısı Fatmayı 
öldtiren ayni küyc1en iki kişi Adliye
ye verilmişlerdir. 

·X· Çivrilin Kocayaka köyünden 
Halil oğlu Osmanı öldüren Kazau 
oğlu Mehmet ve üç arkadaşı Adli· 
yeye verilmişlerd i r. 

·:+ Ka!l. kazasının Kemer köyün• 
den Must;fa oğlu İsmail karıs.ının 
ırzına tecavliz eden ayni köyden 
kara Osman derdest edilmiştir. 

* Beyşehrinin A~ağıhoma kö· 
yunden bekçi Hasan oldurtilmliştiır. 

Katiller Adliyeye verilmiştir. 

·:+ Nozilli şubesi - Iş bankaeı 
umum mlıclurü Celfıl bevefendi on 
glıııe kadar İzmire gide~ektir. Celal 
1 ey bu defa iş bankası tarafindan 
İzmirde yaptırılması mukaner olan 
şube binasının temel atma merasi· 
rninde, ve Akhisar iş baııkasl şube
sinin klişndında haztr bulunacalwr. 
iş bankası Nazilli şubesi dun kuşat 
edilmiştir. 

·X· Glikoz - Her sene Avrupa
dnn memleketimize ~·asati olarak 
2000 ton glikoz ithal edilmektedir. 

Bir ecnebi finnası glikozu mem· 
leketimiıcie ) apmsk için Jınıirde 

tesisat yepır.nğll kerar vermi~ ve 
bunun için te~ebbütılerde bulunmu~
tur. 

Ecnehi firmı:ı. Let s<'nr> Türhi~ r: 
ye ithal edilmekte oJ::n f1İkO!ll 

dahilde imal t'tmeyi kalıul etn1ckte 
imiş. 

Glikoı; mı1>ır dansın.fan iınıı.i. 

edilecektir. 

Jzmir iiairnlli ıtıın!1J:3s• ile dır r 
villlyctlt'rde mı:m c!ı.ı;.sı ) ötİ.l r. 

yerler te::pit ftdiln'i .!r. 
Fcn~}ıi füma hur.~1a ~:a fazla 

miktarda mısı::: ~·etişttrccektir. 
~.;;=:m:-~ · ~ .... ~ 

Piredeki ~re,1 .... 
A~ina, 15 [l• .. A] 

Pire lirn"••mda grev ili!n cd:::n· 
ler, 300 işçi•lin h:kuır ça!ışma· 
sına ın~n.i olm~k i~terr.i~!en!ir. 
Çfth~.n!ı":?'l ı.n~h11faz.!:ya ıner.ı:.:r 

1. • t ! 1 • • 

a~~ıef ~t~r.a lllU?'t'0:\4.Clt eto.,iş~ı"'. 
Nt~mr.~ı!~:.ıler.<l('n y~Ji, v~ polın 
efradınd•n ,f tı :(i~i y:-r~bnmıştı1'. 
Siiku:ı Vt: hn:z·ır i:>de crlihniştir. 



KlclL ullDlerln 
l»ırle,111elerl IAzl111. 

Dün, Taksim Stadyomunda 
yapılan Galatasaray -0. B. muh· 
teliti maçından kısaca bahsetmit
tik. Alelade bir ekzersiz mahiye
tinde bulunan bu maçın verdiği 
netice üzerinde tevakkuf etmeğe 
değmez. Yalnız bu maçın icrasına 
amil olan pzel bir fikir var
dır ki bunu tahlil etmeden geç· 
mek dotru değildir. 

Galatasaray • O. 8. muhteliti 
maçının yapılmasına saik olan iki 
şebep vardı : 

1 - lzmire gitmeai mukarrer 
olan Galatasaray takımının antre
man yapmak arzusu. 

2 - Ayrı ayrı zayıf ~irer te· 
şekkül olduklarını hisseden Bey
lerbeyi ve Oıklldar takımlarının 
birleımek hususundaki tasavvur· 
larmı tecrübe etmek. 

Birinci aebep, ıayanı dikkat 
bir huauaiyete malik değildir. 
Fakat ikinci nokta, sporcularımı· 
zm ilerlemesi için pek elzem ol
duğu halde maalesf ihmal edilen 
çok esaslı bir fikre temaa eder. 

idman cemiyetleri ittifakının 
teşekkülünden evel, bu gün her 
seıntte, her mahallede bir 
lkaçını gördüğümüz apor ku· 
üpleri bu günkü mebzuliyete ma· 
lik değildi. O zaman, yetifm~k 
istidadına malik, yahut yetıımıı 
bir spora, bir mahalle kuiübünde 
istidadını körlctmektense teşkilat 
sahibi bir müesseseye intisap 
etmeği tercih eder ~ ~t aa
mt, adeta kendi muhitindeki ge
nçliği spora ısındırmak için top
!anan mahalle kulüpleri büyük 
müesseselerin her zaman mil· 
racat edebilecekleri bir men· 
bi! vazifesini görürdü. Esasen o 
zamanki ıpor cereyanını idare 
eden "Birlik. hey' etlerinin kabul 
ve tatbik ettifi prensip bu gibi 
küçük teıekküllerin uzviyet sahi
bi olmasına mani olacak bir 
idare sistemine istinat ediyordu. 

1. C. 1. nın teşekkülünden 
sonra mevcut takyidat kaldırıldı. 
Birlik idare sisteminin müs-
tebidane oldutunu s6yleyen 
bir çoklan, hatta hepimiz 
sporculuk cereyanlarına daha ge
niş bir mecra vereceğini zannet· 
tiğimiz yeni şekli alkışladık. 

Kısa bir müddet içine sıkışan 
tecrübe devresi, her on beş kişi· 
nin bir araya gelerek kulüp teş
K.i l edebilmesi ve re•mi bir vazi
yet alabilmesi huau•undaki serbe
tisinin doğru olmayacağına her 
kesi-hattf e~ anu~ adamlan bile· 
inandırdı. Fılhakika her yerde, 
her semtte, belki her mahalde ve 
sokakta bile kulüpler teşekklll 
ediyor, müracaat ederek te
scil olunuyor, ve reımi bir 
vaziyet alınıyordu. Eldeki ni
zamnamenin kat'i ıarahatı karşı· 
smda, mmtaka heyeti arzusuna 
rağmen bu vaziyeti tercih etmek 
zaruretinde kalıyordu. Yer yer 
sivrilen bu teıekküller kısa ömür· 
leri, iıtikra ... ız vaziyetleri, kon
trol altına alınmak kabil olma
yor, vaziyetlerile Istanbul mın· 
takasını bir an içinde çorbaya 
çevirdiler ve en nihayet cezri 
hareket etmek zaruretini hisseden 
mıntaka heyeti umumi bir tasfiye 
yaptı ve bu kulüplerin bazılannı 
.lik maçlarından çıkardı, bazıları· 
nın da teıkilit içindeki hukuku
nu ilga etti. 

Şüphe yok ki bu hareket 
hem elzem, hem de çok faideli 
'=lldu. Fakat gerek lik maçların-
1an çıkanlan, gerekse haklan 

1 
iskat olunan kulüplerden bir çok
"1rı teşkilatla alakalarını kestiler 
ve her yerde bir çok "gayri 
müttefik,, teşekküller türedi. 
Memleketin umumi spor hayatı 
içinde öksüz bir vaziyette kalan 
bu gençlerin, yanlış bir prenaibe 
fazla merhu• kalmak yüzünden 
düştükleri bu bal, hem kendileri· 
nin, hem de memleketin hesabına 
bir zarar teşkil eder. 

Halbuki yapılacak ıey pek ba· 
aitti: Bir semtte bulunan, yahut 
her hangi bir rabıta ile bağlan· 
ması kahil olan gençleri hep bir 
araya getirerek ayrı ayrı ve şekil
siz üç kulüp yapmaktansa kanh, 
canlı, varlık sahibi bir teıekkül 
haline gelmek. 

Yalnız 11 kişi toplayıp açılan 
futbol kulüpleri, bir oyuncunun 
aynlması takdirinde faaliyet cep
hesini terkeder. Fakat atletile, gü· 
retcisile, futbolcusu ile yüz aza
sı olan bir teıekkül varlığını ta
nıttırmağa ve ikame etmeğe mu
vaffak olur. 

işte Beylerbeyi ve Üsküdar 
kulüplerinin eşiğinde bulunduk· 
lan teşebbüs böyle doğru bir 
fikrin mahsulüdür. 

