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Vergiler 
Vergiler hakkındaki yeni ter

tibat efkarı umumiyeyi bittabi 
i~gal ediyor. Bu hususta tetkıkata 
koyolanlar yalnn~ gayri menku
lat ashabı değildir. Mal sahipleri
nden başka kiracılar da emlak 
ve arazi vergisilc bilmecburiye 
alakadardırlar. 

Şimdilik arsalar hakkındaki 
vergilerde!"! bahsetmek isteriz. Bu 
vergiierin yüksek miktarda vaz'ı 
nazarı dikkatten uzak kalacak bir 

keyfiyet değildir. Bu gibi mesailde 
halk bir hikmet, bir sebep arar. 
Bence bu arayış elzemdir. Memle· 
ketin her hangi bir meselesini 
herkes halince tetkik etmelidir. 

Bizim anladığımız şudur ki , 
arazi sahiplerini, bina inşasına 
saik olmak üzre vazı kanun bu ı 
tedbire müracaat etmiştir. Filva· 
ki, bi:hassa lstanbulda yangın 
yerlerinin belki yirmi, otuz sene 
bomboş tarla halinde kalışı ec· · 
nebileri bile taaccübe dütürüyor. 
Bu yüzden serveti umumiyenin 
ne · kadar haleldar olduğunu en 
sathi hesap bile meydana koyar. 

Fakat biz bu hale biç te 
taaccüp edenlerden değiliL Çiln· 
kü bu ne kadar inşaatı teshil 
edecek iktisadi tedbirler memle· 
ketimizde tatbik edilmit değil
dir ki, arsalara yeni binalar yapı· 
labilıin. Arsalara fazla vergi kon
ması, arazi ashabını inşaata teşvik 
edici bir neticeye bizi isal edemez 

Diğer tedbirler şöyle dur~n, 
tabiatı ahvale tevafuk edebıle
cek zengin bir emlak bankamız 
bile yoktur. 

Ri7 lu•m 7Ang_in, hr.m cJ@ lco
laylıklar göıterecek asil liir em
lak bankasına muhtacız. Avru
panıo mamur beldelerinde o 
mamuriyet vücut bulabilmek için 
neler yapılmış olduğunu unut
mamalıdır. Memleketimizdeki ağır 
faizler arsa ve arazi sahiplerini 
teşvik edecek değil, korkutacaJc 
mahiyettedir. 

Yeni inşaat için müessir 
bir muafiyet bile yoktur. Yüz-

de 18-16 ile milli müesseselerden 
para kaldıracak bir arsa sahibi 
için topu topu iki sene vergiden 
muafiyet kafi değildir, Vaktile 

.. ikdam,, daki bir makaledede yeni 
inşaat için muhtelif memleket
lerde ne gibi iıtisna yapıldığı 
zikredilmişti. Son J zamanlarda 
ltalya devleti "Adrıyatik,, sahi
linde yeni bir ticaret merkezi 
vücuda getirmek ' içiD yeni 
inşşaatı kamilen vergiden istiına 
edeceğini ilan etti . Bir kaç 
sene zarfında nakadar cesim bi
nalar vücuda geleceğini ıimdiden 
ve emsalile tahmin edebiliriz. 
Mevcuttan fazla vergi almaktansa 
mevcud un adedini yeni kolay
lıklarla tezyit etmek iktısadi ve 
mali bir tedbir ki asarı mütem
eddin memleketlerde meıhuttur. 
Bizde ba nkaların vaziyeti bile 
tenkit ve muabazeye sezadır. 

Bunlar tasarrufu umumiye 
hizmet etmekten ziyade kendi 
menfaatlerine hizmet ediyorlar 
zannındadırlar ki, bunda her 
halde hata ediyorlar. Halkın 
mevduabna yüzde dörde kadar 
faiz vermek ıemabatinde bulu
nup, halbuki kendileri erbabı 
müracaattan yüzde on beı faiz 
alıyorlar. Maddi ve manevi va
tana hizmet böyle olmaz. Eter 
munııfane hareket edilse umumi 
tasarruf daha ziyade artar ve 
vatan umumi muamelatta bundan 
müstefit olur. 

Fakat sözümüztl bir az da bele
diyelere teımil etmek isteriz. Biz· 
de belediyelerimize müterettip 
vatani ve maııevi nice vazaif var
dır. Eğer onlar bu eşi bulunmaz 
memleketimizin tabii güzellik ve 

1ki kıymetine !maddeten nasıl 
met verilmekte oldu~nu dO· 

Ual~an"ia~vareleri dlın sabah saai 
altıda ~unanistana_ hareket ·ettiler. 

1 

1 1 
Dün hareket eden ltalyan tayyarelerile torpıtolannıo, hareketleri 

eınaeında aldırdığımız bir resmi. 

Şehrimizde bulunmakta olan ltalya hava filosu dün sabah saat altıda Yunaniıtana müteveccihen 
hareket etmiştir. Yalnız tayyarelerden biri luçmak üzere iken motoru bozulduğundan şehrimizde kalmağa 
mecbur olmuştur. Bu tayyarenin motoru tamir edilir edilmez Yunanistandaki diğer tayyarelere iltihak ede. 

cektir İtalyan Hava müsteşarı ceneral Balbo tayyarelerle değil, cumartesi günü şehrimize gelen Madam 
Balbo ile ekspresle şehrimizden hareket etmiıtir. 
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Evellıl günlıU fren kazası J 

Istanhul treni B.icerde, 
nasıl müsademe 

etti? Dün gelen tafsilat ... 
Evelkt akşam Ankaradan ha- J dötren Fikri, gardifren Remzi mec

reket eden trenin Bicer iatasyo- ruh olmuşlardır. 
nunda marşandizle müsademe J . • f" ı 5 
tt ... · · d.. h b · t'k G l kı lokontobf ve urgon ar e ıgını un a er vermıf ı . e en ,, . 
tafsılata göre, müsademe netice· vagon kamılen parçalanmıştır . 
sinde iki trenin makineleri birbi- Mecruhlar Eskişehir hastahane
rine girmiş makinistlerle altı kişi sine kaldırılmıştır. 
ağır surette bazı yolcularda cam Tahkikatı Sivrihisar müddei 
parçalarından hafifçe yaralan- umvmisi ve jandarma kumandan 
mıştır. idare etmektedir. 

Kaza mahalline· giden imdat 
treni yaralıları götürmüş hattı 
da temizlemiştir. 

Dün Ankara ekspresi zama
nında gelmiştir 

Bu kaza. hakkında zabıta şu 
raporu tanzim etmiştir. Ankara 
treni saat 24,56 da Bicer istas-

Marşandizden bir yag, birun. 
postadanda bagaj vagonları ka
milen, marşandizin diğer vagon

ları kısmen parçalanmışlardır. 

iki imdat treni volu fi saatte 
açabilmiştir. 

Ekspres 5, post.a 8 saat teeh· 
hürle gelmiştir. 

~iikrü Kaya heyin son teftiş seya· 
hntı: Ankaradan ayrılırken 

/M•J./ıabirimisin reıimlerinden) 
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Dahiliye vekilimiz Şükrü Ka

ya bey aaat dört buçukta refa
katlarındki zevat ile birlikte Şe
hir kışlaya gelmişlerdir. Vekil 
bey kaza merkezile seylaptan 
müteessir olan Sarı oglan nahiye 
merkezini teftiş etmişlerdir. 

Az, öz 

EslfiJ1en se11ler 
• 

Ya_şı da pek /,·üçük değil: on 
bq. Bu çocuk, çoktanheri açıl· 
mamış bir sürmenin içinde bir 
lmmış halem bulur. - Acaba bu 
nedir ? merrıkı ile nesneyi, eı·i
rir, çerinr. Bir şey anlamaz. Baba· 
stndan sorar. 

- Oğlum bununla pek yakin 
zarna11a haclar yazı yazılırdı. Bu 
lmlem açı/; değildir. Onu kalem· 
tlraşla açayım da gör. 

- Kalemiıraş nedir? 
Onu da bilmiyor. Baba şu eş· 

yamn ne olduifonrı bir bir oğ-

111na anlatmah mecburiyetinde 
kaldı: 

1 - Kamış kalem; 2 - Rıh; 
3 - Divit; 4 - Miihre; .5 - lif 
(ve yalıut lika) ; 6 - ltfakta. 

Çocul: bunları hiç görmemiş, 
hayretler içimfo. Scınki Çine git· 
nıiş bir seyyah gilJi ·yadırgama· 
kta. Zammı ne çabuk geçiyor ! 
Daluı dürıc 'J..·adar bu yazı leva
zımı kullanılır, alınır, sauurdı. 

Bu gün bir h:amış kalemi hat
tatlarca nıütrohaz usule göre aça· 
cak kaç hişi kaldı ? 

Babadan, dededen kalma gll
:.:el bir glimfl§ divit, bir ıan'atlı 
kalemtıraş, makta varsa onlan 
antika makamında salonumusrın 
camekanında saklıyoruz. llele rıh 
büsbütün unutuldu. 

Demir kalem yirmi beı, otuz 
senedir türkün ürf üne girdi . .Ara
pça ya:ı için de demir kalemler 
yapılnıı§tl. Bıı icat tiirkiyede yazı· 
nın çoğalmasına pek ziyade hi:ı
met etmİ§tİr. Eski aletlerle yazı 
külfetli idi. Onun için pek az 
yazı )·a.ı;ılıyordu. Demir kalem 
çıkar çılmıaz; .tkyebilirim ki ya:ııı 
harc:iam oldu. 

Fakat bunun neticesinde hüs· 
nihat ro elden gitti. Faideye na
:aran :iyan büyük değildir! 

Düıünü~·orum: bir çok alet ve 
edm;at böyle çar çabuk eskiyor. 
Aceba, nıcıddi eşya şüylc dursıı11, 
fikirler, akideler, ::et'kler ne halde? 
Onlar daha çabuk modadan dü
şüyor! Oslıip nasıl degi§mişJe fi· 
kir/erek öyle tahavvül etnıİ§. Eski 
:evk artık yok. Divanları açıyorum: 
biz o şairlerin duygularına t§tirak 
etmiyoru:. Kırk senedenberi türkıin 
bütün hayatında bir değişiklik, bir 
·yenilik var. 

Osmanlılıktan türklüğe intikal 
ciddidir. Bu intikalin cezri bir ha
dise ole u.:ıına inanmayanlar pek 
esaslı bir surette aldamyorlar. 
Ruhlardaki hu tebeddülü Gazi gö
rdii ııe onu çelihten kanunlarla 

teyit ı·e tevsii• etti. - C. N. 

Roma sefirimiz 
Roma büyük elçimiz Suat bey 

perşenbe günü Loyıt Triestino 
kumpanyasının bir vepruyla ma
halli memariyetine hareket ede
cektir. yonunun yanlış yol vermesinden 

dolayı mezkur istasyonda bekle-
yen martandizle müsademe et
miştir. 

DemirfoUar umum müdürü 
Haıim B. ve fen heyeti hususi 

trenle Biçere gitmiştir. 

Ankaradaki at koşuları 
Müsademe neticesinde Maki

nist Mustafa, ateşci Sabri, ma
kinist Şükrü, ateşci Mehmet, şef 

şünseler neler bulurlar ve yapar
lardı. 

Maatteessüf bu onlara güç geli
yor. Seneler geçiyor da göze çar-
pacak yeni bir eser vücuda getir
emıyorlar. Para deyip para işityo
rlar. Para, onu yaradanlann ku
catına gelip düşer. Biz Paranın 
menbaı nerde olduğunu ihtiya
cımıza rağmen bir türlü öğrene
miyoruz. 

Hasılı kelam evvela kanuni 
ve usuli teshilit ile maddi tq
vikat. saniyen 1929 seneıine ya• 
kışır bir beledi zihniyet, salisen 
hakiki bir vatan muhabbeti bah
setmekte olduğumuz meselenin 
hallinde bizi pratik oldugu ka
dar parlak imar neticelerine isal 

eder. h1t1et CEVDET 

Yolcular kazaya uykuyu sevmC;; , 
si le tanınmış yolcu trepi makinis-

tini sebep gösteriyorlar. 
Ankara yolcu treni dün gece 

saat 21,40 ta Haydarpaşaya mu
vasalet etmiştir. 

Son tahkikata göre parçala
nan vagonların adedi lokomotif
ler hariç olmak üzre 5 tir. 

Yaralılar 

Yolcu tireninin makinisti Mus· 
tafa atır, ateşçi Sabri hafif; 

marıandizin makinisti Şükrü, 
ateşçi Mehmet, şefdötiren Fikri 
ağır surette yaralıdırlar. 

Mecruhlar Eskişehir hastaha
nesine yatırılmışlardır. Kaza 
mahallinde tahkikat devam et
mektedir. 

}<.,'uelsi gün Ankarada yapzlan koşulardan iki intiba: Yukanda Kara-
bey harasının yetijtirdiği hayvanlar, madalyonda zabitan ı 

· o.cusunda birinci gelen at 

Banyo mevsimi 

Dünden itibaren 
deniz 

sefası başladı. 
Emanet deniz hamamları f&rl

namesini temamen hazırlamııbr. 
Müteahhit
lerden bir 
kısmı mua ... 
meleyi ikm
al etmiş ve 
hamamları 

açmıştır. D
iker kısmı 
da yakında . 

hamamları 
açacaktır . 
Şimdiye ka
dar açılan 
hamamlar 

şunlardır: T
arabya, Bü
yü kdere, 
Bebek, Be· 
tiktaş, Kum 

kapı, Flurya, Yeuerballçc, Kala. 
mış ve Moda. 1 

Deniz hamamlarında Uçretler 
takım olursa, 15, olmaza 10 
kuruştur. Hususi kamaralar. lükı 
olduğundan serbest ücretlere 
tabidir. 

Hamamlarda sıhhi şartlara ri· 
ayet edilecektir. Hamamların ya· 
nında gazino bulunmayacaktır. 
Her hamam biri erkeklere, diteri 
kadınlara ait olacaktır. Kadınlar 
tarafına erkekler dılhil olamıyacaJ 
fakat erkekler tarafına arzu eden 
kadınlar geçebileceklerdir. 

Kar yağıyor! 
Bu ayın on üçünde Trabzonda 

kar yağmıştır. Kar Ziğana ve Si· 
birlrnr da~larında üç gün fidde· 
tle devam etmiş ve kar bütün 
geçitleri kapatmı§tır. Sıcaklardu 
yaylalığa çıkanlar kar başlayınca 
şehre inmişlerdir. Sonradan ya. 
ğmur yağınca karlar erimit ve 
seller Gümüşhane ile Ardoaa ara
sında mühim tahribat yapmıştır. 

Avunduk zade 
firması 

teK:rar işe başladı 
Bundan bir müddet evvel ifl&· 

sını teessürle kaydettiiimiz 
Avunduk zade aileıinin iş baıına 
bir başka suretle gelme .tc ldu· 
ğunu istihbar ile mu~... .:tİyİL 
iflas eden Avunduk zadeler şirke
tine dahil olmayan bu ailenin 
diğer erkanı [Avunduk zade A. 
ismet ve şürekası] firması altında 
yeni şirketlerini bir iki gün evvel 
tescil ettirmişlerdir. Bu yeni ıirket 
Avunduk zadelerin eski mağaza· 

1 farında pek yakında işe başlıya
caktır. 

Maalesef ticari hayatta büyük 
bir talisizliğe uğrayan bu mute
ber firmanın zevalile bu aileye 
mensup olan diğer bir gurupun 
işe b~şlaınasını büyük bir mem
nuniyetle haber aldık. 

Memleketimizin namuskar tüc
carına en hayrıhab bir alaka ile 
merbut bulunan iş bankası ve 
onun muhterem müdürü Celal 
beyefendinin "Avunduk zade A 
ismet ve şürekası" şirketine yeka. 
nu pek mühim miktara baliğ olan 
bUyük bir kredi ile yardıma ka
rar verdi§'ini de mcmnuniyt1le 
istihbar ediyoruz. 

Ticari şöhretleri ve iş kabill
vetlerile mümtaz bir vaz.iyetlerl 
olan Avunduk zade ailesine yeni 
fealiyetlerinde muveff akıyetler te
menni ederiı. 



San'atkar iki 
Türk kızı 
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7 6- 929 
ön beş gün evveldi. Buraya 

len bir tuluat kumpahyasına 
halkın g terdiği alaka beni de 
~e tı. Bir ak am gittim. Bu 

Bütçe tetkikatı 
bır kızın bir saatte 31 kuruş 10 yı belli başlı hiç bir iş görme· ne aıt sıhhı bılgıler 

I para topJadığı tesbit edilmi~r. yecektir. Cenı davası bitti 
Vilayet umumi encümeni bu 

giin Vali rnkili Muhiddin beyin 
riyasetinde içtima ederek bütçe 
tetkikatına başlayacaktır. Encü
men Çarsanba gününe kadar tetki
katını ikmal ederek. Perşenbe 
günkü içtimamda meclisi umumi
nin içtim3. günü hakkında hir ka
rar verı~cektir. 

Edirnekapı tramvayı Bu itibarle müdürlerin ve me· Halkı vergiler aleyhine tahrik 
Fatih . Edirnekapı tramvay hat· murların işleri aıalmışbr. Kırtasi cürrniyle "Cem,, mecmuası mes'ul 

tınin bu cumartesi küşat resmi muamelat ve evrak havalesi de müdürü "Cemil,, bey 6 ay hapse 
"diş, vaktm l şluğunu doldurmak 

içm faidesiz merak ve teeessüs-
yapıJacektır. azalmıştır, mahkum edilmişti. Üçüncü ceza 

Bentlerde teftiş Şehremaneti, yeni bütçe dahi- mahkemesinin bu kararı ahiren 
Jerin b1r n tezahuıu gib' di. 
F k ~ den an'atkar bir 
r.iftle kar~ı]nı;.tik. Hiç ~ir şey um
n ::ı)arak çok ş-ey bü1an insanlar 
gibi derin bir hayreti, o nisbPtte 
ze\ k ve haz takip etti. 

Kumı n)anm me.,Jeki le bir 
le7af teşk.il eden hu çiftin ince 
\:e san~atkilrane numaraları bedii 
r ·slan.temasa zevkimizi te mi} t> 

'e tatmin et ikç al" mız r ar-

Cağaloğlu dispans~ri 
Gağaloğlunda dıspanser binası· 

nm nokı::an]arı bitmek tüzeredir. 
Yeni hipa haziranın 20 inci günü 
te::ılim edilecet.tir. 

tı ordu... Bu çift ilham~ i m· 1,i t • On ınen1urluk münhal 
şı an bır alnı n gencıle Ar.ı .. let { D f d 
H · · d k' r·k d B T" k e ter arlığın yeni sene kad· • 1sm1n e ı re ı ·a ıy ı. u ur 

1 

d . 
k 'b" . 'b rosun a on teblığ memurluğu mün 
ı~ının :ne gı ı şeraıt 'e ne gı ı 1 J b 1 k d B 

h" ı 1 b b" · h ıa u unma ta ır. u on me· 
ı er e tuld ğır nevı ml acerad a- nı:.ırluk icin Defi:erdarlak müsa-

ya na a ı ı mı an ayanıa mı. b • 
~ad · k ~ ü t •t b' kabı'lı'y aka açacaktır. Müsabakaya da-
,,j a ın 1şaıa m s a1 ır · h'l . 

Emanet fen işleri müdüı·ü Ziya 
B. dün Bentlerdeki inşaatı teftişe 
gitmiştir. 

Cerahpaşa pavıyonu 
Cerahpaşa e_aviyonun inşaatının 

ikmali için 7 ı bin liraya daha lii· 
zum olduğu anlaşıldığından bu pa· 
ra da emanetçe verilmiştir. Yakın· 
da inşaat ikmal edilecektir. 

Ekmek ve Franco•.:. 
fi atları 

Haziranın 18 inci Sali gününden 
ittbaren ekmeğe on altı kuruş on 
para ve kranculaya yirmi bir kuru~ 
yirmi par azami fiat vazzedildiği 

ilan olunur. 

Evlerin numaralan ~ · h b" fi · ı olmak için orta tahsib bitir-
Y~ ınce ac:sa~ ır ızyonomı na-

d. · 'i t' t'k b'r tı'p kar mek ve hizmeti askeriyeyi ifa 7ahriri nufus münasibetile iki 
~ ıye} ım. ar ıs ı ı • ,. 

d ld ITT.ı ör"yor etmek lazımdır. Müsabakada ka- sene evel tehremaneti bütün meı· 
.a 

8 0 .U muzu g u um. zananlar" memuriyete başladık- kenlere numero tabeları talik et· 
Orada bu n n bir kaç mü,m- lırı vakıt 1000 kurut maaş veri- mişti. Bu tabelalar, eski rakam· 

taı temaşa meraklısı da ayni fi. lecektir. larda yazıldığı için bunlarm kaldı-
ki*°e idiJer.G" ell'k ve an"atın rılması lazım geliyor. Emanet 
imtizacile husule gp}en ahenkle nefte encümeni son içtimamda 75 bin 
mCiteheyyiç 1 -orlardı: Ger- Dilencilerin kazancı liralık tahsisat ile bu işe başla-
(İ liiz: zemzem ararken susuz ka- mağa karar vennittir. 

