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İcnıal 

VaJJurlarlmız 
'Miztfon Yunanistana ge~n ada· 

lar t Midilli, Sakız, Susam, v. e.) 
aahire ve eair hususlarda keo
dileriııi ceçindirmekteu acizdirler. 
Aaıadolunun bahri çıkıntıları olan 
bu adaları kablettarih ( öte tarih ) 
denindenbt'rİ gene Anadolu ge
çindirirdi. 

Adalar elimb:den çıktığı halde 
taltii n iktisadi merbutiyetlerine 
halel ıelmiyecekti. eğer. Seyriıefa· 
in idaremuiD npurlan oralara 
itlcseydi -· 

Şimdiki halde bu ticaret kayık· 
larla oluyor. Kayık ihtiyaca hiç 
kifi degil. 

BuadUl başka kayıklarm kon· 
trolü güç n gUmrük kaçakçılığına 
gayet müaait. 

Enlki seneler Seyrisefain ada· 
)ara 'apur u~ratıyordu. Sonr• poı· 
ıa keıildi. 

Deyecekler ki: iptida Seyriıefa· 
in keadi ıahillerimisiD itini dil· 
zeltıin, ıollra yu11a11 ada1anııın 
1eniWri clutünUrüz. 

Hiç oyle d~ğil: Bu hat, mese· 
liı Manilyaya, Trieııeye, Linr
pool11 vapur if)etm~ge benumez. 
Ayrı vapar tahsislııe, muraf n 
kıılf eı ihtiyarına hacet yoktur. Zi· 
r& Ak · denise, Edremite, Ayvahğa, 
İzmire, A11talyaya, Mersine kalkan 
postalarımızın Midilli vf' Sakııın 
önünden geçmemeleri miimkil11 l 
değil 1 

Olacagı, adaların öntind.9 dur
maktan iharettir. 

Bu ıuretlc Anadolu r:ahillerimiz 
eıaıh ihracatta bulunurlar. Ticaret 
artar. Kambiyo hile bundan az 
çok milteesr.ir olnr. Haber aldı· 
ğımıza göre adalılar türk vapur
larının memleketlerine uğrama• 
ıın• l'ek ziyade istiyorlar ve wü· 
cehbider idueye batta asgari va· 
ridoı ıa temin ediyorlarmtş. 

f cyriıefaio ticari bir zibniy~t· 
le hareket etmediğinden bu hat· 
tı a~-amıyor. Halbuki mukaddeıa 
türk bayrılı kolaylıkla ve faide 
ile yunan taularında dalgalanabilir. 

Liikin bunun için Seyrisefai· 
ni.n nok:tai nazannı deği~tirmeai g~· 

\ ..:tir. Şimdiki halde idare, dindeki 

mı. Veba varı• 
o - ~ 

Gene Balatta dört veba 
vak'ası çıktı, ikisinin 

• nıüspet olduğu anlaşıldı. · 
1 

HastıJananbu ıidamlarHaydarpa-1 
şa sari hastahklar hastanesine yatı- 1 

Evelki gün şehrimizde 4 veba 
vakası çıkmıştır. Bunlardan ikisi 
tahakkuk ~~ 

0) I 
rılmış ve orada Ahmet ile Miço. I 
nun müsbet veba oldukları an
laşılmış digerleride şüphe altına 
alınmıştır. 

Şehremaneti ve vilayet sıhhi
ye müdürlükleri tahkikata başla
mış ve Balattaki degirmenle civarı 
kordon altına alınmıştır. ))egir
mende çalışanlarla o civar ahali
sine veba aşısı yapılacaktır. 

Emanet sıhhiyesi ecnebi muva
rıdatına karşı sıkı kontrol alın

Miço, Ali ve Ibrahim ismindeki / maaını lalim gelenlere bildirmiş 
ameledir. 1 tir. 

etmiştir. 

Diger ikisi 
şüphelidir. 
Vak'a lar 
gene Balat· 
ta çıkmıştır. 
Bunlar Ba
latta bir un 
değirme
ninde çalı
şan Ahmet 
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'Geiie-öiii e; e 1eY 1 Çe1!b.erli taşta ı 
Dıin p111i~ miidıirı'i Şn{{ Rt•:r· : hır lahJt bulundu. 

ıltm ıu tezkereyi tıldıl.- ; • 
--- . 