Semt rakabetleri ortadan kal
dınlır ve imtizaç kabiliyeti Gala
buıiray n hlc1P 
ka11ısında mükemmel bir imti
han veren bu iki kulöp birleşirse 
ortaya konacak numüne, ayni va
ziyette bulunanlara imtisal edil
mesi vacip bir eaer olur. 

Güreş müsabakaları 
Mintaka Güref Heyetinden : 
1 1 _ 21-VI-929 cuma günü 

Beyoğlu Halk Fırkasındaki ( Mın· 
talca idman salonunda) Güreş 
müsabakaları yapılacaktır. 

2 - Sildetler 56, 61, 66, 71, 
78, 87 ve daha yüksek olarak 
kabul edilmiştir. 

3 - Aıkeri Yurtlar g6reşcile
rin künyelerini ve diger kulüpler 
de güreşcilerin iaim,pederlerinin 
ismiyle Mıntıka sicil numaralkrını 
havi cetveli g6ndermeleri lazımdır 

4 - Tartı saat 12 den 2 ye 
kadardır. Müsabaka tam iki bu
çukta başlayacakğından müsa
bıkların vaktü zemanmda iıbati 
vücut etmeleri teblit olunur, 

Muhafız gücü 
bisikletcileri 

Kadınhanı, 14 [A.A·] 
Muhafız gücü bisikletcileri bu 

gün saat 16 da buraya gelmiş· 
ler ve şehrin 15 kilometre hari
cinde erkim hükumet ve bele
diye reiıi ile muallimler ve di
ğer bir çok zevat tarafından ve 
ıehirde de başta kaza kaymaka
mı bulunduğu halde bütiin hallr 
tarafından hararP.tli bir surette 
karşılanmışlardır. 

Filibede bir ) angın 
Fili be, 14 [A.A] 

Büyük bir yangın, bir ppka 
mağazası ile müştemilibnı ve 
yakınında bulunan iki evi tahrip 
etmiştir. Hasarat çok mühimdir. 

• ıı 10~ l Y .. ~ ... 
.:..""'-'~=-=- --- --- -- - -= ------- - ·:;::; 

-----ıl!l~ı~ 1 .4:,:·ıi:··::~:·;~·;; ·;· ·,···:;·: ···· .. : '''j .. "' .. . . . . . .. . . t· ,..:·:~! . 11 Dü11 kii Borı<ıa, Piyasu ı•t1111 i,v eti ı r='.'"··-·····:·; ............. : ......................................... · .......... ................ ! !i 

15 Haziran 1929 kambi,o, nukut lıor•a•i fiatları it T urkı ye iş Bankası !~i 
Nulıut 

l lngiliz liraıı 
1 Amerika dolar 
!O Yanan drahaıl 
1 Alman rayht mark 
l Antft)a ~ini 
!O ley Rwnan)a 

1006 
2071 25 
54 
49 2. 
29 2 
21 50 
29 2; 

1008 
207 
H 
49 
29 
21 
29 

Tahvilat 

251! ~ ~ı ı Teı"tip (A.B. 

SO~~ • 2 ,. (O.E) 

2~ Er ~ı:: 3 .. (l•'.J) 
25 • 
5 Galata lnbtelıırz IJ. Y. 

25 htımbııl lram\'a} Ş. 

·= ı-:. ı~ :=: 
1~ 1Heyeti Umumiyesinin 2-6-29 tarihlil~I 
= İ kararına tevfikan ve SERMA YE-1~1 
-! NİN 4,000,000 liradan .5,000,000 !:! 

IO LeTa Bn1ıar l 
1 Felt-mek floriat 
20 Fran"z frankı 
20 ltaJy- liNti 
20 Kuran Çt'k laluvak 
l Çıranetle ailriyet 

8.1 

1631 
217 
122 

83 
163 
217 

5 122 

Rlllt. Dok. Ant. 
Üııküdar-Kadıköy Sa 
1,ıtambal Hoolm Sa 
beJU Maden 

-1 liraya tezyidi için ihraç olunan: ;1=~; ıs· ~: 

"•• , so j i Beheri: 10 lira kıymeti itihariyesinde !~I 

=1100000adetl~I 1 Zlod Leblatan 
20 Dinar y oanaJnyn , 
20 Belflka Fraa"· 
1 Pttt'ta Jıpan), 
30 J.yj~re Frank 
l Mec-idiye 

Çek t , 

22 . ., ·-
i96 

Londra 1 Isterlin i009 
Nh) ork 1 türk J~ Do. 
Parl• ,, }' rank 
Mllano ,, Uret 
Berliu ,, Mark 
Sof ya ,, Leu 
Brükttl ,, BeJıa 
Amıtirdıım ,, Florin 
Cine\Te " Frank 
Prag ,, Kuran 
Vl~ana ,, Şilin 
Madrit ., Pf'seta .. 7.e1oti 
Alirıa •• Drahmi 
Bükre 2() Ley Kurut 
Moıkmıa l Çronen• 
BeJpt tiirk Uruı Din. 

istikrazlar 

0,48 12 
12 29 
9 ı 

2 Ol 
87 

346 
119 
249 

16 ı 

3 

4 2 
36 
24 

istikrazı D. vadeli 93 
188 

2~ 
~ ... ... 

115 

~ 
1011 25 ~ 

0,48 
~ 

ı: 26 • 

9 ı~ ~. 
2 oı "" 

6625 [ 

s. 

lı banlraıl 
Müıla itibar. Milli 
Oama.U Bk. 
MUU lkdaet Dk. 
Tlelıttt ve Mayi 

F..naf Bk. 
Şfrkf.tf Hayriye 

., Temeta 
Haliç .,...,...ı..r. An 
A•.D.Y. yolu 
.. .. .. 100 

Tram .... y 

Türk11• ..ılll 
ltd!IM " ........ 
Şu-le ıılprta 

Bos.kaıt 
Aıuıdoln A.. T. 
ht. Umn-
Bal7a Kanaydm 
Anlaa Çimen. 

iS Balurlı.öy ,. 
!. T6rlı. lı.3mlr it. 
~ Mermer T• Ş. = BaTa ..... alelı.trl 

'Sil .. " ı.mett11 93 
188 f:ıküdar· Kadıköy = lumr -blaa 

26 27 

3-t . 

-=jHa_miline ait yeni his_,se senet-l~ıa 
-:_~lerıne kayt olunnıaga dave~=. 
:! ı~• 
! 2 Haziran 1929 tarihinde içtima eden fevkalade hey' eti • 

ı İ umumiyenin nizamnamei esasinin 9 uncu maddesine tevfi- = 
İ 1 kan, ihracına karar verdiği beheri 10 Türk lira11 itibari kıy· ! 
1 mette 100,000 adet HAMiLiNE AiT YENi HiSSE SE-
11 NETLERi şeraiti atiye dairesinde bankanın eski hisselerine 1 i 

aabip olanlara anolunmaktadır. fi = a i--1 MİKTAR: Eski hissedarlarmıı, haiz olduklan beher e.~i 5 
: • dört hisSC)e mukabil bir hisse mübayaa edebı· -
l=I z· /.e =: •s: ır r. = 
i=! Eski hisselerin dörde taksiminde ç1kTTUUı muh- ~ 
1 İ temel hisııe kUsıiratı muteber c/,ğiUJir. _ 

. -ı BEDELİ: Yeni ihraç olunan senetlerinin fii ihracı berveçhi : 

1 

İ ·· a~i g_i.isterildiği şekilde 11, 20 liradır. (On bir == 
= I yırmı kurU§) 1 

1 Kıymeti itibariyesi ..•..• 10.-Lira 
İ i Resmi tamga . . . . . • . . . -.20 !il 

DilYunu mu' ahbrde 
Jk.:.mi)cll dePllr )Olu 
1902 G6aıriiklf'r 

190S ~alJimabi 

.,. • Jetanbal T. Aao. 
~ · JUhtfm dok. A .. 