Dilencilerin toplatllmasına de· Emanet bir taraftan yeni nu· 
lan ve ...ııibayet <-k r bir " çeşme " vam edilmektedir. İki polis, iki mero tabelalarını tebdil edecek 
suyunu daha büyük bir iştiyakla zabıtai belediye memuru münha- diğer taraftan eski ve yeni Du· 
emen harıya benzemiyor değil· sıran bu işe memur edilmi~lerdir. mero tabelalara bedellerini a•ha· 
dik. ry okluk içinde bulunan. Bunlar kendilerine tahsis edilen bmdan tahsil eyleyecektir. 

linde bu sen yapılabilecek inşa- temyiz mahkemesince nakzedilrniş 
at mesaisini bu hafta zarfında ve mahkemede bu nakza ittiba 
tesbit edecek, ve her daire için eyJemişti. Dün bu muhakemeye 
lizım gelen tahsisat tefrik edi- devam edildi. Müddei umumi 
lerek daire ser mühendislerinin muavini Kamil bey Cemil beyin 
emrine verilecektir. Bu seneki ademi mes'uliyetini istedi. Cemll 
mesai sokakların tam.irine hasre· beyin vekili de İtalya kanunlarm-
dilecektir. dan ve bizim ceza kanunumuzdan 

f 
r 

Kar makineleri bahsetti. Ceza kanunumuzdaki 
155 inci maddenin makalelere 

Kışm şehir caddelerindeki ka
rı temizlemek için Emanetin kar 
makineleri sabn almaya karar 
verdiki yazılmışb. 

Muhtelif kar temizleme makine 
modelleri üzerinde tetkikat yapıl

mıya başlanılmı§tır. Makinelerden 
tasvip edilenler son baharda ıeh· 
irimizde bulunmak üzere ıipariş 
edilecektir. 

Sokaklar sulanıyor 
Bu sene sokakların sulanma· 

ıına itfaiye müdDriyeti memur 
edilmiş bu iş için de emrine mev· 
cut vesaitinden mada beı arozöz-

le (5) ıöf 6r verilmiştir. Arozöler· 
den üç tanesi hali tamirdedir. Di
~er iki arozöz ıehrin belli hath 
caddelerini ıulamıya başlayacak· 
tır. 

şümulü olduğunu resimler için 
sarahat bulunmadığını söyledi ve 
müddei umummi beyin talebine 
iştirak etti. Mahkeme keyfiyeti 
müzakere ederek Cemil beyin ade
mi mes'uliyetine karar verdi. 

+ Taksiye hile karıştıran -
Geçende Taksi otomobilleri tak
silerini hileli bir şekle sokduğun
dan dolayı polisçe yakalanan ve 
adliyeye verilen şöför Kadri efendi 
muhakeme edilmek üzere Galata 
ceza mahkemesine verilmişttir. 

Bir şoför adliyeye verildi -
Tramvay şirketi doktoru M. Taran. 
to efendinin hususi otomobilinin 
şoförü Ali Rüştü dün Pangaltıda 
16 yaşınd~ bir çocuğa çarparak 
ağır smstte yaralamıştır. Şofür 
dün adliyeye teslim olunmuştur. 

iki y~şını geÇ,mit ve yirmi 
siit dişini çıkarmış çocukla
rın sıhhatinde beslenme tar" 
zının tesiri mühimdir. iyi bes
lenmemek yüzllnden bir çok 
teşevvüşler olur. Sui hazim
ler olur, kamında ağrılar olur, 
neşvünümada bozulduk, raıi· 
tizm görülür. Sütten kesil
dikten ıonra yavaş yava, ço
cuğun yemeklerinin adedi 
azalmışhr. Attık günde dört 
defa yemek yedirilir. Sabah
layan uyaninca verilen kahve
altı. Öğle yemeği. Saat dörde 
doğru ikindi kahve altısı. Sa
at sekizde akşam yemeği. Ye· 
meklerin tanzimi meselesinde 
ilk yaşta olduğu gibi yekna· 
sak hareket etmek mümklln 
değildir. Bir çocuta muva
fık gelen gıda diğerine uyma
yabilir. Binaenaleyh şahsa gö
re değişir. İkinci çocukluk 
devresinde de her sabah 250, 
300 gram süt vermek icap 
eder. Hatta esaslı yemeklerde 
bile bazı çocuklar meşrubat 
makamında gerek saf Ye ge
rekse su ile karışık olarak 
süt içerler, bu hiç bir zaman 
mide bozmuyor. Çocuk 5-6 
yaşına gelinceye kadar kahve 
alhlarında süt alması lazımdır. 

ruhlaqmız hökumlerinde bir az 1 l ld 
' i kamyonla her gün dilencileri da- ş er aza 1 

iıtica gösterse de iyı' bir mükad-
Sokaklar günde iki Jefa sula

nacaktır. 

Sütle tegaddi meselesinde ço· 
cukun istifade edip etmedi
ğini anlamak için mevadı ga-

MUlef errilf itası açık sarı, yahut açık es-
rüJacezeye nakJetmektedirler. Dün Şehremaneti' bu sene bütçe· 

~me ile ba~am~~e~de bhk~ e~~~=~~~~~z~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bu seneki belediye işleri 
tep hı smi veren bu artis beni .tuluat kumpanyalarının galiz de· 
tan ·at ye san'karJarı; T.tirk tiyat- ko1te kantolaı ına, komedilerine 
rosnnµ -düşündürmeğe sevketti: nihayet vermektir. Sarhoş narala· 
memlek tte1 bilhassa Anaôotuda rile karşılaşan bu rakslar men'e· 
earl at namına ne yapılıyoı: ne dilmedikçe ittimai seviyyemizin 
görüyoruz? EJımizde bir darülbe- gijze} san'at1ara verdiği isim de
daj'iimiz var. var fakat... ği~meyecektir. Bunların zaran ya-

temıji1 ettikleri "inkilap,, ta bize 
kendisinin ve arkadaşlarının kud· Belediye dairelerinin bu sene 
ret ve san'atlarını anlayacak, tanı- yapacakları inıaata ait program 

bu hafta ıarfında tetkik ve bu in· yacak bir fırsat verdi. Çok muvaf .. 
şaat için verilecek tahsisat tespit 

fak oldular. çok alkışlandılar... 4 edilecektir. 
11 İnkilip,,milli ve vatani fazileti, Tetkiki müteakip belediye da· 

\yar bunun ;)'erini kin. tuta- lnız ha1k1 istismar etmekten ibaret 
cak? A alelJI. gibı gü ide istidat- olsaydı nazar• müsamaha ile gÖ: 
h te~kilatsız, hamisiz kaldıkca rülebilirdi. 

feragati en canlı ya§atan bir mev- ireleri derhal inıaata başhyacnktar. 
zu olmak itibarile muvaffak bir 
eserdir. Ruhları şuurlu bir heye-

bunlal'uı sukutuna kim mani ola· Bu keyfiyyet; üzerine ehemıni
aalc? E uhsin ve arkadaşları bu yetle tevekkuf edilecek hir haki
kaqar güzel niyyetJi çahşmalarma k.attir. Bunun en bari7. bir deliline 
rapıea telekkimiri bile değiştire- iki gün evvel şahit oldt.4. Burada 
mealler. bulunan "gençlik temsil heyeti,, 

canla sarsan bu temsil-pek müşkil
pesent olmak şartile · temamcn 
kusursuzdu. Bilhassa Nesibe Per
ran H. Ziya, Vedat beyler en kü-
çük falso bile yapmadılar: Diğer 
nrkadaşlar da oyunun esasını ih· 
lal edecek bir noksanlık gösıter· 
mediler. •Çam sakızı,, hanımlar 

Bur geçenlerde kendi yazıla· evvel.Ki akşam "kan borcu,, veya 
ruıdan a ıladık o alde genç irti- •inkilap" piyesini tem!!il edecek
dathrr, halkın teheyyüç ve tahas· ler\.H. Kantoculara vaktinden bir 
süeten azade, samimi olnnyan, kaç saat evvel koşanlardan hiç 
etlence arayan gözleri karşıRında: bir rağbet görtilemediğinden tehir 
mük 'Ye~ kudretini nereden ve edildi! Bunu utanarak kayt ediyo
kimden alacaklar? Maddi zaruret- rum!... 

terzihanesi "ıekizinci,, burada oy· 
'nanacaktır. Ziya B. "böyle eser· 
lerden halk ne anlar,, deyenlere 
iyi bir cevap vermiş olacaklardır. 

leıin ımtkan, müstehzi çehresi; 
gö#j, önünde bulundukça bun
lardan büyük i§ler beklemek doğ
ru ft'mdu~ .. V .S. gibi müsbet bir 
cevap v~rtlemeyen ~üallar hatıra 
geıfyqr .• 

Bana göre, ilk y apılac k iş; 
a§)iwı aan'at seviyec"ni düşiircn 

Her zaman ve her yerde men- Iliz kanto meftunJarından ziyade 
faatin mühim bir kısmım tayyare san'at aşkile çarpan genç kalpleri, 
cemiyetine veren, her vesile ilr genç san'atkarları dü{lüneceğiz. 
cemiyeti halka daha çok sevdiren Memleketin geçirdiği sen'at inki
bu kıymetli san'atkarlar, hakiki libındagörülen maniaları tabii te· 
san' at aşk ve heyecanile çalı§ıyor· lekki edeceğiz. Elverir ki, sakin 
lar. Eski darülbeday' artistlerinden itiyatlarımızm kökünü bulmağa Te 

olan müdür Zi a be dün akşam ko rma a alı alım. - Kazım 
- - - -- -- -

)JKDAM,, ın tefrikası: 36 hayvanm biri. Ne vardı? 1 büsler kimseye ıöylenmez. 
Kontes daha ziyade ikildi: - Fakat bu çok tedbirli ve Jap alı od A -· On damladan fazla koyma.. müthiş .. 

~ U - Pek ala. Başka? - Orada bana ihtiyacmız ola-

~ şey yoktu. tehlikeli de ol
ta bu maceraya girmezse, Eliu
betlı mahvolmuş demekti. 

Kari yeni şoförü küfürlerle 
karşıladı. Casus fazla dikkat bile 
etmeksizin dıreksiyona oturdu. 
Motör harek te geldi. Paul da 
Karlın yanıbaşına oturmuştu. 

Tam otomobil hareket etmek 
üzre ıken balkondan bir ses du-
yuldu. 

- Kft .. ı. ' rl l. 
Çağıran kontes Hermine idi. 

'au nn iç.i i bir endişe kapladı. 
Ko. t s 2şagıya indi ve karim 

yAnına g : Yavaşcıı ve faran-

- Sekiz giine kadar olup bi· cak mı? 
ten şe~leri yazarsan. Pariıteki ·-Hayır, sen lcüçllğüıı itini bi
adresimıze yaz. Ondan evel yaz. tir, Şimdilik bu kifl. Allaha is .. 
ma faiôesi yoktur. . • arladık. 

- Demek, efendı .hazretlen Otomobil bir kerre saraıldık-
parise dönecekler? tan sonra hareket etti. 

- Evet: pro!emi .yaptı~ • Büyük kapıdan geçerlerken 
- Ayna proıe mı? nöbetçi göründü. Kari parolayı 

- Evet, vakitler mÜ9ait görü· ıöyledi ve geçti. 
nüyor. Bir kaç gündür yatmur 
yağıyor. Erkam harbiye de bana 
harekete geçeceAtni bildirdi. Bi
naenaleyh yarm akıam oradayım. 

- Evet, orada her ıey hazır. 
Bir parmak darbeıi kafi. Siz hi· 
rinciyi tam ·anlamak için ikinci 
bir projeden de babaetmiştiniz. 

- O da lazım. Bir taraftan da 

Paul bu ıuretle gece on birde 
yalnız baıına karların ortasmda 
kalmıfta. Bir defa yanandaki ca
sumn hakkından gelse ötesi ko
ı.yclı, Eliaabeth kurtulmut de
mekti. Bundan sonra tekrar pa-

- S a şuı;ıu tavsıye ederfuıf , tali aksi gitti. Bunuda yaparsam 
')foriım fra ı"'zca an amıyor de· ~ kara liste tamamlanmış olacaktır. 

rola ıayeıinde, tilnelin apı da 
içerde o)mak üue etrafı duvarla 
"vriJmiş olan prenıin malikine• 
ıine girmek ve gene tünel tariki 

lmt? 1 -- Kayserden izin aldımz mı? ile dönmek bir derece kolaydı. 
1 e ~ nıvor. 1 -- Lüzum yok. Bu nevi teşeb- Paul aeviniyordu. Elisabeth 

• 
Pollste 

Polis bandosu 
Bilumum polislerin Haziran 

maaşlarından "Polis bandosu,, teş-
kili içiıı30zar kuruş kesilmiştir. Şeh
rimizde 2000 den falla polis bulun
duğundan toplanan para 700 lira 

kader tutmaktadır. Bununla mu

siki alatı alınacak-vebando teşkil 
edilecektir. 

Merkez memurlarına 
talimat 

Polis müdürü Şerjf bey düh ak
şam polis merkez memurlarını 
polis müdüriyetine davet ederek 
kendilerine bazı zabıta mesaili 
hakkında Dahiliye veklleti ve 
Emniyeti umumiye müdürlüğünün 
evamirini tebli e !emiştir. 

orada ve himaye albnda idi. 
Elisabcthin orada bulunufu da 
ceu.retini artmyordu. 

Paul avdette şaşırmamak için 
yolun istikametine dikkat ~~iyor
du ve mücadeleye nasıl gmşmek 
lazım geldi~ini düıünerek bir 
plin çiziyorau. 

iki köy geçtiler, sonra bir şe
hir .• Burada otomobilin evrakı 
tetkik edildi. Sonra gene kır, 
sara ıara ormanlar. 

Kari otomobili yavaşlattı ve 
mırıldandı. Fenerlerin ışığı ıyı 
çıkmıyordu. Kari dedi ki : 

- Senin gibi toförün adı yere 
bat•ın. Fenerleri bile doğru dü· 
rüst temizlememişsin. 

Paul cevap vermedi. Kral bir 
küfür daha savurduktan sonra 
otomobili durdurdu. 

- Aptal herif, kalk şu lamba· 
ları düzelt ... 

Paul atladı , otomobili yolun 

ı 
kena?'IDB aldılar. Artık ite bat· 
lamak dakikası gelmişti. 

T · · l · mer ~ yeknasak surette esmer 
osya pırınç erı ise, az kokulu ise renk ve kı-

Toc:ıya pırinç mıntakasında tet· vanı itibariyle fazla yumşak 
kikatta bulunmak üzere İktisat değilse, aütün çocuğa yaradı-
vekaleti pirinç mütehassısı refa- ğına hükmetmelidir. ! 
ketinde vekalet istatistik mütchas- Lokınan llakinı 
sıelaı ından Tayyar R. oı.ı .... 5 ..... ..,h • .'l.l .. 1-•ı...------------~~ 

Tosyaya gelecektir. Bilhassa Tosya 
Çeltik sahasında iki senedir mühim 
bir mes'ele olan Devrez çayi mese-

lesinin de bu tetkikata zemin teşkil 
edecektir. Tosya Çeltik sahasında· 

k.i pirinçleri sulayan Dcvrez çayi 
iki senu ir lgaz köylüleri tarafın· 
dan tarlala'ra çevrilmiş olduğundan 

1 

Tosya çeltik sahası :.ulama i~lcrindf' 
sıkıntıya maruz kalmaktldır. 

Ankaı·ada tutan fidanlar 
Bu sene Ank.1ra ağaçlama @aha

sında ekilen ağt•]1arın mıktan s.=>· 
60 hine yaklaşmıştır. Bunların 

bilhassa lıu seneki bol ve feyzlı 

yağmurun tesirilc yüzde dok~an 

be~inin tutmuş olduğu tesbit edil· 
miştir. 

Matbuat cemiyeti 
kongresi 

Bazı esbaptan dolayı Matbuat 
cemiyeti kongresi Peşcnbe günü 
saat bire tehir edilmiştir. 

Paul, casusun harekatını taras
sut etmekle beraber, fenerlerden 
birinin muayenesine koyuldu. 

Kari da aşağıya inmişti, Elisa
beth le konuşuyordu. Paul bir az 
yaklaşb , yumruğunu ııktı . Bir 
dakka geçti. Birden arkasından 
bir kol demir gibi yakaladı ve 
Paul u acı içinde bıraktı. 

Kari hiddetle: j 
- Seni yezit, diyordu, demek 

ki bunun için cevap vermiyordun 
ye yanımda küs küs oturuyordun. 
Fakat lambanın aydınlığı işime 

yaradı. Sen kimsin be? Bir fran· 
sız köpeği her halde! 

Paul hasmmm kollarının gev
şediğini hissedince: 

- Evet. bir fransız dedi, Pa
ul Delroz.. Evvelce i>ldürmek is
tediğin adam. Elisabethin koca
sı.. ben senin de kim olduğunu 
biliyorum. Sahte belçika neferi 
Laıen, hakiki ismile caaua Kari 
değil misin? 

Umum i kan mii
dürü geldi 

Bir kaç günden beri Ankarada 
bulunmakta olan İskan umum 
müdürü Hacı Mehmet bey dün 
şehrimize gelmiştir. Hacı Meh-

met bey bir kaç güne kadar Kara
deniz sahillerinde İskan işleri 
hakkında tetkikata gidecektir. 

Avrupa-\a kaçan tacir 
Bir tarırm ı~tanlntklaki borçla

rnn verenıiyerek Avnıpııj<l kaçtı
gl )Iızı1 ıııışlı. )' apılan tahkıkata 

1ıazaran lıtı tacirin ic:tanhulda 90 
bin lira borcu vardır. Buna muka
bil 1zruir, l'rapzoıı ve ~nir ) erlerde 
60 bin lira alacak hırakmıştır. 

Giderken de beraber 40 bin lira 
kadar lıir para glıtiirmü5tü. Yapıhın 
hec:ıahn hakılm;a firarinin bıraktığı 
borçların yüzde 50 sı verilebile
cektir. 

Gasus bu sırada belinden bir 
hançer çıkarmıştır, elini kaldırdı: 

- Öyle ise kBl"ımdan evvel 
senin canını ceheneme gönde
reyim. 

Paul başının üstünde hançerin 
paraladığım gördü, gözlerini ka .. 
padı ve dudakfarından bir isim 
döküldü: Elisabeth. 

Bir saniye sonra arka taraf~ 
tan üç el silah patladı. airısi 
üıerlerine ateş ediyordu. Casus 
bir küfür savurdu ve kolu 11n 
çelik çenberioin çözdii. Haııç- r 

elinden dtiştü ve viicudu j' . . e 
yıhı~dı. 

Kari homurdanıyordu. 
- Ah. mel'un kadm 1 seni ot

omobilde öldGrmeli iclrın. B3~1~ 
ma g J~ce~i bili)'ordum. 

Kaı·l suıStu. Vücudu bir iki ih
'tilaç ilt! s.ıt.sıldı. Dört Leş ihtL •. r 
nefesi aldı oki!d,.r! · 

Pau1 bir hemlede doi:1·:3l::ıtı~· 
l'q•ı. 1 . "r" .... : l 
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Tediye müvazene-
al hakkında rapor 

Ankara 16 [ Huaıi ] 
Tecliye •--*••mlz hakkm· 

Ü ili ılduat •ecllai komaiyona 
tarafdadu Umlanap heyeti umu
•if•ye wril• rapor etrafında 
.ı.,.. ..ıu .. t ı.ctur: 
Ra~ clart lnıma aynmıt\ır. 

Blrincı ka11mda hiaabat ve• tediye 
•"'-•leri mefbumlan izah ve 
talalU edilmif ve tediye mGft
ıenubade l»eynelmilel ticaret 
odua tararafından tanıi• edll
miı oı.. .... uu olarakbbal 
olunmQftur • Ba ı•ma aktif ve 
pauif kılmlarmın her biri için 
aekiz ta.lcla 44 bleml ihtiva 
etmektedir. 

Beynelmilel ıema, bir memle
ketin .. tia, tahıs. sermaye ve 
lıizlMl müaaaebt!ltlerini tam Ye 

etrdı bir mrette ihtiva ettllinden 
ve •-leketin diter memleket
lerle mevcut ~n iktıs d1 hare
ket ye faaliyetlerinin ne vaziyette 
oldatunu llft'alaaten ,gaaterir bir 
mahiyette bulandupndan tercihe 
pya ıO"rülmüftlr. Ancak mem· 
leketlmmn münuebab bu ıema· 
ma bMin .. ddeleriae tamamea 
te .. ec1 .. emektedir. 

tlaurlanan lediye müvazene
.U.Se mevcut lktiMdi münue
betlerimize müt .. Jlik maddeler 
itin ikam .... ilwai rakkamlar 
kl .. ila bulunup konamamıftır. 
,.._ tediye ml•ueneai, bey· 
..ı•Uel nlmuneye aGre laamla· 
DU pldiacle bitüa bu ilualyat 
n•bmd•n• baril bir ..... tte or• 
taıA a,..1rm. Bu •retle gele
celt 8ellelerde alAkadar resmi 
ve llaauai •ileaaeselerin bu mad
.ı.ı ..... -Ckc41t1Sk uıMıualan:!Gp. 

lamaları llzunıu ihtiyaç llallnde 
hiuedilecek Ye git aide daha ıU. 
mullü, daha tam11m •• aiabetea 
daha çok aıhhatli tediye mavaze· 
neleri yapılması imkin hududuna 

fir••ktir. 
Rapoıu ildaci kısmı ,emayı, 

lltlncü kUmı ıemadaki aktif ve 
paılİf futl • maddeler hakkıada 
izahatı IMiva ediyor. 

Dardbcü kııım tediye muva· 
ı.-eelDia ulaluna, yani açıtm b
patbnlmuma ait mülahaza ve te
•ennilere tahsiı edilmiıtir. 

Temenailer aktif, yui ihracat 
ve diler alacaklanmızı ı&atereo 
aaclclWde düa çok müabet 
neticelere Y&nlmumm temini ve 
puif, yani borç kısmında Ü 
meıaftBlln tüflfi Te izalesi "-8re
lerhü arqbnnaktadır. 

MecU. ller .ene tediye muva· 
ıenel~ tanzimimi kendisine da· 
t.ı bir vuife olarak almatı ka· 
rarlqtumaftır. 

Guhıin heykeli 
lzmir, 16 [A.A] 

Gazi Wretlerinln Bulvarda 
rebedllecek heykelleri için mü
teteklBI komiayon tetkikabaı ik
•ll .... üredir. Heykelin di· 
pr ftblrlerde rekzedilenlerd• 
düa mGkemmel olmuana çahıı· 
laoakbr. Abideyi 1a.,.cak bey· 
Wt.., laenüz ıtspit l&Ciilm• 
mittir. 

lzmire giden polisler 
lzmir, 16 (A.A) 

lstanhulda ikmali tahıil eden 
oa 1'ir polis şehrimize avdet et
ıniıler, muhtelif merkezlere tak
ıim olunmuılardır. 

t-Baha Sakı-··ı 
ve 

Nadir Han 
Moıkova: 15 [.A • .A] 

i 
1 
i 
i 
: 

T&t ajansı büdiriyor: Tor
mud.n bildirildiğine göre 
Nadir Han tarafından ictima 
ettirilen Cırga, meclisirıin bir 
cel&esinde Habibullah namına 
laaıır bulundn bir lıq'eıi 1'111· 

rulalıaıa Nadir Hanın miicack
leden va.ı geçmesi ile Habibul· 
laha arn inkiyaı eylemesini İ 
talep etmifıir. Habibullah.Nadi; 
Hana &,wkakti teklif etlik-

i ten başkcı bütün emlakinin 1 
1 iadtsini ve Kabüi terkeımek ,. 
ı arzwunda bulundulu ttıktirde 
kendiıine 6ir m«GJ 6atlan1ftG· 
ıım da vadeylemil ise de Nadir 
Han bütün bu teklif atı redde· 
tkrek HabibuUalıın istifaıını 
ve yeni Em.iri intihap t1e tayin 
tJtKifeıile mükeUef olmak lhre 
büUln Efganiılam teımil edm 
bir mecliıin Kabilde toplanmtı
suıı iıtemiıtir. 

Moskova: [.!.u.1 
• .ı. 'aa ajanıı bildiriyor: 
Kost eyaletinde kain 
Gardej de Nadir Han 
tarafından toplattırılan 
Cırga meeU•inin Habi· 
bullahı tanımam•i• ve 
Kabile kaqı bir taarruz 
huırlamata karar ver
dllf Termezden blldirll· 
mektedlr. 
........................................ _!iP 

Afgan hudutlarında 
Moskova, 1 S [A. A.] 

Afganiıtandan hicret eden ve 
elyevm Moıkovada tahsilde bulu
nan aabık Buhara emirinin otlu 
tah Murat lzvestiya gazetesine 
yazdığı bir mektupta pederinden 
ıureti kat'iyede ayrıldığını ve 
Baba Sakanın yardımı ile bas
macı hareketini yeniden canlan
dırmak ve Sovyet usulünce idare 
olunan Tacikiıtana hiicum etmek 
üzre pederi tarafından wku bulan 
teıebbüsabn akamete otnmata 
mahkum olduklarmı bildirmek
tedir. 

lzmirde~ ;ölgede 33 ! 
lzmir: 19, [A. A) 

Huaret derecua ~ölıecfe ~3 
tür. 

Alman mütehassıılan 
Ankara, 16 [A. A.] 

Poata ve telgraf idaresi mua· 
melitını tetkık ve bu bapta bir 
rapor vermek llzere bundan bir 
müddet evel memleketimize ıel· 
miı olan M. Ortun riyaaetindeki 
Alma• mtltehassıılan yarın Kar 
seri. Sivas - Samsun lıtanbul ta
rikile memleketlerine avdet ed• 
cekler ve tanzim ettikleri raporu 
eil' ahara ıöndereccklerdir. 

lzmir kız muallim 
mektebinde 

lzmir, (A. A) 
\lzmir kaz muallim mektebi bu 

ıeaeki mezunlara .. refine dün 
gece mektepte bir mü,.•ere 
tertip edilaıiıtir. Miiaamered• 
erkanı vilayet ve maarif ve bul 
meb'uılar llazır bulunmutlardır. 
Bu •ene mektepten 49 kişi me-: 
zun olmuttur. 

, 

Pire limanında 
amele grev yaptı 

Atina: ıs [A.A.] 
Genai milcehhizleri ile doklar 

amelesi ve ıktııat nazın arasında 
cereyan eden müzakereler neti
cesinde ücretler mes' elesi hakkın· 
da bir uzlaıma ıekli teklif edil
miıtir. Amele federasyondaki mü· 
nıessillerinin fikrini alancıya ka· 
dar cevap vermiyeceğini bildir
miftir . Müzakere akim kaldığı 
takdirde grev umumıletecektir. 

Atina, 16 [A.A] 
DoJclaramtlesi konfederasyon

lara bukümetiı tekliflerini reddet
miş ve greve devam etmeğe ka
rar vermiıhr. Zabıta alta kişiyi 

teykif etmiıtir. ---
Mısır piyankosu 

Kahire: ıs [A.A] 
'Yüzde üç faizli •e ikramiye

li Mııır kredi foniye tahvileb· 
aın ıs haziran 929 tarihli keıi· 
desinde kazanan numaralar şu
nlardı: 

1886 ıene-.inde ihraç olunan
lardan 7392 dumara 50000 frank 
kazanmııbr , 1903 senesiıade ih
raç olunanlardan 423711 numara 
50000 &ank kazanmışbr, 1911 
aenıinde ihraç olunanlardan 
391394 numara 50000 fırak ka· 
zanmııtar. ---
Yunanistanda bir hadise 

Atina, 16 (A.A] 
.... ereı mıntakdı ib:efinde mn

sadesiz uçmUf olan ltalyan de
niz tayyaresinin kumandanı bu 
husustaki memnuniyetten haberi 
olmadığını beyan etmiş olduğun
dan müsadere edilen tayyare bı· 

•$...- ııe lskeMeri,JZa ittik.o,, 
metinde uçmuftur. 

Berlinde gene bir arbede 
Bertin, 15 [A. A.] 

Şehrin -1imal kısmında vuku 
bulan bir arbede esnasından beş 
kişi yaralanmıştır. Bunlarda üçü 
polis olup yaralan ağırcadır. 

Madritte 
Madrit, i.l (A.AJ 

Kral, M. Stre1emann ile zevce
aini kabul etmiştir. 

Jliilii tetkik 
Atina: 16 [A.A.] 

Salı günü M. Venizelosun riya
setinde vukubulacak yeni bir iç
timada Türkiye-yunaniatan meı' • 
eleleri tetkik edilecektir. 

Kazaya sebep olanlar 
Ankara, 16 [A. A.] 

Şarka hareket eden 1~2 nu· 
maralı marşandiz katarı vaktı· 
muayyeninde biçer iatasyonuna 
gelmiıti. Ayni rün akfamı An· 
karadan hareket eden yolcu treni 
yapalu bir hata yüzünden istas
yona girdiği sırada mezkOr 162 
humaralı katara çarpmış ve tren 
m1akinisti ve ateşcileri ile katar 
memuru yaralanmışlardır. Beı 
yolcu hafif surette mecruh ol· 
muş ve yollarına devam etmiı
lerdir.Kaza mahalline ıiden umu· 
mt mudür ile hareket ve cer 
reislerinden mürekkep hey' et 
kazanaa ıebebini teaıpit edtnk 
avdet etmışlerdir. Kaıanın ni· 
aamname ıle teapit edilmiı olan 
uıullere trea memurları ile ia
tsıyon memurunun mütekabil 
riayetaizliğinden hu•I• sre)dij'i 
anhtılm •hr. Müaebbiplerinia 
hizmetlerine derhal nihayet ve
rilmiş ve bunlann mub .. kemeye 
1evklen mukarrer bulU111Duttur. 

Eşekistan: 5 ; :), 

Bu eşekler çok nazik, 
çok müterakki 

emsalsiz mahluklardı. 
Muharriri : Afife Fikret 

Meter bu eşek tercümanmıı. 
Büyük bir nezaktle· 

- Vous parJez françaiş? 
- Do you speak english? 
- Sfrechen sie deutseh? 
- Parlato italino? 
- Türkçe konuşur musunuz ? 
Hayretler ettim. Her dili bilen 

ve insan olma) .. n bir mahluk .... 
Telaftuzu da asla boı.uk değil. E

tek efendiyle görüşmegc başladık: 
O - Siz kimsiniz? 
Ben - Arkadaşım Hom bumu 

ahalisinden balıkçı ve gemici 
Hep-Hiçtir; ben İzmirli Zinnun 
Efendiyim Zati iliniz kimsiniz? 

- Carıyeniz, Eşekiıtan güm
rtıkleri tercümanı Çimender'im. 

- Teşerrüf ettim. 
- Cariyeniz de. Zabita me· 

muru soruyor. Eıekistana ticaret 
maksadı ile mi geliyorsunuz? 

- Hayır! Yalnız mubarek di
yarmızı görmek maksadı ile . in· 
sanlar Eşekistanın ismini bile ... 

- Evet insanlar çok cahildir. 
-itiraf ederim; coğrafıya kitap 

ve haritalarında memleketinizin 
ismi bile gösterilmemiştir.Biz iki· 
miz merak ettik. Her nasılsa mu
vafık bir cereyan bizi bu limana 
atta. Sizi hörmetle selamlarız. 

Tercüman eşek söylediğimi 
anırmak sureti ile memura an
lattı. Komiser hiç güçlük göıter
IDedi; yalnız yumuşak bir dille 
söyledi ki: 

- insan evlatlarından hiç bir 
kimsenin bu yakınlarda şehrimi-

vetditi 1'*:- Sin te,rilınis 
Eıekistanda bir hadiıe olacaktır. 
Biz eıekler son derece misafir
perverlikle iftihar ederiz. Ben 
şahsen isterim ki limanda, şehir· 
de memleketin her taraf anda tanı· 
nıza layık muamele yapılsın. Bunun 
için lütfea, merhameten, valimize 
haber gönderinceye kadar bizim 
gemimizde istirahat buyurur mu· 
aunuz? Birlikte si~ara ve kahve 
içeriz ... 

- Büyük memnuniyeti<!, muh· 
terem Eşek Bey Efendi. 

Komiser, tercümanla bir az 
eşekçe g6rüştil, yani anırdı. Ter
cüman hanım bir kutu açtı. M• 
rakla bakıyordum. Kutunun için· 
den yelpazeye benzer bir perva
ne (çark) çıkardı. Eliyle tozunu 
aldı ve temizledi. Bu aleti kuy· 
ruğunun altına yerleıtirdi. Ve 
derhal havalandd 

l'e, vane dönüyor ve eıek ha
nım anıra anıra uçuyor 1 Etek 
havalarda .... Bir az sonra sahile 
vardıiın1 gördük. 

- Vapur mu, gemi mi ? her 
neise bizi misafir ettikleri sefinede 
dil bilen olmad'*1ndan lif etmi
yorduk. Lakin ikram, iltifat bol. 
Ne ince mahlfiklar. 

Kahveyi çorba lcaseıi ile içi
yorlar. Meneqe lcokan hafif, açık 
lezzetli, uyuftuıUcu, fakat ba11a-
11 ÜÇ beş dakikada keçen çok 
köpülclü bir kahve ••. 

S g ralan bpkı patlıcan dol
muına benziyor; ıigara katıdı 
mavimtırak. Hoı bir tütün. Pek 
çabuk bitiyor, ttikeniyor. Her 
eşek bir lokomotif gibi. 

Söz söyleyemiyoruz. Etek ko
miaer bir güldü. Lisanı hal ile: 

- Göriitemiyoruz, bari türkü 

- Hu hakkı mahfuzdur -

söyleyelim, demek istedi. Yüksek 
sesle mevzun ve mukaffa bir anır· 
mata başladı. GDftesini bittabi 
anlamadığım bu şarkı beni pek 
memnun etti. Gayet ince, zarif, 
ahenkli bir beste... Gqyolduml 
Fasıl bittikten sonra işaretle bana 
da bir türkü soy .ememi rica etti. 
Hep-Hiçe de aynı ricada bulundu. 
Ben türkçe, o iıpanyolca gazeller 
okuduk. Eşek efendi sesimize 
hayran . Lakin hayra nl ığı 
gerçek mi, yoksa llatır için mi ? 
Orasını bilmem. Biz muaiki ile 
meıgulken, batta tercümaA ha
nım olmak üzre, dört eşek uça 
uça gemimize geldiler. Bu zevab 
kiramın hepsi fasih İngilizce ko
nuşuyorlardı . Kuynıklarınm alt
lanndaki pervaneleri çıkatdılar. 
Hasır koltuklara oturdular , ku
ruldular. içlerinden en yaşlısı pü
rüzsüz bir İngilizce ile: 

- Muhterem miaafirJer, insan· 
lar! Size Eşekistan valisinin aeli
mmı tebliğe geldik. Vali hazret· 
leri beni -beşerden iki kimsenin 
bu diyara teşrife tenezzül buyur
duğunu işidince yerinden hop
ladı ve büyük memnuniyetle bir 
anı.,dı. Hot geldiniz; sefa gel
diniz ... Her iki efendilerimiz. 
Ef ekistanın muazzez misafirl~ri· 
siniz. Bu dakikadan itibaren her 
dBrdüğmüz sizi izaz ve ikram 
ile mükellefiz. ikametiniz için bir 
daire ha711rlanıyor. Eşekistan İm· 
paratoru yüz yetmiıinci Heybet· 
kulak hazretlerine derhal haber 
pnderdik. Yakında her ikinizi 
kabul eder ve gönlünllzü yerine 
getirmekte kusur etmez. Padışa
hımız pek kabiliyetli, nazik bir 
eıek oğlu eşektir. Dışarıya çıka-
bilir miyiz? ( Bitmedi ) 
•iifPI pRzz ciiJii 1 2™Z c &EZ& 

Beynelmilel ispirto 
kongresi 

Kopenhağda 25 haziranda to
planacak beynelmilel ispirto ko
ngresine müskirat inhisan iıti· 
rak edecektir. 

Müskirat müfettişlerinden Na
im Cemil 8. murabbaı olarak 
kongreye iştirak edecektir. 

Naim Cemil B. Ayın yirmisi
nde Kopenhağa hareket edecek· 
tir. .. 
itam ve eremil maaşları 

itam, eremil ve mütekaitlerin 
maaşları dun de havale gelme
diği için verilememiştir. 

Resmi mühürler 
Yeni Türk harfleriyle yazılacak 

bilumum resmi mühürlerin Hiına
yei Etfal cemiyetince 75 kuruı mu· 
kabilinde imal edileceği Dahiliye 
vekaletinden villyetlere tamim 
edilmiıtir. 

Papanın vekili 
Papanın vekili Monsenyor Rota 

perşenbe pnü Rom aya gidecektir. 

Bir tavzih 
10 Haziran tarihli nüshamızda 

Nesim mizrahi efendi hakkında 
Lir ıkra vardı. Mumaileyh bize 
gönderdiği bir varakada kendisinin 
Avrupaya firarının bakikata mu
vafık olmdıağmı bildjrnıektedir. 

Kadınlık san•aıı --
Uzun bir Avrupa ıedatlela

den yeni danea bekar bir do. 
tumla konattum. 

Bana f'llllan anlattu 
- A Yl'UfNI denince, hatıra ut 

ıelen Parietlr. 
Niçin? .. 

Berliaha yananda eekl IU -· 
halle pbi kalan ba te1aft- fileu-
nu nereden ıeliyor? .. 

Söyleyim: Pariei Parie yapaa 
Pariıia kadwıdır!.. 

Pariıli kadın, yalmz keneli 
kuv.,.·etini delil, erkelin afını da 
bilir. 

Pariall kadıu bir bardak 11e1 

ıu ikram et, ana bir kadela tam
pan; a gibi lezzetle içıinl 

Unutmayalım ki, kadıalarnau, 
ekseriya bir kadeh pmpmayayı, 
bir bardak acı •u iıtikrahıle içer
ler! 

Pariıli kadın, ·onun bin bl· 
rlnci erkeli ola•· ..u; dadal
larıw ilk apkıu umtır Piti U. 
tekle Terir! 

Öplfmeyl en iaee bit -'at 
haline koyan Pariali bdul, da
dakluını 1enia dad,klana4aa 
çektiii zaman, müıteena bir çl
çeiin üureehıl ~ Mr an 
kadar mat ve mlm.aandar! 

Unutmayalım ki, bdualmwll, 
ekseriya b111elerimlsi. •••kı.n
nın hoy881nı bozdapmm İflll 
çatılmış bir katla karplarl ... ! 

\1 atanının adını dlıaya laarlta
ıına ve btitfla insaalaruı .. ,.U.. 
nakfeden Pariıll bdmın, e1a..ı
ıiz bir kuvvet oldapaa ...... 
mi var? 

Bu da _.teriyor ki, kadaa ol
m•k için. Bavvanın kılla olmak 
kifi delil .• Kadınlık ND'atlllı 
bilmek te llnm! Yruu/ Ziya 

Mektep müfettifleri 
kongftsl 

lzmir, 16 [A.A} 
A)'ID 22 aiade aGdacak • 

mektep müfettitleri k..,..llİ 
ayın 27 Iİnde nihayet bulacaktır. 

• =----·--··--·------·· i MU .. bakalarıml• 

~Karilerimiz beğen 
idikleri resimle • 
ikesip idaremiz 

göndersinler. 
" Türkiyenin en seTimti 

çocuğu ,, ile " en yakıpkh 
erkeği ,, ni bulmak için açtı
ğımız iki müsabakaya ait 
resimlerin gazetemiu derci 
nihayet bulmuıtur. Karileri· 
miz hu günden itibarm, prek 
bir, gerel her iki müubaka7a 
iştirak ederek bepndikleri 
resimleri kesecekler ve klp
ladıkları kuponlarla beraber 
idarebanenıize gönderecekler· 
dir. 

Taşra karilerimizin de mfl· 
sabakaya ietlraklerini temin 
etmek için 20 gün müddet 
koyduk. Bu mftddet zarfında 
gönderilecek resimler intihap 
edenlerin i!llimlenle peyderpey 
tamıf edilecek ve 20 gCln 
sonra, her iki müsabakaya alt 
netice ilin edilecektir. 