::;;· Prim 1 1== 41 4-1 so: : = . . . . . . . . . . - . • . . E. 

i== 11. 20 ıı 1905 1eelıiııati Mkeri) """" l 1903 Tl'rtip l w 904" ., 
~ 1901 190; 
~ 1908 T .. rtip l 
c 1908 • 3 
- 1909 

1909 
l91S 

Şelıremauet 

" 

Rusyaya gönderilen 
deriler • 

R..,aya ..weaııen ıran lalo 
deriden 7 bin kilosunun iade ol· 
unduğunu Rusya ile deri ticareti 
yapan tacirlere bildirilmiştir. Dün 
bu yedi tacir malların iadesinden 
dolayı protostoya karar vermişler 
ve Ruı ticaret mllmessilliğine gön-

derilen protostonun birer sureti 
ilCtisat, hariciye vekaletlerine, Is
tanbul ticaret odasına ve matbu
at cemiyetine gönderilmiştir. 

Tacirler mallarının iadesinden 
dolayı zarar ziyan istemektedirler. 

Dünkü muamele 
Dün borsada isterlin 1009 açıl· 

mıı 1011 kapanmıı, 1014 yokarı 
gelmiştir. istikrazı dahili tahvili 
üzerinde iş olmamış, düyun mu· 
vabhide tahvili 188,25 te açılarak 
aynen kapanmıfl:ır. 

Anadolu aksiyonları 23, 40, 
borsa haricinde türk altunı da 
868-871 ~rufl:aD muamele gör-

müştür. 

Peynirciliğin inkişafı 
Peynircilitimi zin inkişa~ Ç&· 

relerini tetkik eden komııyon 

yann öğleden sonra ikin~ ~efa 
olarak ticaret odasında ıçtima 
edecektir. 

Odaya teahı 
Tescalerini yaptırmayan ve 

ticaret odasıda aidatını verme
yen tacirlerin bir çoguna odaca 
ceza tarholunmuıtu. 

Bu tacirler yavaş yavaı oda
ya müracaatla tescillerini yaptır· 
mağa ve teahhütlerini ifa etme· 
ğe bqlmıılardır, Bu gibilerin ce
zalan idare heyeti kararıla affo
lunmaktadır. 

,, ittihat dqirme9ei 

ı.<rı Şark merk eeu 
:;· l•t. K-pları 
il':" Reji (hali taafiye.) 
~ 
::O Türk tiit. Aa--. 
~ O.han Türk ,, ,, 

~ark detlrmem. 
Mflli. bira M~ 

15 Ha:1iran 929 1'icaret 
Borsası f iatlan 

Cinıl 

Bugday ,...dc1e 
fU arl 

lumllfak 
Kımlcıa 
Süater 
Sert 
Dinme 
Sert mahlut 
BulprlıtaD 
Eeaebl 
ÇaYdar Maear 
Mıaar 
Arpa 
Merrimf'1' 
Nuh ut 
Faıulye 
Siaam 
Kuıycıal 
Yalrf 
Un kUo 
Elrıtra Ekıtrıı 
Ekıtra 
Birinei yumutak 

,, Sert 
llrlnei 
Fındık kabuklu 
Fıadık ip 
Saadtlı. hotaltma 
Cem 
Aflyon 
Allyon çıkı .. 
Yapatı 
Yılı.amı 
Tlltilı. 
O Jalı. 

1020 
1 10 

1115 
il~ 
110() 
1100 

p. 

,u. 
ıoso 
14 lO 

1400 
1230 
1350 
1300 

500 

Sovyetlerin bir tekzibi 
Moıkova, 14 [A.A] 

T u Ajamı teblit ediyor: Çin 
arazisi dahilinde bulunan bir 
Sovyet komoloshaneainde yapı· 
lan tabarriyata mukabil bir ted
bir olmak Ülre Ruqadaki Çin 
konaolosbaneleri Sovyet kıtaab 
tarafından ihata edildiğine ve 
Mongoliatanın iatiliııaa dair Pe
kin menbamdan çıkan haber ve 
tebligler hiç bir esasa istinat 
etmiyen taaniat mahsulüdür. 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankuı 

Merkezi 
Amstedram 

alatada kanköy bani dairei mabausada 
telefon Beyotiu 3711 • 5 Merke 

postanesi ittisalinde Allalemci han 
telefon leea mhuJ fJ{f) hernevi Bank 
uamelltı ve emniyet kual&rı icart 

!-- HAKKI Ri:CH \l\I~ MÜDDETİ İSTİMALİ: 1 ·= ... 5 := E 

5 Eski hi,ssedarlarmı z, küsurat dahili olmaksızın E • 
i hisstlerine dörtte bir nispetinde isabet eden yeni 
5 hisseleri iki ay zarfında, yani 10 Ağustos 929 1 
i- akşamına kadar mt1bayaa ve bedelini aşada izah = 
i- olunduğu şekilde Bankamıza tevdi ve ya irjal i 
: etmelidirler. Bu. müddet zarfında hakkı rüçha· ı 
ı ·-. nınr kullanmayanlonn yukanda mezkür mı1saiı i=i şeraitle mıibayoo hakları .sakit olur. ı 

i=f HAKKI RÜÇHANIN SURETİ İSTIMAJ! 1 
i i Hissedarlarımız şubelerimize 10 Haziran =-
i=I 929 tarihinden itibaren mUracaat ederek yeni 511 
1 i hisselerin mübayaa pu•ulas1nı imza edebil• _ 
: = ! ceklerdir. i 
1 = İ Hissedarlarımız Bankaca kendilerine gön- 1 

: derilecek olan kayt varakasını doldurup imza 1 
ve bankanın merkezine veya Istanbul şubesine a 
taahhütlü olarak irsal etmek suretiyle clalai 1 
yeni hiaselere kaydolunabilirler. 1 = Ancak beher hissenin 11,20 lira itibariyle 
tamam bedeli dahi şubelerimize tevdi veya i§ 

= lstanbul ıubesi ve Ankara merkezimize inal • 
: : edilmelidir. ~ 

1
1 

:
1
: Yulcandaki müddet zarfında bedeli teaviye i 

l ··ba 1 1 bu-kmu· § 1 : o unmayan mu yaa puau a arının 1 
=: yoktur. i=: 

! __ : O T : Yeni hiuelerden hir hiasedara eski hiuelerin 1 
i i :- dörtte bir nispetinden fazla verilmeyeceği içüa, i 
i = 5 kayt varakasında sehven fazla yazıldıka vaki 1 
İ ; ol~rsa ~nkaca konturolunda dörtte bir tenzil 
=: edılecektir. e 
1 YENİ HİSSELERİN TEMETTÜLERİ: ;; 

=· -

1
1 il Hamüine ait olarak ihrac olnnan yeni his~l 

1929 senesi temettüünıln yalnu 5 aylık kumı .... 1 ! iştirak edeceklerdir. rıou 
ı:: 1 930 senesinden itibaren yeni his&eler dahi eski 

1 
hisselerle hukukan müsavi olacaklardır. 1 

= 1 Türkiye iş Banka•• 
-~fil!filfil!filiıi~iı]!ıimi@lli~filfil~I!miıiiH!~Ifui§}IDI@~ffilfilfiliıiıüiiittmaıınrııs 
Bombayda gazeteci bir c ... -.. J 

ingiliz tevkif edildi 11vatro. •lne111• 
Bombay, ıs [A. A.] au ak(Sam 

Dün _aabah ~mumi bir içti- Şevk" 8 d : Pa altıda .._ 
mada ıoz almaıa kıyam ettiği 1 • e 'W 
aırada tevkif edilmit olan İngiliz dın• nu ,.,-ıan ., P 
gazeteci Hutchinsots tevkif mü- Ferahda • CewlM B. • 2 
zekkereıinin istar edilmiş oldutu Filnı. Afif• Su
Meerut a nakledilmiıtir. Muma
ileye bir zamandan beri Bombay· 
d~ amelenin ve • Hint Gençliği ,. 
nın hareketlerine iştirak etmek- Nqit B. de : Y8fİUÜİY majUul. 
te idi. lılhrcı 

bir "iKDAM,, yakinda • 
yepyenı sekilde çikiyorl 

Bu ~hususta gelen tafsilatı .}>ir kaç Iizım 
•• gune kadar verece~z .• karii erimize 



6 1, ır l K n .\ \1, ı , ı 1·.111 1 u , ı.r..'.'.J 

( aş a memleketlerde t~yatro, kadın, sinema,~~'i'.ı'at) ':- ·- -=fk&&~ı~ Yakup Kadri ., e:f-..ı..-t-ı,..ı...ı.,..i!#-tl ' 

ERGENE KON~ 
A vrupadan Amerika\f Cl ve Amerikadan A vru~ 
pa~a giden ta~~areciler muvaffak olamadılar. 