Resimleri intl§U edelderı
den kazanacak olanlarle leti· 
hap edenlerden br.aMelk 
olanların iıimleriai ft kw• 
caklan mfiklfab bu •O..._ 
ten sonra ilin edecfllil. 
Masabalıanın ne 

tarma icra Pdileceii· 
ni ve hedi.yelerimian 
liıt.esini aynca illin 

• 
eflfft•~· 

"lKDAM,, yakinda yepyeni bir sekilde çikiyor! 
Ru lazım 2elen 1ıususta bir ıca~ rr··ne 1,~d r tafsi1~tr ~· ver~~eoız .. 
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Maşallah! Mehmet Ali bey, J n k ..ı b d t d'l 
h 

e ma saua uraya ave e ı · 
ya u nerdesin, nerelere kaybol- d " w • • • b"I' F k t b'l 

Ô 
.. ıgımızı ı ıyoruz. a a ı mem 

dun? Idünüz mu, kaldınız mı t ş ··f·· .. d · tt e erru umuz en şu vazıye e 
neye gelip bir sormazsın? Ben b 0 b' "ft"h h' · d'' ·· .. . a a ır ı ı ar ıssesı uşuyor 
de Bakırkoye sana hır mektup m ? Ç" k'' · d' t f t 

B 
u un u ız ıvaç an ne re 

yazacaktım. u salı günü yemeğe tt• .x. • • • "ğ d' H kk d b' 
1 

e ı~ınızı o ren ım. a ınız a 
ıze geH sen : ·· kk . d malumatım da vardrı. Ben ise 

. - ~~ ay, teşe Ur e e- kendi nefsime evlenmek arzusun-
ınm, gelrrım. Kaçtır ziyaretinize d b" 1 h "ddA k 

k 
. . ayım, ınaena ey cı ı onu-

gelme ıstıyordum. Her defasın- b'I' · 
d b

. şa ı ırız. 

a ır mani çıktı. B .. ı M h t Al' b · 
ıh N 

u soz er e me ı eyın 
san ecmi beyin haremi de ·h · ··ı"' · 1 k · • 1.. • zı nıne mu ayım ge me ıcap 

1 ave ef:tı: d d' b"l"'k' 1 d" . e er ı, ı a ıs ge me ı: 

- Tanıdıklarımızdan Şakır _Hanım efend' d d' 
beyle baremi de a-elecekler. ben de her zaman ~' • e la; .~z 

S N • L-- ~ IÇln ... 
- onra erıman:' wuıım ua _ Iyı· bı'r ko f k"' " ~ 
l k ··· ca ve a arııgı 

ge ece · . bulacağım. Ben de sizden bu· 
- Ne~ıman hanımı tanıyorum nu bekliyorum. Diğer taraf-

zannederım. tan ben de m ·· şfik ve sadık bir 
- Hayır, tanımazsın , zaten zevce olacağım. Zannederim si

.eni tanıştırmak istiyoruz yal Ne- zin de benden beklediğiniz bu
riman hanım genç· ve güzel bir d ur. 
dul.. zengin de .. Eh, genç bir ka- T bii, şüphesiz .. Fakat 
dın hep dul kalamaz ya 1 Sonra b 
artık senin de bekarlığın yetişir. 

en acaba .. 

Kaç yaşında varsın? Otuv üçü 
geçtin galiba • • Biliyorum, olur 
olma:ı bir izdivaçla başını belaya 
sokmak istemiyorsun. Fakat Ne
riman hanımı bir gör, konuş. O 
kadar hoşuna gidecek ki, mutla
ka evlenmeğe karar vereceksin. 
Zaten bu salı yemeğini de size 
tanıştırmak icin tertip ettik. O 
halde salıya değil m: i Saat se
kizde bekliyoruz •. 

Ayrıldılar. 
O zaman Mebıııe~M>evin 

aklına geldi. 
- Hay aJlah; dedl, ben evlen

mek istemiyorum, demesini unut
tum. 

• * * 
Mehmet Ali yakışıklı bir adam. 

Zeki, ısabetli düşünceleri var. Fa
kat her şeyi yavaş yavaş muhake
me eder . Hazır cevap değildir . 
Vakia doğrusunu da söylemeli, 
çok mütevazıdır , çekingen bir 
tabiatı vardır. Verilecek cevabı 
hemen veremediği söylenecek 
bir sözü vaktında söylemediği 
için kaç defa kendi kendine kız
mıştır. 

O ' ".Ün de kendi kendine böy-
le kızdı. Mehmet Ali beyin evlen
meyişmin sebebi korkusu idi. Ne 
olacağı malOm olmıyan bir izdivaç 
için bekarlık hürriyetini feda et
mek istemiyordu. Bütün hayatın· 
ca kadını kendisi seçip beğenme
sini ve sevileceğine emin olmasını 
düşünürdü. Eh işte böyle bir ka
dınla evlenebilirdi. Fakat daha 
böyle bir kadına tesadüf etmemi
şti, bu gidişle galiba edeceği de 
yoktu. 

Bu Neriman hanımı düşündü. 
Böyle evvelden tertip edilmiş pl
anla evlenenlerin vay haline! diye 
düşündü. 

Lakin Ihsan Necmi beyin söz
lerini habrladı. 

Kendisi hakikaten otuz üç ya
tma gelmişti. Kim bilir, bu gün, 
yarın, daha sonra, yalmz geçe
cek bir ihtiyarlığın korkusu ile 
niha1et evlenmeyecek miydi? 
Nas• ol&a olacak bir şey için 
şimdiden karar vermek daha iyi 
değil miydi? ·" -

Mehmet Ali bey, işleri kendi 
tabii cereyanına bırakmağı muva
fık buldu. Lakin salı günü, yahut 
başka bir gün fırsat bulursa şart
lannı da açıkça söyleyecekti. 

Salı günü geldi. Mehmet Ali 
bey davete gitti. Neriman hanım 
da orade idi. Hakıkaten Ihsan 
Necmi beyin anlattığı gibi bir 
kadın! Yemekten sonra ev sahip
lerinin mahirane manavraları ü
zerine Neriman hanımla Meh
met Ali bey salonda yalnız ve 
baş başa bırakıldılar. Neriman 
hanım uzun mukaddimeye lüzum 
gö:mcden anlattı: -

- Samimi olmak için açık 
l:om·~m:ılı bey efe=ıdi.Sizclc, bende 

- ••. Mes'ut olursunuı. Şim
dılik lazım olan şey mutabık 
kalmaldığınızdır ve zannediyorum 
ki mutabıkız. İyi bir çift oluruz, 
güzel geçiniriz. Haydi şimdi ev
sahiplerinin yanına gidelim. 

Mehmet Ali bey yemekten 
sonra, evine dönerken : 

- Hay altah, dedi, ya birbi
rımııı sevemezsek , demesini 
unuttum. 

..• * * 
Bir aydan beri evlidirler. Ni-

l ~n merasimi her iki tarafın tertibi 
veçhile sade ve samimi geçti. Fa
kat Mehmet Ali bey neye sıkıntı 

içinde? Neden her ikiside mükem
melen tertip edilmiş bir komedide 
mükemmelen rollerini oynayamı-

yorlar? Karısı bu rolü nasıl böyle 
harikulade oynayor? 

Neriman hanım pencereye da
yanmış,akşamı seyrediyor,kocasma 

aldırış bile ettiği yok .. Sanki o yok
muş gibi! Mehmet Ali bey ani bir 
sevki tabii ile, pencereye kansının 
yanına gitti. Sakin ve ılık bir akş
am! 

Mehmet Ali beyin boğazı tı
kandı. Hissetti ki konuşmak iste
se bir tek kelime bile söyleyemi
yecek.. Fakat Neriman o esnada 
başını çevirince Mehmet Ali bey
bu güzel başı kendine doğru çe
kti, göğsüne yatırdı ve iki dudak 
birleşti. 

Mehmet Ali Bey ertesi sabah 
işine giderken düşünüyordu: 

- Hay allah, seni seviyorum 
demesini unuttum. 

Dört kişilik bi 
hırsız 

Çetesi tutuldu. 
Polis ikinci şubesi, Rifat, Me

hmet isminae iki erkekle Ayşe 
Gülter isminde bir kadından mü
rekkep bir hırsız kupanyası ya
kalamıştır . . Bu adamlar Istan· 
bulun müteaddit mahallerinde 
hırsızlık yapmışlardır. Çaldıkları 
eşya meydana çıkarılmıştır. 

Adana valilği 
Ankara valisi Vehbi bey Ada

na valiliğine tayin edilmiştir. Ta
yin keyfiyeti· şeh.iimizde bulunan 
Vehbi beye teblig edilm!ştir. 

üskirat inhisarında 
ikraıniye 

I' 

Bu hafta mü~kirat memurlanntı 
bir buçuk maaş nisbetinde ikra
miye verilmesi takarrur etmiştir. 
Şube müdiirleile umumi müdüze 

iki maaş nisbetinde ikramiye veri
cektir. 

. Rüsumat teftişleri 
~üsumat müdürü Ihsan Rifat 

bey bu ay n!hayetinde sahillerimizde 
yapacağı tetkikatta Rüsumatın 
İsareis ganbotundan i tifade ede· 

ccktir. 1sareis şimdiden hazırlan- ı 
maktadır. 

' . . 

B·r çocuk se ~iz met
red n düştü, öldü. 

Tahtakalada deve oğlu arsa
sında oynamakta olan Bemet 
ismindeki çocuk 8 metre yüksek 
ten düşerek yaralanmış ve vefat 
etmiştir. 

Bir amele de binadan 
d-ştü, beyni patladı 

Sarıyerde yeni mahallede bir 
bina inşaatında çalışan Hasan 
binanın en üst katından yere dü
şerek beyni patlamış 'e ölmüştür. 

yankesici -- Çapa kız sana
yi mektebi atelye muallimlerinden 
Fatma 1nayet hanım yanındaki 
50 lirasını meçhul bir yankesiciye 
çarptırmıştır. 

~ Sabıkalı - Sabıkalılardan 

Bah 
geçe :R: 

ayyare Bordoda 
Santander, 15 [A.A] 

Şimdiki halde "Sarı kuşn tay
yaresinin ufak bir rahnesinin ka· 
patılmasına çalışılmaktadır. Tay· 
yareciler yarın Bordo civarında 
kain "Cazoux,, da yere inecek
ler ve oradan benzin alacaklardır. 

Santander, 16 [A.A] 
Fransız tayyareciler bu sabah 

saat yedide hareket edeceklerdir. 
Paris, 15 [A.A] 

Gezeteler " Sarı kuş ,, tayya
resinin kazandığı muvaffakıyetten 
dolayı memnuniyet beyan etmek
te, bu zaferin timdiye kadar kat
lanılmış olan zahmet ve fedakar
lıkların bir mükafatı olduğunu 
kaydetmektedir. 

Madrid, 16 [A. A.] 

~ Kaplun derıei \ ı.z .. n:.len - Bun· 
dan bir muddet e,·el Çine 'kım!!ınrla 
Be§parmak dağlannda yapılan bir sıırek 
avındıı 2 kaplan \'tıı uldu~unu karileri· 
miz hatırlarlar 

1'aplaııla a\r.ılıırın miıcadelesi okadar 
ı<erı bir ~ekilde olınugtur ki ııf.'ticede 
avcılarılan biri ağır sıırt'ıte yaralanmış 
\'e A) dın m"mlek~t ba'!taneııinde \'efaı 
etmi~ıir. 

Avcılar Cemiyrtiııin tertip ettiği bu 
a\'da uldUrülcn kaplan derilerinin Cemi· 
) ete verihnesi uzun muh:ıherelerden 
sonra kabul edilmi, ve deriler içinden 
getirilmiştir. 

Fakat hııbc-r aldııfımı:zıı göre bu de· 
rileri cemiyete mensup iki 7.at almak 
ve cemiyete vermemek istiyormu~ . 

Cemiyet Azasındau birinin feci bir 
şekilde \'efatınıı sebep olan bu avda , u· 
rulan iki kaplanın derisi ıuphesiz k.i ce· 
miyete uit bir haktır. 

Fakat hu derilerin satılarak uda 
vefat etlen gencin atınl'sine yardımda lıu. 

lıırıulma ı her halde pek yerinde \'e İn· 
.sani bir harekettir. 

Sait karagümrükte Bakkal Ahmet 
efendinin evine girmiş ve öteberi 
çalıp kaçarken yakalanmıştır. 

Sarı kuş tayyaresini idare eden
lerden Lefevre Bahrımuhiti aş-

Cemiyet lizasından alakadar zeyatın 
Yali Klizım pş. ile Cemiyetin Fahri Re
isi Adliye \'CK ili Mahmut &at beye mil· 
rncaat etmek üzere oldukları haber a· 
lmmıgtır. + Dayak - Bebek tütün 

deposunda amele Hayri, Polis 
müdüriyeti odacılarından Kadir 
ağanın oğlu Ahmet ile bir ala
cak yüzündyn kavga etmiş, Ah
met elindeki sırıkla Hayriyi 
adam akıllı döğmüştür. 

Otomobil kazası - Şoför 
Saidin idaresindeki 1-289 numa
ralı otomobil Etyemezde Meh
met ismiııde bir 4;0cuğa çarpa
rak yaralamıştır. 
+ Hırsızlıklar çoğaldı -

Şehrimizde son günlerde Sirkat 
çoğalmıştır. Son bir hafta zaf ın
daki sirkat vukuatı " 170 " dir. 
Bunların eks~risinin faili yaka
lanmııtır. 

+ Kavga Tophanede oturan 
lbrahim ile sandalcı Bahattin kav
ga etmişler Bahattin lbrahimin 
iki diıini kırmışh. 

iye gü eri 
Maliye veçne müdüriyetince 

yapılan tamime göre 15 hazirah
dan itibaren vezne tediye günleri 
haftada üç gün, pazar, salı ve 
perşembe olmak üzere tespit edil
miştir. iki bin liradan fazla tedi
yat salı günleri olacak mezkur 

gün de de para almak için evrakı 
muamelesini mutlak pazar akşa
mına kadar hazırlayıp vezneye 
tevdi etmek lazımdır. .. 

llaçlardaki ispirto 
Müskirat inhisar idaresile ceza

cılar arasında yeni bir ihtilaf çık
mıştır. Bu ihtilafa sebep şudur: 

Müskirat idaresi Avrupadan 
gelen işpirtolu ilaçlarden resim 
istemektedir. 

Eczacılar da ilaçların içinde bu
lunan ispirtouun pek az mıktarda 
bulunduğunu iddia etmektedirler. 
Bunun üzerine Müskirat idaresi 
yeniden tetkikata başlamı~tır. 

Gelen ilaçların içinde yüzde 
ondan ziyade ispirto bulunursa 
inhisar resmine tabi olacağı ~uy

lenmektedir. 
Müskirat inhisarı bu mesele 

hakkında kat'i bir karar verme
miştir. 

Dığer taraftan eczacılardan ba
zıları Sıhhiye vekaletine ınüra· 

caat edeceklerdir. 

irandaki isyan 
Londra, 15 

Taymis gazetesinin lran mu
habiri bildiriyor: Şiraz ci•arında, 
Rahdnrda müsademeler devam 
etmektedir. 

Kazarumdaki muhafızlar her 
taraftan abluka altına alınmışlar, 
her an taarruza uğramak tehlike
sindedirler. 

Mevcut malumata nazaran 
"Kaşgays" kabilesine, diğer iki 
kabile daha iltihak etmiştir. Bah
tiyarılerin hükumete müracat ede
rek yardım vadinde bulundu'.ları 
bildirilmektf'dir 

mağa muvaffak olmalarından do
layı çok memnun olduğunu söy
lemiş, yalnız tayyare içinde her 
nasılsa gizlenmiş olan meçhul bir 
yolcu fazla miktarda benzin sar
fcdilmesine sebep olduğu için 
seyahat bitmeden evvel yere in
meğe mecbur oldukl~mnı ilave 
etmiştir. Lefevre beyanatına de
vamla: "Bu meçhul yolcuyu gö
rür görmez okadar canımız sıkıl
dJ ki kendisini kaldırıp denize at
mak istedik, fakat gene acıyarak 
karaya çıkarmağa karar verdikn 
demiştir. 

Bordo, 16 [A. A.] 
Saat altıyı kırk beş geçe San

tardan hareket etmiş olan Sarı kuş 
benzini tükendiğind.en Minizanda 
yere inmiştir. 

----
Bulgaristanda af 

wı ,., ,......... Sofya, 15 [ A.A] 
Meb'usan meclisi af kanununu 

esas itibarile kabul etmiştir. 

ı isarlar 
ve 

hey'iye hakkı 
~1adde l - Devlet inhisarında hu· 

lunan ve bulundurulacak olan maddele
rin kanun ve nizamnameleri mucibince 
bayiliği, baıka isteyenlere tercihan' de· 
rece ve mUracaııt sırasile evvelen harp 
malilllerine. bulunınadukları takdirde ıehit 
yetimlerine bunlar da bulunmazlarsa m&· 

Jul mütekaitlere verilir. 
Bunların bay iliğine filen kendileri· 

nin )ııpmaları ~arttır. 

Bayii iği veya menfaatını her ne su· 
retle olursa olsun başkalarına devreden· 
ler bu haklardan mahrum kalırlar. 

Madıle 2 - Harp malülleri de da. 
bil olduğu halde, bey'iye tezkeresi veri· 
len herk~ten muayyen muayyen olan 
bey'iyenin üçte biri maluller ve şehit 

yetimleri menfaattna, inhisar idaresince 
alakonarak her ay sonunda muntazaman 
Ziraat bankalarına ·Harp malulleri ve 
tebit yetimleri hesabı namile açılacak 
bir hesabı cariye kayit edilerek ertesi 
gilnden itibaren faize tabi tutulur. Bu 
faizin miktarı \aynı §artlarla diğerlerine 
verilen azami faizden &§ağı olamaz. 

Madde a - bir sene zarfında Inhi sar 
idaresinin yatırdıktan paralar Zirruıt 

bankası §ubelerinde faizlarile birlikte 
toplanarak ertesi senenin birinci ayında 

Duyunun Muntıızaman idaresi emrine 
tevdi kılınır. Ziraat B:ınknsına bu hi;.:
metlerinden doluyı ınneraf 'eya ~ kamis· 
yon namilc birşe1 verilmez. 

Madde 4 - Her sene bey'iye Uçte 

birle tutarınm yaruıı terfih zammı nisbe· 
tine gbre harp malullerine, yarısıda tiahit 
yetimlerine milsavat llzere da~ıtılır. 

Şehitlerin kannnen maaşa bak kaza· 
nıınlnn bu kanun mucibince • Şehit ye 
timleri • sayılmıştır. Bunlardan kadınlan 
evlerıruel;ırine erkeklere yirmi yaşma var·I 
malarınn, tahsllde iseler tahsillerini bitit
mcJerine ksdar ,·erilir. 

Her sene toplıının paralar o sene 
mevcut olfolııra aittiı ve dagıtılmalan 
hayat ka) diledir. 

Mndcle 5 - Halen me\'cut Mallı) 
Gaziler hey'etinin hes:ıplım tasfi e olu 
nup mUeeseselerine ait blltun euıları 
paraya çevirelek toplanacak paraların 
ıimdiye kadar Zıraat Bankuındaabev'iye 
Mçte birlerinden hirikmia parallrın hepsi 
harp malllllcrine bP.ğılır ve bu taksimden 
20 m&yıe 1333 tarihinden itilıarea harp 
malüllerindcn vcfai edenlerin yetimleri 
de ölenlerin malOli) et dcreceleıioe gi.ıre 

istifade ederl""t. 
\!ı.rıul.. n - R,.. 'i,·e lı:ıkk:.r.ın ,. e 

* Mardinde bir kaza - Türkiye • 
Irak daimi hudut komisyonu milzakern· 
tının hıtıımınt müteakip Savur ka1.asında 
bir kır tenezzilhU }&pmak Uzere oraya 

aıimet eden komi yonun Mardine avdeti 
esnasındn otomobiller den hiri_ininka?.'.len 
devrilmesi ve arkadan gelmekte olan <li· 
ğer bir otomobilin de\ rilen otomobile 
kapaklanması ııeticesinde şöfürle kütipler· 

den bazıları yaralanarak Mardin Memleket 
hastanesine na\doıımu§ lardır. 

~ Vak'alar - Sorgunun Gtıkdere 
köyUnden .Mehmet kızı .Meryemi cebren 
kaçıran Yusuf oğlu iimer ve arkada§ları 
adliyeye verilmislerdir. 

Kasabanm Mu...c:acah k!SyUnden Ali 
Osman oğlunun Çobanı Tahiri agır su. 
rette ynralıyan ayni köyden altı parmak 
oğlu Ali ve arkadaşlarl adliyeye \'eril
m~erdir. 

Manisanıo Koldere köyünden Pebli· 
van oglu Tevfiki öldUred Mustafa oğlu 
Hasan adliyeye Yerilmi~tir, 

Ilga.ıın Guluce :köyUnden Hasan oğlu 
Mebmedi öldüren Recep oğlu tHalil ad· 
ltyeye verilmi~tir. 

Bergamanın Karavelilea köyUnden 
Hacı lbrahim o~lu Mehmetli sosan iki 
ki~i ialıyeye ven1mış erdir. 

Düzçenid imamlar köyUnden Mıstafa 
oğlu Mehmedi ıı~ır surette yaralayan Uç 
kiıi adliyeye verilmi~lerdir. 

Se&di~:ıbrin Elmescit köyUnden Sami 
Hoca kartet Hııvayı öidılren üvey oglu 
ile arkadaalan adliyeye verilmişlerdir. 

Aydının KUdUşl[ köyUnden Yusuf 
oğlu Osmanı ölduren iki k.İ§i adliyeye 
verilmi~lerdir. 

Ercğlinin uah küyUnden Bekir oğlu 
lbrahim karını Fatmayı öldüree bir kişi 
adliyeye verilmiştir. 

Samsunun ökıe köyUnden Salibi a~ır 
surette tyaralayan ayni köyden Salim 

adliyeye verilmihir. 
Bafrada Mu!tafa i~avu~u yaraJa.(an 

Oflu Han adliyeye verilmigtir, 

* Tutulan mah'l{üm]ar - ödemiş ha 
piE-haneeinin duverını delerek firar eden
lerden 11 meVl{uftnn dordUnU ~ aknladı· 
l,rım haber \'ermiitim. Tevkif edilenler 
i.idemiŞ civarında tutulmuglıırdır. Bunlar
dan ildsiTireli Ahmet birisi eski eşkıya
dan ve katilden 10 seneye mahkum Bıı· 
yındızlı kerim o~lu İsmaildir. Karaca.su· 
dan Ahmet o~lu HUseyin de yakalanmış· 
tır. Yakında hepsinin yakalanması D!uh· 
temeldir. 

@ Aksnray'dan Niğdeye gelmekte 
olan ) olculan soymak i.tiyen ve uzun 
zımıandanberi §ekavette bulunan ktçt 
kırık Ali ve iki arkada~ı ölü olarak ya
kalanmıolardlr. 

Akhisar'n Camilkebir mah:ıllesinde 

Hacı M"bmedi öldilren bir ki§İ Adliye~ e 
verilmiatir. 

Gireeon'un ÇUrUk köyünden Halili 
öldüren ve valide ini yarala~an üç k.igi 
Adliye) e verilmi.tir. 

Kahta'da bir kişi tildurUlmUştür. Faili 
tutulmn§tur. 

Elmalıdan bir kadını öldııren §ahıs 
adliyeye verilmi~tir 

Cerahpaşa pavıyonu 
Cerahpaşa paviyonun inşaatının 

ikmali için 77 bin liraya daha lü· 
zum oldu~u anlaşıldığından bu pa· 
ra da eınanetçe verilmi~tir. Yakın
da inşaat ikmal edilecektir. 

kişe m~murlu~unun m11lul Gsziicre tah· 
ıis hal~kıoüaki 16 te~rini aaııi 1337 ta· 
rih ve 166 numaralı kauunla huna mU· 
zeyyel 21 guhat 1340 tarih ve 419 nu· 
maralı kanun ve 6 gyllıJ 1236 tarihli 
walıllini askeriyeye muuenet heyeti oi· 
zaınuamcsi mUlgs<lır. 

Madde 8 - Bu kanun ne~ri tarihin· 
den muteberdir. 

Mııdde 8 - Bu kanun lıUkUmlerini 
icr.ı, a Mı!li .<ludcfaa 'e Mali) e vekili 
memurdur. 

İkı arkada". iki l"nn 'ol 
Anndoluda araba se• a ..... :. u . Buıı 
Jnr lıir ak~::ru. l-.uııı:.k yerinde 
hir hana yerle,jrler. 

~ ~f\~1~ 
' r-- -......... 

, •,,_ ·--~~ ~ .. 
Nefis bir rakı. Durt beş koB:

serve kutusu: siyah havyar, ya 
rak dolmn61, kaz ciyeri ve saire. 
Buz dn bulmuşlar. Bir de Enlnta 
yapmışlar. Sigaraların en nefisi 
üzerleriude. l\Iis gibi kahveleri de 
yok değiJ. 

U'şaJrlım Hasan, tedarik ettikleri 
piJis:lcri kebap etmekle meşgul. 

Beyler gecelik entarilerini giv· 
mişler, nezaket dairesinde mus~
habe ediyorlar. 

Şu " lii.f sıitunu ., nu on beş 
gün dolduracak gUzel güzel fıkra· 
Jar anlatıyorlar. 

Beyin biri Avrupa görmüş, pek 
münevver. Öteki nlafrangadan an
famıyor, lükin, rint- meşrep, derya
dil, şair, gürmüş, geçirmiş. Rakı. 
tütün ve kahve hakkında pek do
~ru sözler söyleniyor . 

Şair: - Cemşidio icaclıl f aea 
rakı ... 

- Hele şu halie .Samsun 
harmaoı ... 

- Kahveyi de lütfen unutma ... 
. - Şu üçü olmasaydı boyat ~ 

kı1mez hir bar olurdu. 
Alafranga hl!y muraknbaya 

daldı. 

sonra uyan ı: 

- Birader, dedı, Bundan beş 
yüz sene evel, Amerikanın keşfine 
gelinceye kadar • Osmanlı tarihlerİJ 
~bidimdir - tüt11n, rakı. kahve\ 
yokmuş .•• 

- Etme, azh'.im! 
- Rakı yerine şarap. 
- Ya tUtün ve kahYe verine? 

J 

- Hiç! 
- Demek ki beş yüz sene evel 

ge)se imişiz §U alemi yapamaya• 
cak imişiz ... 

- Öyle ya. 
- Peki ... o zamandaki dedelt> 

rimiz nasıl, ne gibi :Levk \"e afa· 
da bulunurlarmış? 

- Her denin kendine göre 
zevkleri, safalnrı, iptiliiları, ke)if· 
leri var. 

- Sakin glinün birinde kahve. 
rakı ve tütünün yerlerine ha ka· 
lorı gelmesin! 

- Geliyor. Şu Uç ııefiı şey hu 
gUn bile asabi ibriyaçlaı·a az 
gelmektedir. 

- Ey ! Rakının yerine ne ? 
- Morfin, Kokain. 
- Ne val'lttao.beri? 
- Beyaz ra-:larıo lstanbufa 

ayak bastıkları dakıkadan1ıeri. 

Bu seneki mektep kitapları 
Türk harflerinin geçen sene or· 

tnlanndn tatbikine haşlauması üze· 
rine mektep kitap1ıırının da ı·eni 
barflarmizle yeniden hasılması lazım 
gelmişti. Dere sene i müddetinin 
darhğı hasabile evclce müfredat 
programına kabul edilen ders kitap
larının müellifleri, aleliicele Anka
raya davet edilmiş ve talebenin blı • 
bütün kitap ız knlmamam için evelce 
arap arflerile )'azılao kitaplıır. yeni 
harflt:rimizle ve bir kaç forma ıçin· 
de hüliisa edilmiştir. 

Gelecek seneden itibaren talebe
nin elinde miikemmd ve mitfrcdat 
prowamına muvnfık ki~~pJnı nulun· 
masına büyük bir ibtiy-P.ç vardır. 

Bu sene umumi iru~ihıtnların 
hitamından sonra dere k.it~pl•nnın 
milel!ifleri kitaplarım }eciılen ya• 
zarak yeniden bastmcak.lardır. 

Ancak kitapJal·da kulfonıhın eski 
ıstılahlar yerine yeni teshit edilen 
ıstılahlar kaim olacak ve lisan yeni 
harflumızın bilnycsine göre tadil 
edilerek ı&ıdclcçtirile:. d.~ir. 

Hundan b:ı.şk:ı lıs:-its:lar da dcv~et 
matbaımuca yeniden haula~:ıkt.r. 



811 •lcalcla lulltol 
ovnamalc ~alacllr. 
Artık çok ııcak havalann bil· 

kümıürdüiü bir mevıimin için· 
ndeyiı. Hararetin gölgede bile 
24 • 26 yı bulduğu şu günlerde 
güneıte dolaıanlann bunalmaması 
kabil değildir. Fakat buna rağ
men, gezilmeyecek kadar sıcak 
llavalarda· bala futbol oynuyoruz. 
Sporun her o:eyden evel ıthh.at
lı bir vücuda •ahip olmak için 
yapıldığı düıünülürse insanı ölü
mle neticelenebilecek akibetlere 
sevk etmesi muhtemel olan bu 
hatanin büyüklüğü anlaııhr. 

Bundan 3·4 tene evel, lstan· 
bul mıatakaıı futbol bey' eti, çok 
musip bir kararla 15 haziranla 
15 ağustos arasındaki üç aylık 
fasılada futbol oynanmasını me· 
netmiıti. Futbolün temamen bir 
kış aporu olduğuna ve böyle 
ezici bir idmanın yazın bu çok 
sıcak gllnlerinde tatbik edilmesi 
sıhhat namına hakiki bir sui kast 
teşkil ettiğine nazaran bu kara· 
rın isabeti münakaşa edilemezdi. 
Bahusus sıhhat endişesine kendi 
programında yer vermiyecek ka
dar mantıksız hareket eden 
sporcuların bizim memlekette 
ekseriyette oldukları düşünülür 
ki bu şekilde bir vesayetin elze .. 
miyeti takdir edilir. 

Miotaka futbol heyeti, her 
ned~ese bu memnuniyeti bir daha 
tatbika lüzilm görmedi. Halbuki 
bir sene muvaffakıyetle tatbık 

edildiği için tatbik kabiliyeti 
müspet neticeli bir tecrübe imtı· 
hanı veren bu kararın her sene 
tatbık edilmesi, güneş altında sa
atlerce didinmeden hasta olan 
bir çok gençlerin hem sihhat, 
hem de hayatlarını kurtaracakb. 

Mıntaka futbul heyeti, idman 
cılarm hayatını ne kadar az 
düşÜıldüğünü bu havalarda 
hala üçüncü Küme maçlarım, 
hem de tam öğle vakıtları 
yaptırmakla israf ediyor. Halbuki 
aynı hey' et, lik maçlarını, havala
rın müsaedesizlikini bahane ede
rek, hasılat yapamamak endişesi 
ile geçen kış tatil etmişti. Kasası
na girecek bir kaç liranın eksik 
veya fazla olmasında bu derece 
hassas olan mıntaka bey' etinin, 
gençlerin sıhhatı mevzubahs olu· 
rken bu kadar müsamahakar oluşu 
aceba ne ile izah edilebilir. Yoksa 
yazın bu öldürücü sıcaklarında 
futbol oynamak, çamurlu bir sa
hada koşmaktan daha mı az tehlü
kelidir? 

Galatasaray lzmire 
gidiyor 

Galatasaray birinci futbol ta
kımının lzmir seyahati ötedenberi 
mukarrer bulunmakta idi. Fakat 
1<>n Harbiye maçının yapılması 
ihtimali bu ıeyahatın iki hafta te
ahlaur etmesini mucip oldu. Ni· 
hayet bu maçın mühim surette 
icrasından sarfmazar edildikten 
sonra seyahat bir emri vaki oldu. 

Galatasarayın lzmir seyahati, 
bilhassa İzmir futbolculuğu için 
çok şayani iıtifade bir temas teş
kil eder. Filhakika Istanbul şam
piyonunun kuvveti , temiz oyna
dığı zaman kendini hissettiren 

hakim oyun tarzı lzmir futbolcu
ları için bir istifade menbaı ola· 
bilir. 

Gala tasarayın tam bir kadro 
ile seyahata çıkmasına nazaran 
İzmirde iyi neticeler almasını 
beldiyebiliriz. 

Atletik müsabakalar· 
Önümüzdeki Cuma gilnü Ka· 

dıköyünde ittihat Spor sahasında 
ikinci ve üçüncü seri atletler ara
sında icra edilmek üzere Pera 
kulüp tarafından atletik müsaba
kalar tertip edilmiştir. Bu müsa
bakaların çok heyecanlı olacakı 
tahmin ediliyor. iştirak eden e
kipler arastnda en ziyade Pera 
ve Fenerbahçe ekiplerinin kuv
vetli olduku tahmin olunuyer. 
Neticeler, ilk defa böyle muaz
zam bir tekilde yapılan ikinci 
aeri atletik 111lilabakalar1n ehem
miyetini izah edecek bir muvaf
fakıyet vadetmektedir. 

Boykut edilenler 
Geçenlerde, Güreı teşvik mü

sabakasının nihayetlenmeı~dola
yıs:le tevzii mükafat merasimi 
icra edilirken bir hadise olmuş 
ve iki kulüp azaları dövüşmüş

lerdi. Hadiseyi tetkik eden mın
taka heyeti mesuliyeti tespit et
miş ve atideki kararı gönder
miştir. 

Istanhul Mın takası 
Riyasetinden: 

3 Mayıs 929 Cuma günü Mm
taka Güreş teşvik ve Şehir birin
cilik müsabakalarının tevzii müka· 
fatmın icrası esnasında Spor ne
zahetine mugayir harakatta bu-

lunan Haliç idman kulübü idare 
heyeti ve faal azadan bazılarının 
hakkında icra kılman tetkikat ve 
tahkikat bu kerre hitam bulmuş 

ve Heyeti Merkeziyenin 28 Mayıs 
ve 4 Haziran 929 tarihli celse
sinde mezkur kulüp Katibi Umu· 
misi Mehmet, Muhasip - Vezna
dar Kemal ve idman müdürü 
Necati beylerin ( Müebbeden ) 
Kulüp müdilrü Cemal Beyin bir 

buçuk sene, faal azadan Sedat, 
Vahdettin, Rıfat, Rüştü, Ahmet 
ve Halit beylerin albşar ay, Şahap 
Beyin bir sene, Askeri Sanayı 
idman Yurdu azasından Faik B;' 
yin dokuz ay müddetle muvakka
ten Boykotlarına ve Haliç idman 
Kulübünün de altı ay müddetle 
( Selbi hukk ) una karar verilmiş· 

tir. 
Cezaların başlama tarihi 3 Ma

yıs 929 dur. 

Tayin edilen cezaların hıtamı 
tarihine kadar bilumum müttefik 
idman cemiyetleri izasmın çezalı
lar He müsabaka yapmaları mem
nudur. 

ET57 RfFT??T 

Hamam davası 
Geçen sene asri ve beton deniz 

hamamları inşasını teahhüt eden 
zat ile emanet arasında tahaddüs 
eden davaya mütekabilen hukuk 
mahkemesinde devam edilmek
tedir. 

Nukut 
1 lugiliz lirası 
1 Amerika dolar 
ff Yunu drahmi 
1 Alman rayhf mark 

1

, l Aftlatya flinl 
20 ley Rumanya 
20 Le·H Bnlpr 

(J.\·~n -i 

1006 

83 

Tahvilat 

1008 25 ~ ~{ 1 Tf'rtip (A.B.S 
207 so....., ~ 
54 ~ e ı=,.. 2 " (J.).E) 
49 25 ;: 2., 3 (F.J) 
29 25. • = .. 
24 SO Galata tahtelarz D. Y. 
29 25 Iatanbul tnmny ş. 

83 
163 

1 Felt"mek florini 
20 Fl'anııuı frankı 
20 Iualyaa lireti 

16:l 
217 217 

Ribt. Dok. Ant. 
füküdar.Kadıköy Su 
letambol anonim S• 
Erqli Maden 

1J :i{I l 50 

122 50 20 Kurun Çek lllunk 
1 Çırnnetiı ıüviyet 

J Zlod Lehl.ttan 22 22 50 
Hisse senedatı 

20 Dlna!' Y 011nlnya 
1 20 Belçika Frankı 
! 1 Pezeta ispanya 

72 n5 
29 

72 
ııs 5, 29 

20 lıYiçre Frankı 
l Met!diye 

'796 796 
~ ,, 

Çek 

Londra 1 hterlin 1009 
Nlvyork 1 hirk L. Do. 0,'8 12 
Pariıı ,, FNak 12 
Milano ., Liret 9 18 
&rlin ,. Mark 2 Ol 

ı Sofya ,, Lna 66 37 
Brilkıtel ,, Belıa 46 
AautJrdam ,, Florin 1 19 
Clnevre ,, Frank 2 49 
Prag ,, Kurun 16 17 
Viyana ,, Şilin 3 4 
Madrlt ,, Peseta 

' V artu,·a ., Zeloti 
Atina ,, Dralımi 

ı Bükreı 20 Ley Kuruş 
l\loııkova 1 Çronf'DI 1066 

. Belarat türlr. llruı Din. 27 27 

24 75 

lstikratslar 
1 

1

Istikrazı D. vadeli 93 
188 

~ 
1011 25 = • 

0,48 ...... 
12 2 ~ 
9 16. ~. 
2 oı "' 

662s ~ 
3 45 =:. 
119 ~ ... 
2 48 

16 ıs cı? 
3 41 ~ 
s 32 ;il 
4 21

1 
F 

96 95 ı.rJJ 
24 15j ;... 

1067 j ,.. 
27 20: t 

ı.rJJ . 93 
188 

it bankul 
Mü,ı. itibar. Milli 
Oınnanli Bk. 
Milli lktiııat Bk. 

1 
Ticaret ve aaııyi 
Een.af Bk. 1 

Şirketi Ha}'riye 1 
., Temetu J 

Haliç nporlar. An. 

Aıt.D.Y. yolu t. / 
" ,. .. ıoo 

Madanya·B°"" 
Sam9un Sahil J 
Tramvay 
Tilrklye milli 
itti.hat .. 
ltlma& " 
Şark liıorı.I 
Boııku.rt 
Aaaclola Aıt. T. 
bt. Umnm. 
Balya Xaraaydııı 
Anlan Çimen. 
Bakırköy ., 
Tiirk khıiir M. 
Mermer Tııtı Ş. 

8Ha ıı:uı. alek 
., ,, temettu 

34 

o • 7 

1 

Dtiyuau muvahhede 
ikramiyeli df'mir yolu 
1902 Güm.rlkler 
1903 ~aidlmalıl 

Cıldidar· Kadıköy 
km.ır me&bha 
lıtaııbul T. A.ııo. 
Rihtlm dok. An. 
İttihat deifı'lllenci 

-il 41 50 

1905 Techi.ııati Attkcriy 

b= f 1903 Tertip l 

~ 
~904.. " 
1901 190i 

' Q. 1908 T-ertip 1 
1 = 1908 .. 3 

( 
""" 1909 

1909 Şebreuuı11et 
._1913 .. 

16 Haziran 929 Ticaret 
Borsası fiatlan 

1 A~i ~mil 
Cinsi K. P. "· p. 

Bugday yüzde 
ı:avdarh 

Yumuıak 
Kızı.lu 
Sün ter 
S<-rt 
Dönme 

, Sert mahlut 
i ı Bulıı;ariıtau 

Et"nebi 
. 

Çavdar MaHr ,u; 
:, M111r 

3;; 1 , Arııa 10 35 10 
MerC'\melt 

1 

Nuh ut 25 as 
, Faıulyt> 

1 
· Siaam 
l'uıyemi 

' "İlllrf 9 9 

Un kJlo 
Ekıtra Ekııtrıı 
Elutra 1180 1250 
Birinci yumutıık 1116 13401 

11
' " Sert 1000 ıoool 

1
' İkinci 
Fındık kabuklu 
Fındıt.. içi 
Sıındık hotaltma 
Ceviz 
Afi yon 3250 3250 

il Afiyon tıkıntı 
Yapağı 
YıkaıUUlf 

il Tif'tlk 
OA:Jak 

G!'ıJ Şark merk ecza 
3.: llt. Ka1apları 
~ Reji (hali ta•fiye.) 
~ Türk tüt. Aı&o. 
~ Duhaa Türk ,, 

Şark detirmen. 
~_!!li. bira Meırnı. 

1 

l 11 [_D_av_etle_r :JI 1 
Cemi~eti belediye azasına 

C. . F. Mufettişligindeıı: Cemiyeti· 

belediye azayımuhteremesinin 20 6 929 
per~nbe günU saat on be§te flrka mer· 

kezinde aktolunacak içtimada her halde 
bulunmalarını rica ederim. 

Dr. H. Şinasi 

Ocak ta istenografi 
Ttirk ocaifından : 930 ıeMsi ha1iranın 

birinci gUnündeıı itibaren zabıtlar yeni 

yazı ile '\a'1ac ktlr. Bu vazılardan vakıt 
kazonmnk için Turk ocağı. bir (istinografi) 

kur u açmağa karar 'ermi~tir. Bu kursa 
devam etmek :ı.r:ı:usunda bulunanlar ~era· 
iti oğrenmek uzre ocak müdürline mtira· 
caatları. 

(!,!~!'!o• sineme:) 
Bu akşam 

Naşit B. de : Yarın akşam Be
şiktaşta kıtırcı 

,-ıııuııııuuıııııııııımııııııııın~ıııııunıııııum11111111dııııımumıııııınıııılliıııınmnınıııımıııııııuıııııııııııııınııııııı' 

~ Türkiye i~ ,lloi! 

= B~rıkcı.~i : 1 Sermayesi: Tediye edilmı. : 
i 4,000,000 Liradır ~ • • 

il Umumi Müdrülük : 

ANKARA 1 
:: Şubeler: ~ 
! Ankara Adana Ayvalık lstanbul ~ 

1 rapuzorı Zonğuldak Bursa Balıkesir = 
= Kayseri lzmir Gireson Mersin == 

Samsun Edermit == === i5!l5! Müsait muamelat, Kumbaralar Kasalar -

'-nnııııııııııııııııııuuıınıııımııııııııınııııııııııııııııııııııuuıuıııııııııııııııııııııııııuıııuıııuııııııııııuııııııııııııııııuıııııııuın; 

"iKDAM" yakında yep • 
yenı bir 

Bıı hususta lazım geleıı tafsilatı bir kaç giine kadar 

fnııtitilt B. Freyler" Nachf: A ~1et~eı· 1. kolouatrinı;r ~ t1 : Bfhırı tıah.] 
derecelerini cami 1::1\içre tarzında ııayfi) e pa.ıı~ı; oıııı. Le~ Ji. rıil· ari. ~ a~:m !e;. !i. 