, 

lsveçten lzlanda tarikı 
ile Amerikaya mütevec
cihen yola çıkan tayya

recilerden "Sued~~, t,, • 
"resı. 

dll sene de biri ~arktan, ctıgeri garptan ikı tayyare Bahrimuhiti geçmeğe karar verdi ve 
,'kisi de, dün gelen telgraflara nazaran muvaffak olamadı, Bunlardan biri "Süede lsveç,, isimli 
tayy edlr. 

Bu tayyarede üç kişi var: Rasıt, pilot, telsiz telgrafçı ... Beş gii.n evvel haraket etmişlerdi. 
tzlandada yere inmeğe mecbur oldular. Bir vapur bunlara mahrukat getirdi. Geçen pazartesi 
tekrar haraket ettiler, fakat Reykjavik te tekrar inmeğe mecbur oldular. Oradan da son bir 
hamle ile haraket ettiler, fakat çok yüklü oldukları için yollanna devam edemiyerek 
geri • döndüler. ,, ikinci tayyare Amerikadan haraket etti. Bu tayyare düne kadar mu

mücadeleden ntazaman yoluna devam ediyordu. Fakat o da fırtına ile bir haylı 
sonra benzini tükendiği 1çın o da yar.P yolu geçtikten sonra inmeğe mecbur oldu. 
Bu tayyarenin seyy ah~tı hakkında telgraf sütunlarımızda. tafsilat vardır. Her iki tay· 
yaredekiler de yollarına devam etmek azmindedirler. 

Amerikadiı reisicumhur 
bile kadından olacakmış 
Amerika da 

Bilfrajetlez alıp 
yürildftler. Bil
haaa 90l'J. İn· 
gllD intihabatı 
hanlara bir ı 

-. darbesi 
ııftıl tlllir etti. 
Yaabıp>ııda 

"'Umum ka • 
mm. tarii#f. 
_...MlosAu, 
Dl Vwlncton 
hlrlılRD gayet 
umıımt Ye ra· 
mü bir faaliyet 
programı ha· 
zırlach8ını ııöY· 
mit Bu 
prcıf1 gO. 
~rb11-

4'ln· 
!ar e f gl 
yapılacak, son 
ra da ütün 

mtıttetıit hükumetler müın~eille
rinden mürekkep muazzam bir 
kongre akteililecektir. Kongrenin 
müzakere ede eği mes'eleler pro· 
grama nazaraı çok mühimdir. Mis 
Anna ' i ı.gton dıyorki • 
-"~lZf' kının ederım ki, prog· 

ramın tal ' ·ir.d .. n 'onra çok ya· 
kın bir ııtirlr> .\ ı rık ırla kadınlar 
her işi ı ·l i f a ,ı Ludır. De· 
ğil y3 ız ı ., r1 ı , u u VP .ı!lÜ· 

ro eo-iii~ el " " t rı>«ı 

'i'jın lıur ı. L< k.1c ıı 1 a~ ılaca tır. 

.&anna iV riııgı:on 

Amerikalı kadın , Amerikalı er
kekten kat kat zekidir. Her sa• 
hada boy ölçü~ebilir. Biz Ameri· 
kan kadınl arı yeni dünyada ka· 
dınlar saltanatı kurmak istersek 
bunu yavaş yavaş değil , birden 
yaparız.. 

l\'Iek ikada 20 idam 
Meksika, 14 [A,A.] 

Bir trene taanız atmiş olan 
20 asi, kısa. bir muhakemeden 
sonra Palmirasta ıdam edilın i ş

tı r. 

Bir Sırp tayyaresi düştü 
Belgrat, 14 [A. A.] 

Aııkeri bir tayyare Sisak clva· 
rında düşmllştilr. Pilot ağır su· 
rette yaralanmıştır. 

Belgrat. kahire maçı 
Belgrat. 14 [A.A] 

Belgrat futbol takımı kahire 
takımını ikiye kartı yedi ile ma· 
ğlup etmiftir. 

·---Taksitle satış 
AUMANN makineleri satış Türk limtet şirketi 

Jstanbul, Agopyan Han: Tel. Beyoğlu, 3898 

En sağlam hükumet 
yazı makineleri 

/ 

En sağ1am''~rmania 
bisiklet makinesi 

• • • 
Bu makineleri 

aumarııı görmeden ma· 
en saglam dikiş n::ıkJ§· • 

makinesi kıne almayınız 
Daktilo mektebi :\Iaarif' v<'kaletinin ruhsatını haiz olup ikinci 

dı•vrP i~in talebe knvdedilmeğc Laşlanmıstır. Galata, !!;:!J 
we'jl!I Tı: .. ~1 H:ını al'ı n rla 3 ıı unıno, \ :w ıııaıın mPf'aza ~ ı 

Birine~ cilt 
Büyük edibimizin nefis bir şt:. il<h 1 ~ 

silan ve istiklal mücadelesi senelerinde yaz~ 1~ 
dığı emsalsiz mektuplartlan mürekkep olan 
~u güzel eserinin inti§arını tebşir deriz. 

ikinci cildi yakında çıkacaktır. 

insan öldürmek hak.ına malikmi? 
Son zamanlarda bir ~ mUnalı:ıflla sebebiyet 1enııit olan bu _... 

her tUrlü iztiraptan ari rahat bir hayat ge~irmelı: lnaanlar i~ln fll1&Dl .ıı
miyettir. Ahkam ı diniye insana, begert olaun hay'VllAI 'n!ya nebad olıun 
her hangi ziruh mevcudatın haynnatıne dokunulmamasım emredes. 

Halbuki insan daima gerek haytltını gerekse malını imha etmıılı iı ... 
yen bir !ahım hayvauatm bUcumlarına maruz olmalı:tadır. En ~lı: Mftyıta 
sebep olan bııstalılı:lann ekserisi ve bilhassa yaz meniminde mttthiı tahribet 
ika eden emraz hep haşarat va.eıtasile sirayet eder. Bir Amerikan fenni mecmao 
Hında okuduğumuza göre haoeratın beşeriyete ika ettikleri fenalıklan llllMİ 
itibara alan memleketin en hi1yük ruesayi ruhaniyeıi bu beşeriyet düşmularuıa 
biaman bir m ücadele açmak ablr.Amı diniyoye mugayir olmadıAını ilin ... 
mişler ve bu huıusta en mUeuir çare olmak üıre F1itoksu tavsiye ••lamlt• 
!erdir. Zira Flitokş hem öldürür hem de güı:el bir rayiha neoreder. 

ABONE 
ve ilan tarifesi 
Abone ücretleri 

ttç aylık Altı aylık Soıı.olik 

Dahil : ı; 9 17 lirıı 

f-lariç için : 9 16 33 • 
Adres tebdili ~in 15 kurııw gönde

rilmeli. 

il n Ucrellerl 
Tek sütund" JaD.timi 

Altıncı aayfada 25 kuru~ 

Be~inci • • 50 • 
Dördllncü • 00 • 
Uotınoıı • 120 • 
ikinci • 200 • 
Banka ve r- o•sesatı Maliye UAnlan 

h11Suoı ıariluve tabidir. Ticaret uıUd· 
Uriyetinin, ıirketlerin tascili hakkınd· 
aki il!lnlarile katihi adilliklor ve ano
nim tirketler ilinlan. santimi otuz 

lLW'Ul:lur . • Devair ve mUeASesatı res
miye il nlan, rır. mektepleri ve asar! 
mUnteıire il&nlllrı santimi yirmi 
kuruıtur. 

•••••••••••••••••••••••••• 
Ademi iktidar 

Ve bel gevşekliğine 
En müessir deva Seroin hapla· 

rıdır. Depoıu İstanbul Sirkecide 
lskenderlye oteli ittisalinde Ali 
Ri:ı:a eczanesidir. Taşraya 150 
kuruş posta ile gönderilir. lzmir· 
de ecza depolarında ve Irgat pa· 
zarındaki eczanede bulunur . 

Hüseyin Haşim bevin Muhittin bevden 
borç aldıgı bin yİız atmıı sekiz llıaya 

mu.kahil birinci derecede teminat irae 
eylediği Kadıköy Caferağa mahalle•inin 
atik Yoğurtcu cedit Sakız ağacında atik 
4 cedit 67 No &rl8 borcun verilmemesin
den dolayı ihalei evveliresinin icra.sıyçUn 
otuı gttn mllddetle müzayedeye konulmuı· 
tur. Hududu: Sakız ağacı, A>is, Arif, K .. 
mal beylerin köıkleri ve hurmuz H. ın 
arsaoıyle mahdut kıemon eçık kıemı kU). 
!isi tohta perdeli galaş bir göz odaoı ve 
hellsı· bulı\llan iki yttz doksan iki ıırtın 
terbiinde arsanın tuli 39 ar§ın arzı yedi 
buçuktur. Derununda bekçi sıfatıyle Halit 
ağa sakindir. Işbu ıırsanın tamamı yedi yllz 
elli lira kıymeıi muhammenelidir. Talip 
olanlar ve daha ziyade malumat almak 
isteyenler kıymeti muhammeneeinio yil!de 
10 niopelinde pey akçesini ve 928.4305 
No ile letanbul icra dair .. i müzayede şube· 
sine müracaat etmeleri ve 22· 7-929 tari· 
hinde saat 14 ten 16 ya kadar ihalei 
eve!iyesi yapılacağı ilin olunur. 

B irinci ticareı dairesinden: ~eblıığ mUdd· 
'abib 2753 liranın tarihi istidaname

den itibaren 111afaiı ve masarifi muhake· 
me tııbaili muta:ıa.mmin olmak üzre Pek
meayan ve obanyan efendiler şirketi ve
kili Leon Ziver bey tarafından Begii<tagta 
lmamıade caddesinde dört numaralı Jıa. 
nede Riza efendi aley bine mahkememiz. 
den 54.929 tarihinde sadir olon hilkmH 
giyabiyi havi S.5-929 tarihi ve 144 aıl etli 

illmı gıı abi sureti musnddakası mahku· 
mun aliye Riza efendiye teblia; olunma· 
!lı~ından hukuku u•ul mulılıkem~leri ka. 
nununun 142 inri maddesinin hah~ eyJe. 
digi selahiyele l inaer, il&ncn tebligat ic· 
rşs.ına karar Yerihnilj ve mezkür ilin mad. 
dei mezkOrenio birinci fıkra o;ı oıucibiıu .. -e 
mahkeme divanhanesine talik kthumıı 
oldu~u J?ibi kanunu meıkllrun 144 inci 
n1addt>si mucilı ı nce ıuahk1.1muo ali) e mu. 
mai).., ,· hin Hh ııt.n ııe ;p-i tarıhİh İ a ferda
•ınd.ın mutı• } ır ı· alıuak üzre lıir ay ıartıo
da h u bnuı ıne~l- lı n-ı kar•·q tur ııku h.a ı n> 

nıy e ltl \H~ıc ,ia. ı·ıl .,..,. i ı i. !l"C'l~ t- 1 arar 
\'t•nhl ı / ı l n· u ~• .ıı 

Ü vakim mındıkyan efcndlııin Bin ... 
gogo• efendiden bor9 ıı!dıgı on lkt 

bin liraya mtılr.abll nlten ferağ ayledfll 
Bo~az içinde BUyllkdere ve caddesinde 
cedit 17~ 174 176 178 180 nwuaıalarlaı 

mürakkam dillr.kAnları mtıatemll Udimta 
teYSi lntllr.alli bir bap lıaae ve bir "' 
sahilhane elyev· " ( Bt171llr. d• pıtil 
nami!e marııt'dır ) dıa.loi ımıll1elhıhı lıaııa· 
sı için otuz bir gtın mllddetlo mıı.7ede
ye konulmuftur. Hududu oepheııl teııhıl

im ssf tarafı Antuvan - ııol ..... 
Kirkorun aalıilban"8i arkuı lebldorJ• • 
mohduı hin OD ... lda UflJl terbHııde -
ziden :rttz yetmlı 7edl arflll terblbıde 
tahtında dört bap dttlr.klnı bav! b- ft 

elli yedi arom murabb&lnda lılr ır...tlıı 
mutfak lark !iç arıın lerbünde merdi
ınaba!li ilci yllz altm11 dokuz erpıı -· 
rabba.nda lıahçe oelr.oen utın marabbahı· 
de ot•lio oqında geçit mahalli ve on , .. 
klz arıın murabamda bttfeye g!ıhn an
lık ve ytız be ı :ırpn taru ve ıloıuan .,, 
I"' !IlurabbaınJa deniz Uzerindelr.i taru 
ve iki :rll• 80kaen dört arıın murabbeın· 
da otel dir. 

Müştemilatı: caddeden alt katı lr.lrgir 
üıltt ahıap haneye dükkanlar aruındaü 
demir parmaklıklı ı;jlt kanatlı kaeuda 
gıriTai ta zemını elvan çini dHf"li met· 
halden merdiYen mahaline geçilir. Bir an· 
tire dört kömUrlUk bir kümes iki mutfalı 
'iki sofa on oda dört belA merdiven altı 
~r dolap ve iki çatı araoı odası olup 
methalden iki tarafı lambalı demir par
maklıklı kapullan sahilhaneye ve bahçe. 
ye gırilir, 

Dört ayak. mermer merdiveıılerile do. 
mir .. hanlık.tan otele girildikte bir ıu .. 
mı zemini elvan çini dö§eli dört koridor 
Uç sofa birisinin zemini çini on dört oda 
ve alafranga zemini mermer duı tertibatlı 
hamam üç heli iki tarao bir bttle mahalli 
cephede llzeri örttiltt bir cihannlima var· 
dır. Bodrum "katında kı•mcn olvan "" 
kısmen kırmızı çini bir evaltı bir taı oda 
bir mutfak. bir kiler ma'a teforruat bir 
çamaşırlık bir bel& bir kömllrlük n ya· 
laklı musluklu bir sarnıç vardır. Binala· 
nn kapuları ve tavanları yağlı boyalı du· 
varlıır istımpa nakıılı pencereleri p111· 
eorlu ve şanıtlı deniz illerindeki yllkıek 
laraşanın altı taş ve binanın sol tarafında 
bi~ kayıkhane ve banyo mahalli vardır. 
&bçenin tarafeyninde Uç metro irtifainda 
duvar olup tulumbalı kuyuau bahçede öC 
erik bir çam dört mau bir a~a ve mllte
addit gUI fidanları vardır. Alektirik vo 
terkos tertibatile mücehhez bul11Dan bina· 
!ar ahıaptır. Adrine hanım kirııcıdır. Ca· 
ddedeki bane altında dört dllkl<lıı mev· 
cut olup üçüııUn zemini çimento birJıinia. 
zemini elvan çinidir. 

Kepenkleri mesturdur, UçU boıturt.hiri· 
einde !lenevi eekeen dört lira icarla naza 
mi efendi kiracıdır ve heyeti mecaıuııı 
yirmi bin dört yU. lira kıymeti mubam. 
menelidir. lıtiruına talip "!anlar ve daha 
ziyade malumat almak isteyenler kıymeti 
mubammenesioin yüzde on nisbetinde pey 
akçesini ve 929 237 dosya numarasını 
müstaahiben lıtanbul icra daireai mibay .. 
de ıubosine mılraeaat etmeleri ve 20 tem· 
mu• 929 tarihinde 888! on dört len on 
altı ya kadar ih•lei eveli~si icra Jı.ılıııa· 
cajtı ilin olunur. 

ı qan bul mahkemei uli ye altıncı buku.k 
daitesioden: Zehra hanımııı lr.oaıaı 

çarp.oba civanoıd• Tere liman Y nnt11 ma
hallesinde Yebya zade sokağında 7 No 
baııede tikveşH HAl!tln efendi tarafına: 
Zehru han1m ta.raf1nden aleYhiniJ:e lkame 
eylediifi Lo~anma davası hakkında verdi
ği istida na.menin bir sureti İkllDletkihı

n ııı n m~hul olmasından dolayı teblif 
ediJ ~ı neUiği Tercüman Yunus maballeti 
heyet ih tir ari~· e,.ile teblif.{ine memur rnu
ha~irin lahk ı katından acıla ~1Jm 1li ve ilAnen 
tebl igat icrrı•ına lcaTar verilmi ş oJmagJ&. 
huku k. u~11l r;ruıhakemeleri kanununun 
maddf'İ oıah suı;lnna tf"vf1 kan tarih ilfwdm 
it ibaren bir lıf!ah 1arf1nda r~vap ll..- iba 
v6ru ı l";di~lnız .. e 8 eylul929 taJ:i hin<l~ °' 

J dd ı lt~ ı uahk.eınt tah :.ı..ıkat hi~ irııi hu:t.11-

1 
r unda. ı rıbu1~ 'dı'U l t- t tnerti~ ; n iz , .e .- ahu& 
b ir vrk H µündcınırrl;n :t ıııkdii.d~ ı ;·,hl; 

ti ııinL. ı:r ·81:>1'>!' ıı:ı: ını ... :t-i k~1tn;n;\ t' 1 • '"'

. l ·~' r ı ı in ıJfl,1:11r 
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1 
Bedeli keşfi s19 lira 15 ku- ........ Lasa 1·ıa.nnları·.· ~ ı i,I TA l YA R E P J YA N G O ._-, U ~·ın; ruştan ibaret olan karaköy ve il. 