Maria Kamiııslı.i 1. Fre}'un~ l. Lt)li, l ar.ın le) lı, il..DJııli t&h=il ~ı.ırıı.Wı, 

Mutiki ve ev işleri kursları. 
Pension Strf'n: l. Wf'rdertor[Z. 12, Le~ li, t"tiki resmiyi hai;~ ;Jk n't'!lctep ft 

buna merbut orta mektep ikmali tahsil ve füan mektebi. Mu!>iki tatil yurdu. 
İnstitilt C. Szanto il. Obere Donaustr. 4.~: Lıo) li, yarımleyli ve ııihıri, re.buıi 

tastiki haiz ilk mektep ikmali tahsil mektebi tatil 1urdu. 
İn!ltitU Liste, V. Nikolsdorfel'!\tr. 8. HusuFi ilk m<'ktep, ikmali tab•i1 kl1U· 

lan, bıltiin tab.-il derecelerine müsait ecnebi lisanları. 1\lu~iki, Spor, büyi.ık bahçe: 
Erziehung!lheim l\faria All'1:enblick, VIII. Y\'ikenlıurıı:~ 5. Butün mektep tipleri 

ile munasebetli., ecnebi li5aDları, ali tab!lilde k.ız talebe için ~ urt. 
Gottagc · Pen~ionat Sinırer. XVIII, Gymua siumstra!!se 35. Her nevi der~ler, 

por, Ana sınıfı muallime mektebi. 
Pensionat Raschke; XJX Dollingergasse 1. ButUn dereceleri haiz mektebe 

ml'rbııt kız talebelere ınahQus aile ) urdu. 
Pensionat Hannah Wolff XIX Rudolfinerp;. 18. Bil) ilk bağçeli \illa. ikmali 

tahsil mektebi, ecnebi lisanlar, musiki. spor, itinalı bakım. 
Tochterheim Hinterbrühl b, VVien. Ecnebi lisanları, Ev idaresi, musiki ıpor. 

adabı nıuaşeret, ayni zamanda tatil yur~, Dr. MaX. Baron ve Barones Mınndorfl 

Erkök talebe pansiyonları 

İnstitUt Vrtel, 1. Habsburgorgasse 5. Lise ve orta mektep tah~ili. Her nevi 

mektep talebesi için pansiyon. Ecnebi lisanları, muıiı,i, tatil kursları. 
Familienheim Prof. Faber IY kleine Neuga%e 12. Orta mektep ye mahdut 

mikdarda ticaıet akademisi tahsiline mah!!us tatil yurdu. 
Peneionat yuranek VIII Buchfeldıı:. 4. Müsaddak fen ]imnası bıkatorya n 

lisan kuralın nihari, leyli, yarinı leyli. 
Knabenpensionat. Schulz, XVIII VVaUri5 112: Biltun mektep derr;eeleri 

il:ı al&kadar. Zarif ve sıhhi mevkide, gtizel tatil ~urdu. 
Landerzichungshesm für knaben X IX, Strasserp;as!!e 39. l\lıl!!addak fen jinı· 

nası ( Lise ), leyli, yarım leyli, tatil yurdu. 
Pansionat Prof, Rainer, I\Iauer bei VVien Lange,ır. 113: Müşaddak orta mek· 

tep ve fen jimnası ( Lise ), Leyli, yenm leyli, Orman mektebi sınıfları, tatil yurdu: 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Kasımpaşn liliç·iık piyale paş zincirli kuyu c 165. 201 ~o. dtikkln. 
2 - Kasımpaşa Seyit Ali çelebi mandıra sokağ1 25 - 29 No. dükkln. 
3 - Kasımpaşa Seyit Ali çelebi mandıra sol1.ağ1 29 . 45 No. m111dıra 

mahalli elyevm dükkan. 
4 - Galatada Perşembe pazarında 16 No, mağaza ve iki oda. 
5 - Beşiktaş dikili ta~ mahallesi cami altında 4 No. dlıkkin. 
6 - Beşiktaş dilı.ili taş mahallesinde dikili taş camii 1 c ve 2 ı No. 

dukkin. 
7 - Ortaköy vapur iskelesi 36 No. dukl(in. 
8 - Ortakoy büyük ayazma caddesi 18 No. hane. 
9 - Ortaköy buyuk a~ azma caddesi 6 o. dUkkAn. 

10 - Taksim civarında ayaspaşa mahallesinde yeni yol caddesinde 71·87 
l o. maa kultibe arsa. 

:\1liddeti mliıayede: 11 Haziran 929 dan 3 Temmuz 929 çsr§amba gUnU. 
Ballda muharrer emlak kiraya verileceğinden müzavedeye vazolunmuı· 

tur. TaliJ?lerin yevmi ihııl~ olan son gıınUn saat on dört buçuğuna kadar 
şartnameyı okumak ve temınatı muvakkate ita ederek mtizayedeve İ§tirak 
etmek ilzre İstanbul evkaf müdurlüğunde \akıf akarlar ınü.dUrlUlline 
muracaatları ilıin olunur. 

Evsaf ve mü~temiliitı hakkında malumat almak isteyenler hu miiddet 
zarfında müza~ ede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını gbrehilfrl('r . 

istif ad eli bir ilan 
Riıa paşa yoku.unda Z'l müceddeden küşat edilen 

ASRİ TÜRK MOBiL YE MAGAZASINDA 
Bilumum salon takımları üzerinde pek büyük bir 

tenzilat yapılmaktadır. 

....................................................................................................... ..._. ....... . 
: 1 

~ Emvali metruke ilanı t 
..................................................................................................................... 

Hazine~ e ait nısıf 
hi58esinin k.ı~·meti 
mulıamıneriesi 

Stmti Malrnlleıı.i Sokağı • Numara • Nt"' i lira 
Be) oıtlu Katip ~Iustafa Caddei J,ebir ve ııtib: ct>dit Yıldız ıı ıınile 250iı0 seki'- takPitte 

çelebi küçük parmak 83 l nıırut aineaı.& 38000 mefıtı!ı bıt'eli 
kapı l 3 mııkımeri 

3 .s 
5 91 

93 
95 . 

I 

Milştemilatı: klgir ve iki kıtdan ibaret olup raddeye nazır olan kııımında Ud 
oduı vardır, 11 locayı uz.un ve geniı ve müzeyyen sinama ~alonunu ve ayrıca •uti· 
reyi havidir ve iki helwn vardır. 

Halada evsafı muharrer sinemanın nısıf his.<ıesinin 38000 lira mefsuh bedeli mu
karrer ile 6-7·929 tarihine müsadif cumarte~i gııntl ~aat 15 de pazarlık suretile icra) i 
mlh:ayedeıi muk.arrerdir. Taliplerin tem.inat makbuz veya muteber banka mektup.l&r&le 
emvali metruke ntı~ komisyonuna muracaat eyleıneleri, 

Semti mahallesi 
J!..• "'-• ~ ~ ~ ~ 
sokağı No nevi tamamın kıymeti 

111ulıammeoeai 

lira 

Beyoğlu Sururi Mehmet efendi Enıincami 3 5 tahtında iki 20,000 sekiz tak!'lltte 

diikkini mu~· 
temil apartuman 

Mtııtemilitı: bodrum katile 7 kattır hodurunı katında kapıcı oda.sile 8 adet 1'ö 
nıürluk vardır. Birinci ve 6 ncı daireleri Uçer oıla birer 1&ndık odası birer mutfak 
ve birer hali 2 3 4 ve 5 nci daireleri 6 şar oda birer mutfak birer halii \·e birr.r 
banyo ve alektirik ve terkos suyu te:-ıisatı ve tertibatı vardır. Aydınlı~ıda vardır. 

Balada evsafı muharrer apartımanm bedeli sekiz taksitte odenmek lizre 20,000 
lira bt'neli ~ubıınınine ile v_e kapalı zarf usulile 2 7 929 tarihine milsadif salı gtınU 
saat 16 de ıcr~~ ı ~uz.aye~esı mukarrerdir taliplerin bedeli nıuhammt'!nesin;u yılzde 
yedi buçuğu nııbetmde 1500 lira teminat akçelerile \'eya banka mektuplarile emval' 
metruke aat•ı komisyonuna müracaat eylemeleri. 

şeliilde çıkıyor! 
k aril eriınize v• 

verecegız. 
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Sesli filimlere 
rağbet artıyor. 

Sesli filimler~ halkın 1 

büyük bir rağbet gös
terdiğini gören s1ne· 

Adaların en 
güze) kızları 

ma stüdyoları şimdi ,,. . .,..: .... ~ .. ~,....,.. 
faaliyet vechelerini bu 
cepheye çevirmiş]erd
ir. Bilhassa ingiliz stud
yoJarı sinema kapılar
ında saatlarca bekley
en halkın azim merakı, 
arşısında hemen he
en hic sessiz filim ya-

.. 
Sesli filim na&h 1"'P'nY-'· 

pmıyorlar. Londrada 
ilk sesli filim gösterildi
ği zaman localar üst 
üste bir hafta için tutul
duğundan bir hafta b
eklemeğe mecbur kal
mıştı. li vrupa ~ e Am
erikada gittikçe çoğaJ
an sesli filimi acaha 
kış biz de lstanbulda 
görebilecek miyiz- par
don· dinleyebilecek
miyiz? 

Angeliki 

Bır İtalyan mecmuası İtalyan 
idaresinde bulunan adalara mab
su• olmak üzre bir güzellik müsa
bakası açmış.. On iki adadan bil
hassa rum kızlan müsabakaya i§ti
rak etmişler. Netice de son iki 
adanın içinde en güzel kızların 
Rodosta bulunduğu anlaşılmış .• 
Rodo~ güzelleri içinde de birinci· 
liği kazanan Angeliki isminde bir 

bahçavan kızıdır. 

11 Küçük telgrafla 

Paris, 15 (A.A] - 1 ransız mti· 
tehass1'1ar BaşYekil M. Poincareye 
gönderdikleri bir mektupta komitenin 
mesaisi hakkında yeni lıahat ver
mişler ve Versa' ~uahedes· muci· 
hince tediyesi Almanyaya ait olması 
liiıım gelen bazı mas.şat ve tahsisatın 
gene Fransanın zimmt'tine müterettip 
bırakıldığını beyan etmişlerdir. 

dutehassıslar muzaıı.erat esnasın· 

da siyasi mahiyette hiç bir meseleye 
temas etmediklerini de teyit 1 etmiş· 
]erdir. M. Poincare kendilerine 
hükumet namına te~ei>kilr etmittir. * Bcrlın, 15 [A.A] - Raylıştag 
meclisi milli mtidafaa biıtçesinin 

nıü•akeresine ba~~l~mıştır. Bu mli
nasebetle b~yanatta bulunan M. 
Groener Almanyanın tecavüz ve 
taaruz emelleri beslil·en bir , devlet 
olmadığıııı soylemiştır. * Paris. 16 [A.A] - Pöti Pari· 
ıiyen gavtesfoin Madritten aldılh 
bir habne nazaran hansa ve İspan
ya hariciye nazırları bir dostluk 
ye tahkim muııahedesi alıti için 
mlizakereye gin2ır işlerdir. Bu mu, 
ahede yakında Pariste imzn edile· 
ce1'tir. 

Senebiz ta~arruflar 
Tapu ve kadastro müdüriyeti 

senetsiz hazırlayarak tahkikatın 
ne suretle yapılacağı her hangi 
bir t2sarruf hakkında senede 
r:ıptı esnasında ne suretle mua
mele yapılacağı hakkında bütün 
teferrüatı tespit suretile tapu 
memurlarının vazifelerini teshil 
etmiştir. Talimatname viliyetlere 
gönderilmek üzredir. 

Anadolu ,·akasındaki 
• 

sivri sineklt 
Kadıköy, Haydarpaşadan pe

diğe kadar imtidat eden sahada 
sivri sir.ek sürfelerin i ımha ede
rek sıtmr.nın vücuduna nihayet 
verııı~k için A'ım beyin riyase
tinrieki mücadele heyeti çalışma
ktadır. Ancak mücadele sahası 
çok geniş olduğu için amudi 
olı-rak yapılan mücadele sıvn 
sinek sürfelerinin tamami!e imha 
edilmesi İçin azami biz şekilde 
de tekrar edilecektir. 

Bu sefer mücadele eşhas eli
nde bulunan arazideki çukurların 
teftişi suretile ikmal edilecektir. 

Macdonaldın bir makale.:;İ ı Teuligata rağmen, çukurlarına hıa-
P ti• l6 (A.A] rn petrol dökmeyenlerden nakdi 
· :ı v• ceZ!I alınacaktır. 

Pöti Periziyen ve Eko C:ö Pa-
ris gazetele•i •. Mncc.o!"aldın Patlı~ nn Loru yapıld ı 
• Sunday Tım s " te ırıtı•ar l h "' d ı., k 
eden bir m <-le~i hııkkırda şıd- Si i lıır ao aı<i trr os ana l porula• nd~n biıısı p ti mı~, bu 
detli tenkit. z r. ~ı- ı.izden I.staııbul cıheti kıımen 
liz başvekılı hıı } üZ ndn _.i- 1 l · ı b ı e ıki gün susuz •:P. mıştı Mar ·'i yetler mr.s e c i m • '. e 1 

Alsa~ n dan ı:,; z .!'" ' ,. l.:. tu.u 1 ~ O.a. u Y"F 1 <. c 1P' r c:ı" •' 
t 1 • • • .ı 

n 

muşt~ır 

~
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S• h • • 15! FC>1:ogral' makirıesi Sun'i kemik ıya ıncıye j!i 
limalediliyor.

1 

ne oldu? •il 5--16xl5 kıtasında Çays·tessa l, 4, 
Mentor Refleks hi fotograf maki- ı 

Fransada bir doktor :ı nesi satılıktır. 
.: 

fen akademisini mühim :ı Görmek ve p zarlık etmek isteyenlerin ! 
... bir keşiften haber- si hergün saat 12-14 de kadar matbaamızda il 

dr ~:'~f!~· aka· lii .~~~~~ ... ~~.~~~ .. :~:.~ ... ~.~~~~~~.~~~.~~.: ..... ~ .............. ... 
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diği izil
hatagöre, 

hu zateu
n'ikemik 

imalininç· 
' arelerini bu· 
lmuştur. Bu 

sun'i kemik 
Kırık yerlere 

tatbik edildi
ği zaman kay

namakta ve bil-
ahara hayatiyet 
kesbetmektedir. 
5imdiye kadar 
böyle sun'i ke
mik değil, kırık 
yerlere madeni 

Sun'i mr bel parçalar kon-
kemi~ makta ve bu 

parçalar perçinlenmek
te idi. Fakat kaynama
sına imkan yoktu. Bu 
doktor madeni parça
lar üzerinde de hayli 
c;alışmış ve bir çok mu
vaffakıyetler göstermiş
tir. Bu doktor bütün 
bir kol kemiğini değiş
tirdiği bir adam mü
kemmel mandolin çal
makta ve bütün bacak 
kemiğini değiştirdiği 
bir adam da on sene
denheri şikayetsiz gez
mekte ve hatta spor 
yapmaktadır. 

Kövlüve manifatura 
• • 

Bu sene memlP.ketimizin her 
tarafmd. ınebzulen yagan yağmur
lar yüzünden mahsulün memnuni
yetli neticeler vereceği kuvvetle 
ümit ediliyor. 

Türk köylüsü her sene kışlık 
ihtiyacını daim~ hasat mevsimin
den sonra temin eder. Bu itibarla 
ıstanbuldan Anadoluya ağustos 
ve eylülde sevkiyat başlar. 

Geçen sene melbusata ait ma
nifatura talebi, diğer senelere 
nazaran pt>k a-ı: olmuştur. Bu sene 
için şimdiden sipari~ler başla
nııştır. 

Kilyosa sefer yok ! 
Şirketi hayriye idaresi bu sene 

Kilyos plajlarına halkı celbetmek 
için bazı tedsbir ittihazı'!• düşü
nüyordu. 

Şirket bu maksatla köprüden 
Kilyosa bir hat tesis etmek iste
miştir. Bu hat vapurla Altın ku· 
ma, kadar devam edecek, ora
dan kilyosa kamyonlarla gidile
cektir. Köprüden kily;:,sa kadar, 
vapur ve kamyonla devam eden 
bu !•yyahat ancak bir liraya mal 
olacaktır. 

Son günlerde mahallinde tetki
kat yapılmıştır. Neticcile Altın
ku:ııla Kilyos arasındaki yolun 
kumyon işlemesine ınü~nit olma
~ırı görclmü~hı;· J? V:l7İ)ll't i:~r 
, • <\ •• d.... ·'- ·'!tr ; ... 

.)ozerm ııeker ol'Jlnal 
rak11larından birinde 

Geçen seneye kadar bütün 
dünyayi kendisile meşgul eden 
zenci rakkase Jozefin Bckerin artık 
ismi duyulmaz oldu. 

Ültre modern kıymetleri ve 
kübizm dekorlar arasındaki emsal

sız rakısları ile, bilhassa beyazları 
kendine meftun eden Jozefın Be
kerin neden sesi sadası kesildi· 
ğini öğrendik. Jozefın Viyanada 
gayet zengin bir fabrikatorla evlen• 
migtir. 

Garibi de ouki, iabrikator zenci
yi alabilmek için karısını boıamak 
mecburiyetinde kalmıştır. Şimdi 

herkes bu mes'ut izdiTacın mah
sulünü merakla bekliyorlar. 

1 f _!!'çük haberler 11 
İzmirliler pansiyonu 
( İt.mir Liseıinden yetiıenler Cemiyeti) 

tarafından lltanbulda (lzmir Talebe Y ur· 
du) namile bir pansiyonnun bu sene ey· 
ıuıunden itibaren açılması 1r.arargir olmuı· 
tur. Bundan sonra tahıil için Istanbula 
ııeleceıı. olan Izmir gençleri burada bir 
aile yuvaeJ bulacaklardır. Panıiyon un 
idareoi cemiyetin. lstanbnl grupuna bır• 
kılmııtır. 

Genç lımirliltrin luıv at ve 11hıtı ile 
beraber krometli zamanlarını yalnız tahsile 
ha~retmeleri de temin edilecektir. Panai· 
yon tabii yalnız neluıri talebeye maluustur. 

® Am•nejman mUhendisi - Iktieat 
Velr.illili tarafından Avrupada ormancılık 
hakkında tetkikııı ve tetebbilatta buluu· 
malr. tııre gönderilmiı olan oraı.an Ame
nejman mUheodislerinden Mehmet Mas· 
har ve Mahmut Şakir Beyler yakında 
memleketimize dOneceklerdir. mühendis
ler Amenejmnn guruplarında tavzif edile
ceklerdir. 

@ Ziyaret - Muhtelit mUbadele ko
misiyonundı TUrk heyeti bae murahhaEı 
Tevfik Kiimil bey Vali vekili :>!ubiddio 
bey le Hariciye memııru Halil liaklu beyi 
ziyaret ey lem iştir. 

* lfariciJe cıemurlugunda ~ Lehis
tan sefareti bat katibi mösyö Gor~yı dun 
Hariciye memuru Halil Hakkı beyi ıiyı
ret eylcmiıtir. 

* Bir iflh - Yeni postaae knıı
eında manifaturacılıkla i~tigal eden bir 
zatın ifl!s ettiği tahakkuk eımiııir. Mu· 
maileyhin ilimlerden alacagı, ve kimlere 
borcu olduitı tahkik edilmektedir, 

@ Dogum evleri - Sıhhiye vekaleti 
Anadoluda ıUbrevi ewrıl te~kililtını tevsi 
ve ılç yerdı Do2wn evi teııisi için bu•e
neki bütçeye tah•isat koyn u;tnr. Du~um 
evleri için mok.taıl levaııın A\.rupaya sı

pari' edilmi,tir. 
* Gulbane müsamereleri - Yazın 

gelmiı olma91 mtın..,ibttile 15 gttnde bir 
Gtılhanede verilnoe•i mutat olan tıLhi mıl
Mmerelere niba,·eı verilmi,tir. 

All..TDNCO 

TAYYARE 
BDVDK 
PİYANGOSU 

6• el KEŞiDE: 11 TEMMUZDADIR. 

BOVOK iKRAMiVE: 
200,000 

AVRDCA: 
so.ooo 
40.000 . 
30.000 
20.000 
15.000 

Liradır. 

10.000 liralık ikramiyeler v 

100. O O O liralık mükafat 

Bu keşidede cem'an 33,000 
numara kazanacaktır. 

Beıinci keşidede 50,000 lira isabet eden 40209 numaralı 
bilet Edirne, Adapazar, Ladik, hmir, lstanbulda. 

25,000 lira isabet eden 10951 numaralı bilet Tarsus ve 
lstanbulda. 

15,000 lira isabet eden 45204 numaralı bilet Urla, Gazi 
Ayintap, lzmir ve lıtanbulda. 

12,000 lira isabet eden 41427 numaralı bilet Ankara, 
Eslcişebir, Bafra, Bursa, lzmir ve lstanbulda. 

10,000 lira isabet eden 20714 numaralı bilet Çorlu, Çanak
kale, Bartın, lzmir ve lstanbulda satılmıştır. 