1\ ~ i~E ı' unkapanı köpriileri dahili te- ı•••••••••.,.·-----..... __ ... _ ........... "'"'-~• s • f • :~ 6· el KEŞiDE: 11 TEMMUZDADIR. S~ lefonlarının tecdit ve tamiri f'ınrlıkJıda }J. l\l. vekaleti !!latınalma 
eyrıse aın - si~: B CVC K i KRA M iVE· ~~~ kapalı zarfla _mün_akasaya ko- konıis onundan: 

Merkez Acentası; Galata 5:; • i~: n~uş~ur. ~alı~lerm kşartna~e t-.............................. : •.•••••..•• _••••••••••••._ 
Köprü başında Beyoğlu 2362 !''. ~ 00 000 Lı·radır • i~: ama .. ve eşı .. evra ını go~· M ilastaki li..ıtaatın bir sendik ihtiyacı olan sığu· eti ve arpa kapalı zarfla rnilııakasaJ 

Şube A::>antası : Mes'adet :m! ~ , !tlij mek ıçın her gun levazım mu- konmu~tııc; ihalesi 30-6-929 p.!Zar gilnU ~aat 16 da Mil~ askeri satın :ılına komis 

hanı albnda lstanbul 
2740 

;~ ~ m.. ~~~ dürlüğüne gelmeleri ve teklif yonun~a ıapılacaktır. taliplerin ~filiistaki mezküı· ı,omisyona müracaatlorı. 
p~ AV~ O ~ ~: i~i mektuplarını da ihale günü f{ ar~~a ~m~~n nıu<ltirlugu için ell_i edet demir ;hrııın ( ne~re.n~i. için) kapalı zar~ 

B nk ı "t 1 ·· • m: :m: l 7 T 929 .. mıınııkas"~ a ı-onınu~tur. lhalcsı 1 temmm: 9.:.9 pazartesı gunu saat 14 te ı.omı 
a a muame a ı ve usu u :ıı..: SO OOO ~· . o an emmuz pazar gu- )·unurnuzda a 1 .1 kt T li 1 . . . k • d 1 1 muzaafeye vakıf (40) lira 5 r.?: • • ~: .. A ) P• a aca · ır. a p erm ~aıtnanıe sure tını ·om ısyon ıın '1n ama arı v 

: H15 40 .OOO ! ; nu saat on beşe kadar mezkur tt>klifnamelerici şartnamedeki tarzda ihzar ile komisvon rivasetine vermeleri i!aı 
maaşı asli alacak bir memu- •mi li i müdürlüğe vermeleri. olunur. · -

ra ihtiyaç vardır. Talıp olan- i~-~ 30.000 ~ i - S ökede.ki kıtaatııı ve hayvanahn Uıtiyacl olan ekmek. arpa ve kuru ot kapalı 7ar1 
ların yaşı yirmiden aşa, otuz ı= 20 000 : l J st_anbul icra dııil'esinden: Madam Otim· la mlınakasay~ konmu§tur. !halesi 29 Haziran 929 cumartesi güııll Sökede a~ker 
beşten yukarı olmayacaktır. : • i I: pıyanın Salamon E."3kinazi efendiden i~ satın alma komı~yonun<la yapılacaktır. Taliplerin Sökede mezkQr komisyon 

.. ~ 1 S 11000 ~ .. ' ~ til,raz eylediği bin lira ~ a mukabil ikinci ınuracatları. 
Bu şeraiti cami olanlar .hazi- !:r: 1 () ~, (lt•rcce ikiııci sırn numarnsile ipotek icro d ·ı D" ı ,,.. · t_ 1 h . •L!J• 000 ı·r"'I J ·k • l • • " .l ana merkezt e, ortyo •• uer .. sın ve L!'!a ıiyede bulunan k_ıtaııt a •. vvanatının ıhti) 
ran nehayetı.ne kadar bı'r kıt'a :. rı' •• : ıi 1 " 1 i 1 ramıye er ve.:'·: e.dedi!!i Ralnr l:ö) iin<le Sakız a~acında ~ fi f 

l ı • - "' J. olan kuru ot kııpalı za· a munakasaya konmu;;tur. halesı 20Hazıran929 perşenbe 
fotoğraf ve vesaiki hamilen :r:: 100. O O O Jirahk ınükafat ~f~~ Kara Mrlınıet sokagında 30 numaralı bir gUnü saat 10 da Adanada a&keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 

• J • .~' ban hanenin srlı iz hissede ·' ı>di hir:sesi Adım:tdald mezk iir komi~yona muracaatlarr. 
muhasebe müdüriyetine mü- :o: B k •d d ' il~· •· :ill u PŞl e e cem ar. 33 000 ;!il: otuz giın ınudddle iıra kılınan müze7e MUJga saraç:hane anbarında mevcut 104i5 kilo muhtelif nal mıhı alrni müıayede)f' 
racaatları. • iın ~ '"" ııi ' : : desinde <lurt yüz lira bedelle talibi uhde konmuştur. İhalesi 29 haziran 929 cumartesi günü saat ı ı te komisyonumuzda 

l ~, Haziran pazartesiTrabzor ı.=.·m==·· numa_ra kazanacaktır. =~ı: ı>İne birinci ihalesi yapılarak ihalei kafr )Upılacaktır. Taliplerin şartnamesini yirmi kuru~ mnkbiJinde komlsvonumuz<lan ıtl· 
b' l ~=. fü.:~ } e:-.i ir;in tekrar on beş giln mlizayedeye almarı ve ihale güni.ınde teminatlarile hazır bulunmaları. · · ırinc~ ~s!aSi yapı mı- ~~ı 

yacaktır. ..... ·~ konulmu~tur. Hududu: Cephesi Kara Meh· K onya sillesi civarında ciheti askeriyeye ait (42229) lira 86 kunış bedeli keşifli 
=u· ~ Beş:nci keşidede 50,000 lira. isabet eden 40209 numaralı ~m~" i met sok3ğı Sag tarafı Hiristine ve Sul- binaların in~ası kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. İhalesi 8 temmuz 929 

~ - • : bilet Edirne, Adapazar, Ladik, lzmir, Istanbufda. ~S tana ı;ol tarafı Artin Mehdir~an ve Vasi· tarihine mu~adif pazartesi günU !18.at 15 te Konyada askeri satın alma komisyonunde 
: l b d :w: lin arkası Yeresimes vere!leleri Madarr. irra edileckt·r. Şartname ve projesi komisyonumuzda ve İzmir ve Konva askeri satın 

Sadık zade =·~ 25,000 ira İsa et e en 10951 numaralı bilet Tarsus ve :•ııl!· Senıpi hane ve hahçelerile mahdut 784 alm1 komisyonlarında mevcuttur. Görmek isteyenlerin işbu komisyonl~a müracaatları 
B• d l 1 iı: Istanbulda. i ; ar§ın terbiinde olup bundan 122 ar~ııı ' · münakasa,_·a iştirak edecek olanların "artnamede ~·azıldığı vechile teminatları ve 
ıra er er vapur arı : · : hba h a -s ı,·· d '" ' 

·=· .=. 15,000. lira isabet eden 45204 numaralı bilet Urla, Gazi 5: ",! ınura • ı ane •' ar~ın ter ıın e çıl~ n mar veya fen memuru istihdam edeceklerine dair müsaddak vesaiki teklifnamelerine 
KARADENiZ ~ ma ve 273 buçuk arşın bahçe 24 buçu. 

·· •• ·•• Ayı'ntap. Izmı'r ve fstanbulda. • :. k 56 bb . l rapten vaktı muayyeyne kadar Kouyada askeri satın alma komisvonuna vermeleri . ..,..ll'NTAZAM VE LUK~ , aHm ı;ı ma arşın mura aı ) ıne •ııt 
"!. - POS'""A.'SI :ıi 12 000 r · b d 41427 l b l A k =~: çc<lir. fki kapalı ahşap hanenin mi ta venişehirde inşa edilmekte olan milli mudafaa vekaleti binasıua asansör tesisatı 

"'~ ~fı5 ' ıra ısa et e. en numara ı i et n ara, ~~: JI. yanılacaktır kapalı zarf usulile mUnakasa konmu,.~tur. İhalesi 8 temmuz 929 tarihine 

YA 
ffi1 B f B rafıııdak i kapıdan girilince malta ta ;M • C:::A K , ı· Eskişehir, a ra, ursa, Izmir ve Istanbulda. : ' b h d' , :cı.iı~:ıdıf pazartesi gilnti saat ondadır. Şartnamei fenni ve resmini görmek üzre her gü l) • • \'e sarnıç ve mat a ve mcr IY•'ll a.tı 

: 10,000 lir~ isabet eden 20714 numarala bilet Çorlu, Çanak· i ~ ınatbak ,.abit kazan ve çini ocaldıdı: Ani.arada levazım satın alma komisyonuna müracaatları ve muua){asaya iştirak edecek 
Vapuru 17 Hazirtın !~ kale, Bartın, Izmir ve İstanbul da satılmıştır. • f : Kiierli ve kuyulu yemek odası ,e mut lerin yevm ve saatinden evvel teklif ve teminat mektuplarını \rıakbuz mukabilinde 

halıdan bahçeye methal vardır. Bahçede mezkıir komisyon riyasetine vermeleri. 
büyük bir incir on beş kadar diğer e~· M illi mu<lafaa vekaleti Çevirme şubesi için (100:150) lira Ucreti maktua ile müte· 

rıhtımından hareketle(Zongu
ldak, Inebolu, Sinop Samsun· 
Ordu Gireson, Tırabzon Sürme, 
ne ve Rize iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

Yüksek mühendis mektebi car kagir kümes sağ taraf divatlıdır. Ah· recim alınacaktır. ( Fransızca ve Almanca ) dillerinden birine esaslı surette 
fil 0 • şap bir kiler var<lır. Birinci katta bir vakıf olmak §arttır. Bu iki dilden biri ile beraber ( İtalyanca ve ya lngilizce) bilen 

•• 

sofa iki oda bir kurnalı kazanlı haman. zuhur ederse tercih olunur. Ankaradad talip olanlarm Çevirme şubesine bizzat ve 
ikinci katta bir sofa dürt oda bir heli lstanbu1da ve ya diğer mahallerden olacakların da istida ile milracaatları. bayaat komisyonundan: bahçe üstilndeki od da etrafı demir par· ı· ·t d k' k t t ·· t k · · ·h · ı · alı makhldı korkuluklu zemini çinko balkon zmı ve cıvarın a ı l aa ve muesse_sa ı as erıyneın ı tıyacı o an zeytınyağı ka~ 

zarfla münakasaya konmuştur. lhalesı 3.7 929 çıır§amha gi.lnU saat 14 te lzmıttc 
ve hela merdiven başın<la dolap ve yük· 

1 Tafsilat için Sirkecide Mesr 
adet hanı altında, acantasın 

lmüracaat Triestino dairesi Te-

Münakasa tarihi saati 
J{oyun eti 6 Temmuz 13,30 

ı\skeri satın alma komisyonunda yapılacaktır, Taliplerin lzmittcki mekür komis\·ona 
lük rnrdır. Her iki hanenin birinci ka· 

mUracaatları, 

l lefon : Istanbul 2134 
~ llllm1 

ly elkenci "fa)-ıa:1 
IZMİR SÜRAJ 

POSTASI 
t..üks ve ser~IS.l\'.fE1" 

PAŞA vapuru t6haziran 
Pazar günü tam saat 15de 

Calata rıhtımından doğru 
lzmire hareket edecektir. 

"'-... -
Tafsilat için Sirkecide Yel-

kenci Hanında krın acentası
na müracaat. Tel. İstanbul 1515 

Ve Galatada merkez nhtım 
hanında Celipidi ve Stafilopati 
centalıgına müracaat. Telefon 
Beyoğlu 854. 

i:.TANBULOA 

RADİUM 
Lambası Ticarethanesine 

MAHSUS OLMAK ÜZRE 

İMAL 1DİL.MİŞ DİR 

\(uzu ,, 6 ,, ,, 
Sığır ,, 6 ., ,, 
Mühendis mektebi için bir sene arfmda lüzumu olan etin yukarıda 

yazılı tarih ve saatte kapalı zarf ile münakasası icra ktlmacağından 
talip olanların şartname~ini almak üzere m~ktep idaresine müracaatları 
ilan olunur. 

ANI<..ARA yolcularına ~ 
Ankarada Lozan Palas oteli altında müceddet inşa 1 

kadınlara ve erkeklere sıhhi banyonun her iki 
ayrı ayrı olarak açılmıştır. 

İstanbul gaz ve alektirik Şiı-keti 

(Sot gazel) ınüdiriyetiııden: 
istanbııl Ga1. Elı>ktirik ve Te:ebbu~atı Sınaiye Tıirk Anonim şirketi \-e l\lül!ılrıye. 

ve idaresi 15 lI:ı.ziran<lan itibaren Beyo~lunda T ı.lnel meydanında metro hanının 
G nci katına ııaklolunmu~hır. 

l\ludiriyete ait olan tebliµ:at ve is'arat fle halkın §İkiiyetlcri badema bu adre<:e 

vaı i .olmalıdır. 
~lü§terilerc ait muaınelijta gelince. Kaeıkliy Gaz ve Elektirik i§lcri için Kadıkü· 

yU de Muhurdar <'r.<l<lC'ı;inrle '73 numara~:ı, J!ltanbul Gaı. i~leri için <le Beyazıtta Jc:. 
tan bul Li~esi kar~ısmdaki rnahrl ile Ankara caddesinde 40 mımar&) a mliııaraat edil 

melidir 

tında!< i ı::ofalar camekanla ayrılmıştır. 
Sağ tarafdaki kapıdan girilince zemini 
Elvan çini taşlık sol tarafta bir oda ko. 
ridor ve bela merdiven altında komut· 
liik ve maltız ocak ve kazanlı mutfıık 
çaına§ırlık vardır. Mutfakdan bahr;eyı 
çıkıldıkta mu§terek sarnıçtan istalasyo 
tertibatı vardır. Birinci katta bir sofa iı 
zerinde bir oda vardır. Bu, kısımda Fı•
riJun bey diğer kısımda Ihsan efem'! 

• sakindir. Her tarafda alektirik. tertihah 

._vardır tamamı 2i85 lira 15 kuruştur. Da· 
ha fazle malumat 929-201 numaralı doe 
yasında muharrerdir mezkur hisseye yli1 
de beş zamla talip olanlar his~cye musi~ 
kıymeti muhsnıminesinin yüzde on nis< 
betin da pey akçasını teslimi vezne eto .e 
]eri 4 7 -929 tarihinde saat on dörtten on 
altıya kadar ihalei kııt'iyesi icra kıl.na· 
cağından müşterilerin tarihi mezktirda 
Istanbul icra dairesi müzayede şubesinde 
bizzat ve ya bilvekal, bıwr bulunmalaı 

ı iliin olunur. ~~ 

S ulum Ahmet sulh icrasınadn: Bir de 
yunden dolayı mııhcuz bulunup furıılı 

rnna karar verilen iki adet aynalı "• 
bü~ uk müceddet gardirop ve 4 tane ko 
modinin 20 Haziran perşembe günll saa' 
14 te Şehremaneti sandal bedesteninde 
furuht olunncaj!ından taliplerin memurun ... 
mliracatlan iliin olunur. 

İSTANBULOA 

RADİ UM 
Lambası Ticarethanesine: ·- MAHSUS OLMAK ÜZRE RADiUM 
İMAL İDİLM.İŞ DİR 

Galatada Okçu Musa caddesinde kain llA1WilUH IL.A= &llr2;A~I tici.:;tlı~ 
nesinin Ra~ilk~Ji R&ıt..l)j~·nı~ı tıraş bıçaklarını lıer yerde a_rayınız. 