Vakıf akarlar 
.r müdürlügünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - ÜskUdarda GU!fem hatun mahallesinde cami kurbinde baraka, 
2 - Üsktidarda hace Hesna hatun mahallesinde pata liman caddesi 

a 6 - c 23 arsa. 
3 - Üsküdarda kara Davut mahallesi karaca Ahmet caddesi 168 No. arsa. 
4 - Üskudarda Seliil'li Ali efendi mahallesi knrakolhane sokağında 

64 - 82 No. han~. 
5 - Üsklidarda mirahur mahalleei aya•ma iskele caddesi 7 hali mahalli 

dUkkln. 
b - Osküdarda Selman ağa mahallesi cami ıokagında btilbül dereoi 

caddesi 4 · l dükkln. 
7 - Üıküdarda Selmtm ağa karaca Ahmet caddesi Selmatı ı~a cami 

methal mahalli. 
8 - ÜskUdarda rum Mehmet pa§a mahallesi bedeslne içinde 6 No 

dtikkln. 
9 - Oskti<larda Sellmi Ali ef. mahallesi tıarakolhane c9ddesi a 64 - c 84 

No. hane. 
10 - Oıktidarda rum Mehmet paşa araba vapur iskelesi 6 No. Sebil 

kapısı.,da dtikkln, 
11 - Üsklidarda rum Mehmet paşa mahallesi çeşme meydanı caddeıi 

13 · 15 No. dtikkln, 
12 - lisklidarda rum Mehmet paşa bedesten derununda l No. dUkk&n. 
13 - Usküdarda rum Mehmet paşa mahallesi çeşme meydanı caddeei 

3 · l No. dtiklı:ln. 
14 - Üsktidarda rum Mehmet pa~a mahallesi Balaban sok&ğında 63 No. 

dUkkln. ' 
15 - Osktidarda çinili ailihdar ağa soliag; 219 No. dergih altında 

dükkln. 
Muddeti müzayede : 17 Haziran 929 dan lO Temmuz 929 çar~aınba glinfJ. 
Ballda muharrer eınlik kiraya verilecel!indeıı mUzay ·~eye' .~.ılunmuştur. 

Taliplerin yevmi ihale olan son glinün saat on döı t huçu~una kadnr şartna
meyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek nıuıayea~yc ipirak •tmek 
üzre lstanbul Evkaf mlidUr!Uğünde vakıf akarlar mlid;ir!Uğbne milrıcaaıları 
illn olunur. 

Evsaf ve mUştemi!Gtı hakkında malumat almak isteyenler bu müddet 
zarfıoda müzarnde odasına müracaat ederek e-cri misil raporlarını görebilirler 

--------------·----
Tacirlere muhim ilan 
Ticaret ve sanayi odasından: 
1929 sene•i odu kayıt ücrctlerile oda resminin ceza ı~ olarak 

tahsil ınliddeti 30 Haziran 929 tarihinde hitam bulac•ktır. Henüz üc· 
reti kaydiyesini tesviye etmemiş odamızda mukayyet zevat ve mües· 
se~atın bir cezaya maruz ·kalmamak üzere miiddet~n. hitamından 
evvel oJa veznesine müracaatla lıorçfatını odcmeıerı ılan ve rica 
olunur. 
-----~~~~-~"--~~~~~·~~~~~·-·-~~~--~---<t!J Pahalılııı. raporu - Ticaret oda. 

tarafından ... yıupa memleketleri nozan 
d!kk.ıe alınarak tanzim edilen haı aı P•· 
l :ıld -

• ••• ııaoı-eki ,.e (;crrnlıpaşrı hu. t:m~leri Sinir hastıilıkl:ın mütehossıoı•••• 
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Vakıf akarlar 
mlıdUrlUQUnden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
. 1 - Bahçe kapıda dördtıncu vakıf han birinci katta 'L./. 28t 39 ı.umaralı 

odalar. 
Mttddeti müzayede: 11 Haziran 929 dan 3 Temmuz 929 Çaı~amba g\inü. 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden mUz.ayedeve vazolunmuştur. 
Tılipleıin yevmi ihale olan son günlin saai. on dört buç ıığuna kadar 
tJrtnameyi okumak ve teminatı muvakl{ate ita edere!• mllzayt:deye i~tirak. 
etmek Uıre İstanbul Evkaf mlidtirlUğUnde vakıf akarlar müdiir!ti~iine 
mUracaatları ilin olunur. 

P<.!zarte·i 

ı 1 Ş ehrc-manctinden ~· if.rr:anel 
l matbaa mda mevcut bulu· 

nan ve hir sene zarfında tera
küm edecek olan kağıt kırpın· 
uları satı mak için açık müza· 
yedeye konmuştur. Taliplerin 
~artnarn eyi görmek için her 
gün ve müzayedeye girmek 
içinde ihale günü olan B Tem. 

muz 929 pazartesi günü 'evı- ı 
zım müdürlüğiine gelmeleri. 

W& 

Vakıf akarlar ~ i 
müdürlllgüııden: ı~ 

Belsoğukluğu frenği 
olanların nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 

Müzayedeye vazolunan emlak: ·:__ 
l - Çenberli taıta molla fenari mahallesinde boyacı sokali,ında 3 · 5 

Fennin erı ı-on ı;~ulile kat'i 
olarak eski ve ~eni Lelsoğukkğu, 
frengi, idrar darlıi?ı, bel gev~ek· 

ı li!!i ~ e mesane re bilı::Umle kadın 

No. hane. 
2 - Saraçhane mimar ayaz mahallesi haydarhane camii karşısında 

yeşil tekke sokağında 2 No. taş mektep. 
3 - Bahçe !tapı çelebi oğlu hoca Alaettin mahallesinde yeni cami 

avlusunda 46 • 102 No. dltkkiin. 
4 - Bahçe kapı şeyh Mehmet geylani mahallesinde peynirci sokağında 

22 • 24 No. dllkkan. 
5 - Hoca paşada karaki Hüseyin çelebi mahallesinde orhaniye cadde· 

ıinde 9 • 2 No. mektep tahtında dükkan. 
6 - Uzun çarşıda bezzazı cedit mahallesinde 198 • 127 No. mektep 

tahtında dtikkiin. 
7 - Uzun çarşı lıezzazı cedit mahallesi uzun çarşı caddesinde 300·129 

No. mektep tahtında dükk&n. 
8 - Uzun çarşı saman virani evel mahalle ve caddesinde 32 No. maa 

oda dükkan. 
9 - Aksaray çakır ağa mahallesi Davut paşa iskelesi caddesinde Bekir 

paşa mektebi tahtında 21 • 27 No. dUkklin. 
& 

10 - Çarşı varakçı hanı sokağında 14 • 16 No. dtikkan. 
11 - Çarşıyı kebirde hazırcılarda 6 No. dukkan. 
12 - Çarşıyı kebirdP hafaflarda 7 No. dükkan. 
13 - Çıır§ı kalcılarda 30 No. diıkkan. 
14 - Çarşı gelindk sodthnda 25 i'io. dlikk!n. 
15 - Çarşıyı keL.irde gelincik solıağında 28 No. dtiHGıı. 
16 - Çarıı gelincik sokağ!nda 30 No. dükkan. 
17 - Çarııyı kebirde yorgancılar gelincik sokağında 24 No. dükkan· 
18 - Çarşı yorgancılarda hacı Memiş sokağmdıt 70 No, dUkkiin. 
19 - Çarşı sipahiler eoka~ında 22 No. dükkan. 
20 - Çaşıyı kebirde Alimşah sokağında 6 No. ı' . 
21 - Çarşı çadırcılar 123 • 53 No. diikkan. 
22 - ~arşı sahaflar 59 - 57 No. dllkkii.n. 
23 - Çar§ı s11lıafl1tr Y5 No. dtikkıin. 

2,ı - Çarşıyı kebirde çadırcılar 48 · 42 No. dükkan. 
25 - Çarşı çadırcılar 60 • 54 No. dükkan. 
26 - Çar§l ı,~adın ' r 70 • 66 No. dükkAn. 
27 - Çarşı çadırcııar 8ü No. dilkkiln. 
28 - Çarşı yorgancılar hacı Memiş solrn~ında 22 No. dUkkan. 
29 - Çarşı kazazlar 16 No. dükkan. 
30 - Çenberli taş atik Ali paşa çenberli taş dil:.ıinde arsa ve baraka. 
31 - Şehzade başında muhtesip karagöz mahallesinde camii şerif 

ıoka~ında 16 ve 17 No. maa bahçe konak ar.sa sile karşısında bostan. 
Muddeti müzayede: 5 haziran 929 tarihinden 29 cumartesi gunü saat 

on dort buçuğa kadar. 
Bali~a n;ıuharrer. e_mlik kiraye verileceğinden mtizaycdeye ~azolunmuş· 

tur. Tahplerın yevmı ıhale olan son gunün saat on dört buçuguna kııdar 
ıartnameyi 2kumak ve temin~tt .. m~v~kkate ita ederek miizayedeye iştirak:. 
etmek Uzre Istanbul Evkaf mudurllığunde vakıf akarlar müdürlüğüne mü· 
racatları illn olunur. 

Evkaf ve mü§temilitı hakkında malumat almak isteyenler bu müddet 
&arfındıt müzayede odasına müracaat ederek Peri misil raporlannı görebilirler. 

Vakıf al{ar lar 
müdürlü&-ünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
8ahç~ kapıda ~eyh Mehmet ~ey_lani mahallesinde Hidayet camii tahtında 

'fe Türkıve lş ha 1kaaının tahtı ı<ıticarında bulunan 21 · 1 numaralı ardıye. 
~üı.ddeti mlizayede: 18 Haziran 929 Salı glinlı saat on dört bı:içuğa 

kadar. il 
Yirmi gUn müddetle iliin edilen balada muharrer emlakin pazarlıkla 

kiraya verilmes!nc ı::ncümeııi i?arece _karar ver!l~i:ıtir. Talipler şartname) i 
9tumak ve temınat ıta ederek ıcara aıt taleplcrını dermeyan eylemt::k için 
Istanbul Evkaf m\ıdiriretinde vakıf akarlar ınüdürlilğune nıtiracaııtları ilan 
olunur. 

Enaf n mUştemillitı hakkında malumat almak iste~·enle.r mlizayede oda· 
sındaki ecri misil raporunu okuynbllirler. 

Evkaf müdürlügiinden~ 
MlKDARI CİNSİ 

500 Kilo Sadeyağ 
2000 ,, Pirinç 

Fıkara imarethanelerine lüzumu oJan balada muha.ner iki kalem 
Erzak aleni münakasa ya vaz edilerek Temmuzun on üçüncü cumar
tesi günü s?.at on beşte ihalesi icra kılınacağından talip olanJarm 
şeraiti anlamak üzere her gün Jevazım idaresine ihale günüde idare 
Enciimenine müracaatları 

Istanbul ithalat gümrüğünden: 
l 7 paket 98 kilo ipek mensucat 

5 sandık Yünlü pamuklu mensucat 
1 ,, pamuk elbiselik mensucat 

Balada muharrPr üç kalem eşya 17-6-929 badezzeval saat 14 te 
~tanbul gümrüği.ı satış anLaıın<la bilmüzayede llıalei kat'iye::.inin icra 
•dileceği ilan olunuı. 

Pendik serom laharatuvarı 
müdürlüğiinden: 

Müessec:eye ait on bir reis öküz pazarlık suretile 23 Haziran 929 
pazar günü saat dokozda Kara ağaç mezbahasında satılacaktır. Talip 
olanların ye' mi ve saatı mezkfirda mezbahada hazır bulnnmaları. 

llıntıy deg!~tiriniz, sinekleri koğı;.nuz, fazla ısınan mnhaH<•ri serinlc·liniz .. 

Bütün bu şeyler için vantilatör kullanınız. 

SA 1iE ':::~,e~l VERESiYE 
LA 

Tünel meydanı: Beyoğlu= Beyazıt: Is tan bul 

,.c ilan tarifesi 

Abone ücretleri 

ti~ aylık Ahı a~lık Senelık 

Dahıl: 5 9 17 lira 

1 
Hnri<' ı -in· 9 16 :n 
Adre: ı:b~ili irin 15 kııru' g nde 

rilmclı. 

ilan üereııeri 
T~k siıtuncla santimi 

Altıncı sayf:ıJa 25 kuruş 

B'§inci 50 

Dörchıncü • 80 c 

iıçüncU 120 .. 
I:i.inci 200 

B.:ınka ve ,.... -~eoatı l\Tııliye ilsnlan 
bu~u i tarifuye tr.hidir. Ticaret mtid· 

i 
tiri~ etinin, şirketlerin tascili hakk.nc!· 

aki iliinla ıle k.::ı:hi adillikler ve ano· 
nim şirketler illinları. santimi otuz 

mlinteşire ilbııliirı santimi ) irmi 
kuruştur. 1 
kuru~tur .. 0Pvair Ye mııessesatı res
miye ilanları, i urk mektepleri \"e asarr 

•••••• .. •••••••e••••••oee• 
Felemenk Bahri Sefit 

Banliası 

Merkezi 
Amstedram 

Galatada karaköy hani dairei mah•usada 
telefon Beyoğlu 3711 • 5 Merke 

postanesi ittisalinde Allalemci han 
telefon lsta mhul 569 hen evi Ba ıırn 
muamelAh ,.P. emniyet kasnl!rı icaıı 

wwwa; 

Döyçe Oryant Bank 
Tarihi tc'siei 1322 

Merkezi idare Berliu 
1'elef on Beyoglu 247,248-984,985 

t.e İstanbul 2842.2843 

Banka muamelatı 
ve kasalar icarı 

Hıdıviye 

• 

Vapur kumpanyası 

Köstence, İzmir, Pire ve İsken
deriye haftalık seferler. 

Pire • iskenderiye hattı 
18 Haziran çarşanba gilnü saat 

1 O da Köstenceden gelecek olan 
RODA vapuru19Haziran perşenbe 
günü saat 16 da her sınıf yolcu 
ve aşyayı tüccariye alarak İzmir 
Pire ve Iskenderiyeye gidecektir 

Daha ziyade malumat amak 

Alı orrrıan mektebi rektorlugundan: 
.Mektehiırıiıin dürt ~) lık nzak ve levazımı kapalı zarf u--ulile mü na. 

kasaya konmuştur.1~tir::ık için yeymi ihale olan 26-Haziran-929 tarihine 
müsadif Çarşamba güniı mat ondürt buçukta Defteı ı:l lık binası da· 
hilıııde miiı~""f'"alı ticarİ)f' \'P zirahe l omi yommn gelmeleri. 

Posta ve telgraf levazım ve mebani 
müdür]üğünden: 

1 -- Ankara telsiz İstasyonları için " 12,000,, kilo makine ve yatak 
yağı son bedeli haddi layık gürüldüğü ~akdirde 2 temmuzda ihaiesi 
icra olunmak üzere aleni surette müna!casaya vazzolünmuştur. 

2 -- Talıpler bu baptaki şartnameyi görmek ve okumak için her 
~ün ve münakasaya iştirak için de tarihi mezkurda saat on dörii:e 
lstanbulda yeni pastahanede levazım, mebani müdüriyetinde mute
şekkil komisyona müracatları. 

·Marmara üssü bahrivemüstahkem kumandanlığından 
Kilo 

Ekmek 88100 19 Haıiran 929 saat 11 de ( Kapalı zarfla ) 
Koyun ve Sııtır eti 18743 19 c 14 
Ya~ sebze 15000 19 • • 16 • (Aleni münakasa) 
Bulg.ur 4650 20 • • • 10 c • 

Prioç 600 20 c c 10 30 • • • 
Sade ya~ı 1600 20 • 14 • • 
Kuıu fosulya 6500 20 • 16 • 
Şeker l 200 22 c 11 • 
~ohut 6500 22 • 14 c c 

SJhun 881 22 • 16 c c 

( ııim 1300 23 • 11 • 
Zeyıün ya~ı 500 23 • 14 c 

Zcytün tanesi 1000 23 > • 14 30 • 
~oğan 1900 23 • 15 • 
Tuz 2000 23 • 16 
Çay 16 23 • 16 30. c 

Arpa 40000 24 • 14 c c • 

Ot • 30000 24 • • 15 • • • 
Saman 20000 24 • • 16 • 

1 - Yukarıda mık.tarı ;azılı nıevat ia§e ) anlarında göslerildigi veçbile munakaeaya 
konmuştur. 

2 -munakasa kanununa tevfikan talipler kumandanlık satın alma komisyonuna mu 
racaat ile §artname suretlerini görebilirler 

3 - Munaknsaya igtirak edecek talipler evvelemirde dipozito akçelerini ve ya banka 
kefalet mektuplarını Kocaeli merkez mal mUdUriyetine veyahut muhasip mes·· 
ullUk veznesine ) atırarak alacakları makbuz ve ticaret vesikaları ile mezkur 
tarihlerde kumandanlık satın alma komisyonuna mtiıaceat etmeleri ilin olunur. 

1 rahatsız!• 1,lurı tı•davi olunur. 
Beyopfo Toka11ıyan yanında 

mektep ~ol.nk 15 Tel: l:i.0.3152 ., sn pww 

E ) up .'ıılh Hnkimliğinden : Balatta ka· 
ralıa§ mnhalle•inde Balat Fener cad· 

desinde i6 numeroda Jak Isak, ve Israel 
Auam, ,.e Jsrael Hsim efı::ndllerle Klan 
bin ti ..,ııb" ta tarafları11a : 

AHam Albert efendi tarafından ikame 
olunan izalei şuyu da\ac;ında ikaruı>faab· 

!arma irsal olunan cclbnameler arka~ca 
nıübnşir ve mahalle muhtarı tarafıodan 
elyem ikametkiihlarmın meçhul bulundu· 

ğn ı;:erh 'erilmi~. Ye ın_hkemece ilı:'1en 
telılıgat icrasına karar verilıııt~ olcıu un· 
<lan ınnhnkPme gtlnU olan 11 'frmmuz 

929 pı>r§ı•mbe gıınli '":>at onbirde mulıa· 
kemede hazır bulunmaları ı;e >alıut taraf. 
!arından ınu<ıaddak hır vekil goıı8erme· 
leci ak~i takdirde haklarında muamele 

icra kıl n:ıcıı.ğı malum olmak Uzre ilAn 
'nraırnlarının bir nushası mulıakeme di· 
vanhaııesine talik kılındığı gibi evrak 
ha,adisile iliin keyfi) et olunur. ------1 kinci ticaret mııhl:.emesinden: MU\·ek· 

kili Yelkenci zade ömer Lütfü Beyin 
mltdda ale) h Sirkecide Meserret otelinde 
5-8 No.da Bcrut ahak'nden ve tiıçcar· 

dan :\lelımedUlatak.i efenai. zimmetinde 

(V \TAN) V npurunun bedeli icarından 
hnkıye alac::ı~ı olan altı ) Uz Ingiliz lira· 
sının tahsili hakkında ikame evledifi 
dava uıerine istida namenin bir ·sureti 
usuıen berayı tebliğ gönderilmig isede 

olbaptaki tebliğat zirine verilen meşru· 
hatta mumaileyhin elyeym ikametklhı 
meçhul oldu~u tasdik. kılınmıa ve tahki· 
kat Hlikimliğince bir ay mUddetle mu· 

malleyhe ilanen tebliıat icrasına n tah· 
kikatıa 18 Temmuz 929 tarihine mliu· 

<lif pu§embe güniı aaat 14 de talikına 

karar 'erilmiş olma~la tebliğ makamıııa 

knim olmak üzere ke) fi~ et ıııulen ilin 
olunur. 

B cıoğfo birinci sulh hukuk mıhkem& 
sinden: Kırnnn horoz ~irketinın Mer· 

yem Kadriye hanım ve zevci Suleyman 
Sırrı efendi ale1hine ikame eylediği ala· 
cak davasının esnayı muhakeme.inde 
mUddei ıı.leylıin mahalli ikametlerinin 
meçhuliyctine binaen bir mah müddetle 
ilanen tebliğııt icrası kararğir olarak yevmi 

muhakeme 27· 7-929 tarihine mUsadif çar· 
~nmbıı gUnU saat on dördf' talik kılınmıt 
olduğundan müddei aleyh\rrin 7eTID ve 
saatı mezkfirda mahkemede bam bulun· 
madıkları takdirde muhakemesinin gıyabea 
ruyet olunııcağı illJi olunur. 

F atih sulh birinci hukuk mıı.bkemeıin· 
den: Şükrti efendinin Gazh Çeımede 

Demirhane caddesinde yetmiı yedi numa
ralı dlıkkanda Helvacı İsmail usta aley· 
hine ikame eylediği matlubat dansının 
gıyaben cari muhakemesinde müddei ve 

kili iki kıta seksener liralık. senetle olan 
borcun ink!rı halinde yemin teklil' etmit 
ve ik:ı.metglhı meçhul bulunan müddei 
ıı.leyh talep veçhile karar giyabinin illnen 
tebliğine ve mUracaat için yirmi gün 
mıiblcıt itasın:ı karar verilmiş n maha· 
kemesi 10 Temmuz 929 saat on bire 
taliJ( kılınmış olduğundan miiddei ale7· 
bin müddeti mezkQr zarfında itiraz ile 
muayyen gilo ve eaatte mahkemeye gel-

mediği veya bir vekil göndermedi~ rak· 
dirde usul Un 405, 408, ve 337 ine; mııd

deleri mucibince muhılmueye kabul O· 

}anmayarak m\idafaaları kabul ve ycmio· 
den imtina etmiı ad olunacafı Htnen 
teblijt olunur. 