DiKKAT= 100 adetlik paketlerin üzerinde ticarethanemize ait baladaki 
alameti farikamızı havi olmayanlar taklittir. 

i - - . . ;_. :·· ·. _,;, .. ··· ~ •IWm 

Mardin i\Iiibavaat 
" 

1{omisyonundan ~ 

Mardinndeıu u.ıHınan k:taat . \'e. m_Uesse~at ve . lıast~nerıiıı b~ ~eı:eıil. :a~.e ve te·~''i· 
ratı ihtiyacı aşa~ıda gosterılm.ştır. 929 senesı hazıranın (2ı) ncı per,.cınbe g~nlı 

cıaat 14 te kapalı zarf usulile mevk ıi mtinaka~ava ,·az edile<'elinden taliplerin temmat 
akçası ve ticaret odalarından mus:ıddak v iknl:ırile komisyona nıür:ı cnatları 

Mık darı. Cinsi 
Kilo 

365000 
60000 
15750 

Kuru ot 
Gaz 
beksımat 

ispirto vtıs ispirtolu İçkiler inhisarı umum 
müdürlilgünden: 

Evsafı şartnamesinde yazılı biri 300,000 diğeri 45,000 kilo olmak 
üzre 750,000 kilo iki nevi ispirto pazarlık suretile alınacaktır. Talip· 
ler mübayaa şartr.amcsini ö[renmek üzere Miibayaat komisyonu ki
t ıbetine ~:ıüracaat edecektir. f ekiifler 1 Temmuz paznrtesi günü sa

~.t 12 y c kadnr kabul oluna~aktır. 

Evkaf ~µdürlüğiinden: 
l\lıkdarı Cinsi 

4.00 Ton Kok Kömürü 
350 · ,, Kmple maden kömürt; 
20, ,, Mangal " 

1000 Çeki Odun 
Guraba hastanesine lüzumu olan balada muharrer dört kalem malı· 

rukat ayrı ayrı aleni münakasaya vaz edilerek temmuzun onuncu günü 
saat on beşte ihalesi icra edilece~inden talip olan]arın şeraiti anlamak 
üzere her gün levazım idaresine,ihale günü de idare encümenine müra· 
caatları. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisar 
idaresinden: 
1 - 240 kilo fetelik 3 - 875 müstamel çuval 
2 - 20 a<let tahta fıçı 4 - 1565 müstamel torba 

Baladaki eşya 27-6.929 perşembe günü alenen bilmüzayede 
satılacağından taliplerin yevmi mezkurda Ticaret şubesine ve 
malları görmek üzere Kabataş <ınbflrına müracaat eylemeleri. 

, ....•............................................ ~ ... ··: 
f Mekatibi askeryie satınalma komisyonundan f 

1 

......................................................... . 

c\ skeri MektepJer ihtiyacı için 250000 adet limonun aleni mUnakasa suiretile satın 
, :ılınaçaktır. İhalesi 29-Haziran-929 Cumartesi günll saat 14,30 da Harbiye Mektebi 
) rcınekhaneleri önUndeki mUnakasa mahallinde icra kılınacaktır; taliplerin şartnamesi 
! 'çin kom!syonwnıl7.8 müracaatları ve iştirak ~ç]ı;i!e münakasa mahallinde ~artname.si 

-'(""! Ulgan~ 'Haetmıeel. için -40000 kilo ~ npıih tt'tf !!tifımıe !!ıtftr aırtıatıtitrlr.tmı~ 

1 
.:eçhile hazır bulunması iliu olunur. 

b 30-Haziran-929 pazar günU saat 14,30 da Istanbulda Harbiye mektebi yemekhane-

r 
leri önündeki münakasa mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin §atlnameıi için mez. 

'ttür komisyona mliracaatlan ve iştirak içi™1e şartnamesi veçhile hazırlayacakları tek-
Tif mektuplarını yevmi ınUııakasada saat muayyeneMtıe kadar ilmaber mukabilinde 
{omisyonu mezkiir riyasetine vermeleri ilan o:unur. 

~ Ulhane hastanesi için 21000 kilo fırancaJa kapalı zarf suretile satın alınacaktır. 
l7ihalesi 22 haziran 929 cumartesi günü saat 14,30 da Harbiye mektebi yemckha· 
1t.leri ünündeki mlinakasa mahallinde icra kılınacaktır. 

TaJiplerin şartname için komsiyonumnza muracaatlan ve iştirak içinde gartnaml\ 
••"' veı;hiJe hazırlayacakları teklif mektuplarını yevmi meıkürda saat muay yeı:ıesine 
~.aıiar makbuz mukabilinde kom.siyan mezkür ri~ asetine vermeleri il!n olunur. 

A skeri mektepler ve liseler ve hastahan~ler için 25000 kilo beyaz peynir kapah 
zaaf mi.ınakasası suretile satın tı.lınaeaktır. Münakasası 8 Temmuz 929 pazertesi 

gi.ınü saat 16 da Istanbulda Harbiye mektebi yemekhaneleri önUndeki Münakasa 
mahalinde icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesi için mezkıir komisyona mUracaat
Jarı re iştirak içinde şartnamesi veçhile hazırlayacakJarı teklif mektuplarını saat mu
ayyenesine kadar ilmaber mukabilinde komisyon Riyasetine ,·ermeleri ilan olunur. 
A skeri mektepler ve liseler ve hastaneler için 9 şartnamede 16,400 çeki odun ka· 

palı zarf münakasası suretile satın alınacaktır. MUnakasaları 8 Temmuz 929 pa· 
zartesi gUnu ııaat 15 de lstanbulda Harbiye mektebi yemek.haneleri önUndeki MUna
kasa mabalinde icra kılınacaktır. Taliplerin şartnameleri için mezkür komieyona mil· 
rııcaııtları ve iştirak içinde şartnameleri veçhile hazırlayacakları teklif mektupların1 
ilmaber mukabilinde komisyon mezkiir Riyasetine ve saat mu.ayyenesine kadar ver
meleri ilan olunur. 

............................................................... 
i Bakır köyünde barut fabrikalarında · imaltı harbi ye t 
İ -O- Istambul eatınalma komisyonundan: -Ot i 
···············································-·· ............. M evcut resim, fenni ve idari şer:ıitle doksan ailelik işci evleri ioşası kapı.Jı wrfla 

münakasaya konmu~tur. İhalesi 1 temmuz 929 pazartesi gUnü saat 14 de icra 
kılınacaktır. Rerim ve ~eraiti görmek isteyenlerin her gUn komisyomumuza mı ıar:ı
atları ue münakasaya i~tirak etmek iste) enlerin teminatlannı havi mtıhtırlıl tP-klıf ri· 
ni \'aktı milayyeninde Ankarada merkez satın alma komisyonuna tevdi eylemeleri. 

ı························································· ... ~~~:~~ .. ~.~~~~~~ .. ~~~:~~~~.~~:!~!.~:~~~~.J 
lsmi Mıkdarı ihale tarila Gunu aaatı 
Arpa 216000 4 7 929 Perşenbe 15 kapalı 

Saman 405810 6 7 929 Cumartesi 15 kapalı 

kıtaat ihtiyacı için balada mıkdarı yazılı iki kalem mevadın hizalarında gtssterllen 
tarihlerde ihaleleri icra edilccekdir. Taliplerin şartnamesini komis, onnmuzdan alına}a. 
rı ve şartnamede yazılı olan şekildeki teminatJarile :hale zamanı~dan' evvel komi•.>• 
numuıda hzır bulunmaları ilan olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için 18500 kilo ot pazarlık ıuretile mubayaa edilecektir ihalesi 16 
haziran 929 pazar gUnU saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini ~rnı~ 

!eri ve şartnamede yazılı olan şekildeki teminatlarile komisyonumuzda hazır bulua
malan ılin olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için altı bin kilo gaz yajfı ve 20 ton maden kömürü pazatlılt auı.• 
tile mubayaa edilecektir. Pazarlığın ihalesi 18 haziran 929 tarihine muradi· sah 

günü saat 15 de yapılacaktır taliplerin şartnamesini görmeleri ve şartnamede yazıh 

olan şekildeki teminatlarile komisyonumuzda hazır bulunmalan ilan olunur. 

1.::m:::_. Doktor 411:m:me\ 
ij Haseki kadınlar hastanesi Cilt d 
i! ve Firengi Hekimi ft 
jiCevat Kerllnql 
iİ Tlirbe de Eski Hilali ahmer lı' 
H binası. Tel: lstam. 2622 J .. 
-.. mmı:.ı::mm:mıın:.ım:.maT.11T.mnmt 

16 Pazar 929 