Ş ehin kara bisar Askerlik tııhtııindeo 
almıı oldu~m terbiı tetlieremi llJİ 

ey ledım eıkiıinin btlll mtl yoatıır. 

isteyenler Galatada Çinili nhtım 
hanınn zemin katında M. Kilki
rist Valkre şürekasına müracaat 
etmeleri. 

Alicoranın kigöre briyetlnden ı;uha· 
1 dar ogullarından Ali oglu Haaan tnel!üt 

Posta telgraf levazımı 1 ~~ ... Ahmot ·•inci Sulh Ho•u mab 

• • d • • ı · • v • • d 1 kem esinden : Bir deyoi mablulaı .....,._ 

F atih askeri şubesinden almdı olduğum 
ihtiyat tezk.eremle Gtimüş suyu has· 

tahıınesinden almı~ olduğum raporu zayi 
ettim ) eııisini çıkaraca~ımdan eskisinin 
bük.mü yoktur. 

KUçUk .Mustııfa pa~ada 319 
te\'ellUtlU Hasan Tnhsin 

oidu Ahmet Hulu ı 

mu ur ugu n on : 1 temini ietiraeı Eimnında tahtı haoa ılıuıp 
I furnhtu mukorrer bulunan hir adet alii 
ı çekmeceli ortası aoık. ve liıtünde 0&mwlrar· 
ı lı dolabı havi bufenin~22.&92Q cumarteei 

1 - Miibayaa olunacak "80,, bin adet beş nevi porselen fincan 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - 18 Ağustos 929 tarihinde münaka ... ası icra kılınacağmdan 
Taliplerin şartname almak için şimdiden, kapalı t~klifname1erini 
tevdi için de mezkfir tarihe müsadif pazar giinü sat 14 te lstan· 
bulda Yeni postanede mbbayant kom is) onuna miırar.aatları. 

1 

gılnu 1.avali saat 13 te -~embc;li &Aft• 
pikh~ne caddesinde 7 N. dU~lı:.io t?•tdndl' 

, bilmüıayeC. furubı edileocğıod~n t••ıı 

1 
ola:Uırın yevmU meıl!,ütde mamı.ır;nl' 
mUractintları ilt.n olunur. 
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l!l 11ıım_lllİ_1ı11m:ı:ıırm:mım,L 
Merkez Acentası; Galata 

Köprü başında Beyoğlu 2362 
Şube A:ıantası : Mes'adet 

hanı albnda lıtanbul 2740 

MUDANYA POSTASI 
(MARMARA) vapuru Salı, 

Cuma. ( KOCAELi ) vapuru 
Pazar, Çarşanba 9 da idare 
rıhtımından hareketle Mu
danya ve Gemliğe gidip ie
lecektir. 

1 İZMİR-MERSlı 
SÜR'AT POSTASI 

(Cumhuriyet) vapuru 18 
Haziran salı 12 de Galata 
rıhtımından kalkarak çarşan
ba sabahı İzmire varacak ve 
o günün akşamı lzmirde:ı 
kalkarak Antalya Alaiye Mer

sine gidecek veTa•ucu Anamo 
Aliiye Antalya İzmire uğra
yarak gelecektir. 

A~valık sür'at postası 
(:\!ERSiN) vapuru 18 haziran 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımın· 
dan hareketle Gelibolu Çanak
kale Küçükkuyu Edremit Bur

haniye Ayvalığa gidecek ve dö
nii~te me1kilr iRkelelerle bir
likte lı ltunoiuğa uğrayacaktır. 

Gelibolu için yaln~ voku 
alınır yük alınmaz. 

TRABZON İKİNCİ 
POSTASI 

(Ankara)vapuru 20 Haziran 
perşembe akşamı Galata nlı
tımından hareketle Zonğuld2.k 
İnebolu, Sinop, Samsun,Ün)e, 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Rize Hopaya gidecek ve dö
nüşte pazar iskelesile Rize 5ü
rmene, Trabzon.Polathane Gö
rele, Gireson, Ordu, Fatsa, Sa
msun, Sinop, İneboluya uğra
yarak gelecektir. 

B anka muamelatı ve us,ı 1ü 
muzaafeye vakıf (40) lira 

maaşı asli alacak bir memu
ra ihtiyaç vardır. Talıp olan
ların yaşı yirmiden aşa, otuz 
beşten yukarı olmayacaktır. 
Bu şeraiti cami olanlar hazi
ran nehayetine kadar bir kıt'a 
fotoğraf ve v~saiki h:ımilen 
muhaıebı aıüdürivPtine mü
racaatlari 

17 Haziran pazartesiTrabzorı 
birinci ;ıostası vaoılmı

yacaktır. 

...... 
a Yelkenci Vapurları 

Karadeniz lük• ve s11r'at p<lllt .-ı 

A 
VAPURU 

HA~YRAN Çarşamba 
Günü akşamı Sirkeci rıh

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

Tafrilat için Sirkecide Yel· 
kcnri Hanında kiiin acentası
ıa ı::ıüracatla. Tel. Istaııbul 15]. -

j 

Çıkan eserler J 
Türk Yurdu 

;.,_,J('l-210 nııshası n mtekelir.. t-u k.ı)· 
rr. ·: n n~:ırrirlerinın l wlnrıle çok ruzel 
l l ckiluc i:-:.L r runi~tir. TUrk ) urdu 
ı \\ ~ J. 1 r. u~ L , merolekf't -nizİn en rt.zrJt 
, ıl' \j • •;(ır h~th bir uıecuıua ı rıh .. ·' J· 

, .. rr:, K ,1ır l 4 J rı r n= 1.D 

;. l L.. l l .... l .•• 

lstanhtil Darülfünun müha- '~ 5 
yaat konıisyonundan: 

Askeri müna
kasa ilanlari: lt 

................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Tıp fakültesinin 929 senei maliyesi iptidasından nihayetine kadar bir senelik hil'umum muay- f Fındıklıda M. M. vekaleti satınalma J 

yenat ve listelerinde muharrer diğ:er ihtiyacat Ye levazımı umumiye saireleri ,.e Darülfünunun idarei 
merkeziyrsile di~er şualıat Ye Ezzacı Di:;çi mc,ktrplerinin kezalik bir senelik her nevi mahrukat ve ihti
yacatı snireleri haziranın 19 ncu çar~amba güni.i saat 15 te ihale olmak üzere kapalı zarf usulile mü
naka~aya konulmuştur. Talip olanlar her hiri için ayn ayrı mevcut şartname ve listelerine göre bu 

J komisyonundan: j 
................ ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ............. . 

Kuru ot ihalesi 8 temmuz pazartesi saat 16 da 
Saman 9 salı 16 da 

bapta malumat almak iizen· her giin öJledrn soııra mülga Harlıiye binasında vaki komisyon kitabe
tine müracaat etmelı-ri n• komisyonca trıninat akçe'iİ alınamayacağına binaen teminatların behemehal 
bir gün ev\ el nıulwselıe veznesine yatırılması vı· alınacak makbuzun teklifnamelerle birlikte ihale 
için tayin edilen n;iiddctten bir saat evvel koııı·,yonumuza müracaat ve tevdi etmeleri ilan olunur. 

Arpa • 10 • çarşanba • 16 da 
lznıir ve civarindaki k1taat hayvanatı jçin kuru ot, saman ve arpa aytı ayrı .... ı-L· 

namelerle ve kapalı zarfla munakasaya konmuııur. İhaleleri yakarıda hir.alannda 
yazılı tarih ve saatlarda izmirde mUstahkem mevkii Mtın alma komisvonunda yapı

lacaktır. Taliplerin şartnameşini görmek için ltomiıyonumuza ve mun~kasaya İjtirak. 
edeceklerinde mezkOr komisyona muracaat)arı. 

Devlet demiryolları 
idaresinden: 

ve Limanları J zm~r müstahkem n1evki ihtiyacı olanodun kapalı z~rfla munakasaya konmuştur. Iha 
lesı ll·Temmuz-929 perıembe günü •aat 15 te lzmır müılahkem mevki oatın alına 

komisyonunda yapılacaktır. TaJiplerin şartname11ini görmek için komisyonumuıa ve 
munakaul'a ittirak edeceklerinde meıktlr komisyona müracaatları. 

" umumı 
Reisi cumhur hazretleri tarafından, halkın tenezzühü için açık bulundurulmasına müsaade buyrul

muş olan Gazi çifliğine gidüp gelecek yolculara 14-6-929 tarihinden itibaren ve yalnız yaz mevsiminde 
cuma ve tatil günlerine mahsus olmak üzere Ankaradan Gazi ve Ahimes'ut istasyonlarına (% 50) 
yüzde elli nispetinde tenzilatlı ücretlerle tenezzüh katarlarının tahrik ettirileceği ahaliyi muhteremeye 
ilan olunur. 

ızmir müstahkem mevkii ihtiyacı iç~n Annali.ze marka Alman çi~ento!lu kapalı zar. 
fla münakasaya konmuştur. lbalesı · 25 hazıran 929 eah gUnu saat 16 da lzmir 

müstahkem mevkii satın alma kcmisyonunda yapılacaktır. Taliplerin vartnameyi gör· 
mek için komisyonumuza ve münakasaya İitiral için de hmir müstahkem mevkii 
!"&tın alma komisyonuna muracaatları. 
M anisad.aki lutaa!ln ihtiyacı olan patatiı kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

lhalesı 1-7-929 pazartesi günü saat 11 de Manisada aııkeri satıq alma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin maniS\da mezkur komiayona m.aacaatları. 
M ardinde bulunan ve milessesa~ın ~ap·a~atı ihtiyacı olan kuru ot kapalı zarfla 

münakasaya konmuştur. lhalesı bazıran2ı·929 perıenbe günü Mardinde askeri utın 
alma komi9yonunda yaprlacakt:r. ~fardindeki rr .. ezltO.r komi~yona muracaatları. 

Tenezzüh katarlarının tarifeleri berveçhi atidir. 
Azimet 

Ankara 
Gazi 

Haraket saat 10.26 l 17.10 20.38 
M illi müdafaa vekaleti Çevirme ~ube•i i~in (100:150) lira ticreti maktua ile müte· 

rP.cim alınacaktır. ( Fransızca ve Alınanca ) dillerinden birine esa~lı surette 
vakıf olmali. şarttır. Bu iki dilden biri ile beraber ( ltıılyanca ve )'a Ingilizce) bileo 
zuhur ederse tercih olunur. Ankaradad talip olon1arın Çevirn1e şuLesine l.ıizzat ve 
lstanbuıda ve ya diğer mahallerden olacakların da isıida ile müracaatları. 

" " 10.36 1 17.20 20.48 
muv~ salat muvasalat muvasalat 

- 15.48 -.-Ahimes'ut Muvasalat " 
Avdet ; .. 

Ahimes'ut Harakeb saat -.- 16.- -.- - i .. ~~?.~?~. ~?!~~~:-! .. ~~!·.~~!~~ .~?.~~~~?.~~~~~~ .. 
10.46 16.28 17,32 21.- K itaat ihtiyaci için 1000 kilo Tozşekeri aleni munakasa suretile mubaı:aa edilecek· Gazi " " 

Ankar Muvasalat • 10.58 16.40 17.44 21.12 tir. ihalesi 26 haziran 929 tarihine musadif ~arıanba günü oaat 15 de yapılacak
clır. Ta1iplerin şartnamesini komisyonumuzdan almaları ve numunesini görmeleri ve 
nkti muayyende şaıtuamede yar.ılı olan şekildeki teminaılarile komisyonumuzda ha· 
zır bulunmaları ilin olunur. 

Beyaz ve sıhhi 

:OiŞ~E-
ile muattar bir ağıza malik 
olmak ancak oksijen sayesinde 

istihzar olunan 

BiOKS 
' Diş macunu istima-
lile kabildir. 

ilan 
Istanbul traınvay sirkctindcn: .. 
Sirkeı'İ - Edirnekapı araswda, 17 r\uınaralı yeni biı hattın 21 Ha

zıraı. 19:29 tar.hinden itibaren, zirıle mııharru ~cyrii ,efcr tariff'si da
ir<'sinıle, ı~letmeye kü~at Ollileceğı mııhter~m ahalinin nazarı ittiliiına 
ilan olunur . 

Tr.ınnav hattı Trenler arasında ilk trenin lıarrket Snıı trenin 
hareket saati fasıla • D:ık;ka sııati 

Sirkeciden 
t.ılirnrkııpısına 6 ] 2 
Eri irııei. a pı,ından 
5ırkt-cıye 6 12 ı· 

J 

6,24 23,44. 

5,50 23,lQ. 
MÜD1RlYET 

Çanak kale jantların ınektebi 
~nüdürlügünden 

55<'-00 ~ığı r eti 
"'' 12000 Ko\·un • 
- 12000 K u.,u 

Çnnak kale jsndarnıa ) eni efrat mrktrblerinin hııziran 229 tarihinden mav_t~ 
92<> tarihine kn,Jar Lir ::.ı1nc}ik ihti)acl:ııı ola11 )u~anJa cin!S Ye ıntk<lart va ... ılı 
sığır. toyun, lauu eti kapnh znrf usuEl.c nıunal~a~r.)'.n ~·a;.ı .. olıınmu~~ur 20 hazir~n 
929 per§enbe gUnü ~:ı1l on illtt<la taliplerın \·erdıh!a.r! h)~tıar ı~omıı)_onca hatdıı: 
pclah.le gorl\lıligi ıakdiıde ihalesi icrn kılına~nktır talıp!erı~ı huLaptakı ıı:n.rınaın~yı 
ş:Ormek Ye izahat almak Uzre Çanak kale-de huklınıt"t daıreıınde mutt":ekl<ıl komıs
~on nl&bsuaa muracaatlı:rı iitın olunur 

l\ılarn1ara Üı:;subahri Kumandanlığından: 
27 :\lavıs 3,10,16 Hnzıran t:ırihlerinclt> ikdam (!~Zı>tı-si ilr ilCın edılen 

P'"C\::ı lı iatc. nısı' ,,.rcc ine tcn1ii edı n11' c 1du 1 n il 11 01n' t\r 

ADLER ı 
YAZI MAKİN ALARı i 

1 Haziran hulul etti. 
Her muamele mecburi olarak 

yeni harflerle yazılmalıdır! 

$ ADLER YAZI MAKINASI 

K 1taat ihtiyacı için 30000 kilo p.irinç pazarlık !mretile muba ·aa edilec lir. Jha1eei 
20 haziran 929 perıenoo günü saat 15 de Japılacaktır. Taliplerin şartnamesini 

ız;ürmeleri ve şartnamede .\az.ılı olao. V..!,ildeki teminatlarile komisyonum.uzda hazlt 
bulunmalan ilin olunur. c #d 

·························································ı t • ~~~~.i::~~ .. ~~~ • ~.r.~: ~~:~~~~:••~o-~::~~::~::•••• E s~işelıirde in,• ~ailecek iki kıta depo ile bu müııemiıaıın malıemei inşaiye•indeo 
bır kısmı mevcuttur. Bu depolarla müştemılAtının mevcut malzemesi kolordudan 

verilmek şartile ikmali inıasını keşifname ve prtnamei feoniye~i mucibince bir ay 
zarfında pazarlıkla ı optırılaca~ındon talip olerın komisyona müracaatları ... ...............•...............•..•... ,,,,,,,,, .•...•... 
f Mekatibi askeryie satınalma komisyonunda_n 
...................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

: Avrupada 1898 senesinde Sut Yoıorı 
t Kilo Kil * ilk imal edilen bir yazı maki- 6000 3000 Maltepe Li..eei için 

1 

nasıdır. Şimdiye kadar bütün 10000 6000 Halıcı oğlu Lise•i için 
dünyada ı 30000 30000 Kuleli Lisesi için 

380,000 ADLER, B..'lli'i.da isim ve cin~ ve miktarları muharrer Sut ve Yoğurt Uç §artnamrcTr ofarat: 
ve kapah zarf suretile "atin alınacaktır. ;\1Unakasası 9 Temmuz 929 ::;ah günt\ saat 

! MAKİN ASI $i 15de Harbiye mektebi yemekhnntleri önündeki münakasa mahallinde icra kılınacak.· 
• tır. Taliklerin şartnameltri için Komisyonu mezkOre mUracaat1an ve iııtirak için •de 

i 
Satılmı-lır Anadoluya 2684 şartnamelerinde muharrer olduğu veçhile hazırlayacakları teklif mektuplarını ıaat 

ımaki: go~~i~mi~ı~ ~ muayyene8ine kadar ilmaber mukabilinde mezkOr Komi.oyan riı asetine vermeleri iJ1D 

~ U:ı:ı&I l!:. l!iii. """ olun ur. 

f 
l\IAKL 'ASINll\ HUSUSİYETİ A skeri Mekıepler ihtiyacı içiu 2000 kilo •irke pazarlık sııretile Mlın alınacaktır. 

Pa1.Brlığı 20 Haziran 929 perşembe günü saat 15de Harbiye mektebi yemekhane· 
Harflerin mÜ\"SZİ vuruşudur. leri önündeki pazarlık mahallinde icra kılınacaktır. TaJip1eria ~artnameıoi için Komiıt Bu fabrilıamızın ihtirası olmak i yonumma mUracaııtları ve iştirak için de pazarlık mahallinde hazır bulunulması ilin 

t itibarile başk•la.rı tarafından tak· olunur. J !it edil~nıe•. Bu sayede fazla kop• Z arar ve ziyan ve farkı fıatı ifayı taahüt etmeyen mUtealıidi nam ve hesabına ola· 
~ )'a çıkarmak miımkündur. • ra'I kuleli lioesi için 400 çeki odun pazarlık ıuretile tıalın alınacaktır. Pazarlı~• 
ı ADLER MAKİN ASI : 20 Haziran 929 Perıenbe günU saat 16 da Harbiye mektebi yemekhaneleri önündeki 
: ıa>EK DAYA:'-llKLIDIR. 1 pazarlık malıallinJe icra kılınacaktır. Taliplerin şart~ame için komisyonumuza mUra• 

1 

ı . 'il A D L E ft : caatlan '\'C iştirak için de pa7.arhk mahallinde hazır bulunınaları ilin olunur. 

1 

ft 1 A !!keri mektepler için 7CK)O kilo Yı•fl\.a aleni munakasa suretile satın ııbnacakhr. 

MAKINASI ı ihalesi 24 haziran 921 pazarte•i günü saat 15 de Harbiye mektebi yemekhane-
,. le:ri önünd~ki münakasa mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin 1artnan1e için k.o-

En iyi bir makiuadır. ı mi•yono muracaııtlorı ve iıtirak içinJe mUnakasa mahallinde hazır buluumaları ilAo 

1 

Anadolu için tali acentalar ! olunur. 
aramaktayız. i A ıkeri mektepler, liseler ve hastaneler için 10000 kilo ka'IBr peyniri kapalı zarf 

B• Al h •uretile utın alınocaktır. MUnak111ası 9-Temmuz-429 Salı günU saat l6da Harbiye 
lr lJlaJl m~ta aSSlSl mektebi yemekhaneleri tinUndeki ınünaka•a mahallinde icra kılınar,aktır. fR':pl•rio 

!
idaresi altında Istanbul-t prtname için mezkOr komisyona müracaatları ve i,tirak içindo •artname•i v.çhil• 

t baıırlayacııklnrı teklif mektuplorını ... ıı muayyeneoine kadar ilmabrr muko.hlinae 
da her güna makina ta-: komisyon riıaoeline vermeleri ilan olunur. 

!miri için bir tamirhane$ A skekri mektepler için 15000 kilo patatas aleni münakasa suutiıe •atın 

! 
alınacaktır. İhalesi 24 haziran 929 pazarertcsi glinU •aat 14,30 dn Har· 

küşat ettiğimizi tebşir biye mektebi yemoklıaneleri önündeki münakasa maha!Hn~a ic~a k ıhı•ca~· 
t e,·lcı·ı·z. · tır. Toliplcrin şartname için komi yona müracaatları ve ıştırak ıçincie ın t•ıı .. 

ksa mahallinde hazır buluuulması ilin olunur. 

Adlber makintalarınJ l"m:::::- Dokt:or -~~m~~· .... ı 
as acen as\ ! .. H ki k d ı b . cu == \ .. :: ase a ın ar as tanesı t :: 

R. S A R t ii ve Firengi Hekimi !! 

! .. : HCevat Eerlm il V O L F • l! Tıirbe de Eski Hilali ahn.er 
1
:, 

• •• ıCl -

Gafota Voyvoda ı:anı 7,10.! il! /,inası. Tel: lstam. 262~ ~ 
! GaL1ta 'Jost:ı lutusıı 447. : ••:.•:::::::::::.•:a•:::::: .. •:::::::::::.•:::::.•::::::ı.'. •• .--_,..- ....... ~...-..·~··· ... ~···· ..... 

~ .. -=-o;-_ ~ ~ -
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