İkdam gazetf'si mildiri mf'i~ : 

üllüğüue : 

Gazetenizin 13 Hu:iran 9291 
ıaribli perşembe günkü nüshası· 
nda §ikayeti havi m\lnderiç me· 
ktubu okudum, Taksımde sıra 
ıservilerdc bahçeli lokantanın f 

S 927 Haziranında bar haline hini • 
ifrağında zabııaca alelusul talı· 
kikatı muktezive icra edilmekle 
beralıer _t~lın;cak ~('.ala:ılarc1'n 
raıa.ı.ıa olmayap bilildi mem-
nun kalacaklarına dair biri Sefir 
olmak üzere mahalli mezitilre 
kurbineti olan bet apartıman • 
aükkanı ile bazı hane eshabı ta· 

i rAf ındım nıüteaddit imzalarla 
nr.i.len resmi muvafaktname 
we' t·ut ve elyevnı mahfuz oldu. 

• ğu dosyasınm tetkikinden anla· 
S şılmış ve şu itibarla me-.zkfır lo-

kantanın bar haline ifra~ı esna· 
•ında yolsuz bir muamele t'er· 
yan etmemiş olduli,unun e;azete· 

nize df'.rcedilmek ıuretiyle ilanını 
rica ederim efendim. 

Diin hulunan lahit 

Poliı Müdürü 
ı ı Şerjf 

Çenberlitaşın etrafında hafri· 
yata devam edilmektedir. Çen
berli taşın temeli yanında 9 met· 
re tulinde büyük bir dehliz bu
lunmuştur. Bu dehlizin nihayetin· 
de içi kemik dolu büyük bir me· 
zar çıkmıttır. Şimdi bu mezarın 
tamamen meydana çıkartılmasına 
çalışılmaktadır. Keyfiyet müzeler gönderdiği bu mektup mün· ~ 
idaresine bildirilmiştir. 

~==,.."'"""'~= 

Az, öz 

BU11Ulf bir 11anlıs 
• 

"ikdam .. da takrib~n ıu ha· 
emdİ$İ gördüm: 

" Standard pe.trol şirketi ıeh· 
remnnetine müracaat etmiı ve 
§irketin i.<ımi ingili:cP- olarak IHıy· 
nelmilel telfıffu: edildiği eibi 
tabelasının ya:ılmasmo miisaade 
istemiştir. 

ŞP/m>mrm(>ti bu talebi reddeı· 

miştir Emmi.,; 1irket unvanının 
ıürkçe telrıffu:. edildiği ıekilde 
yazılmasının :.aruri olduğunu, an· 
cak ingili:.r.esinin türkçe unvan· 
dan msıf derece küçük olarak 
~ a:.ılabilecetini bildirmi§tİr. ,. 

Bu hat'adisi gördüğümde iki 

defa hayret ettim: 

1 - Şehremaneti bu iıe ne 
salôlıiyeıle l:arı§ıyor ? 

2 - Bir saliihi;reti olduğunu 
bir dakika için kabul edelim. Bu 
takdirde bile emanetin bir aka· 
demi olmadı~ını bilmesi lô:ıımdı. 
Dil encilmeni resmi bir lugaı 

neşretti. , 
Bu lıigatin 6 nci cü:.'ünun 

X l V t e X V ra1'·amlı sahifele
rlııde aynen §iiyle deniyor: 

0 Aile isimleri birer farika tC§· 
/;il ettiginclen, lôtin harflerini 
kullanan milletlerden birinin hu· 
susi yazısı ile ya::ılmıı olan'ları, 
diger birinin ya.:ısına göre te
lôff uz tahavı:iilüne uğradıkları 
takdirde bile, asla değiştirmemek
ıeclirler. Marsil . .,va, Tuna gibi türk 
milli teliiffu::larına malik olan 
isimle.r müs~ına olmak üzre, coğ· 
rof-, < isimlerinin yazısı da, ayni 
,artfur dahilinde, de&~meludir-.. 

Emanet dil lıususunda da kf!n· 
disini dil encümeninin Dıtilnde 

bir maJ.·anı addediyor$a hiç di
yeceğimi: yok. Emanetin fa:lo 
gayret sahibi menıurlaf'ı encümen 
mukarraratına taban tabana zıt 
böyle karaku~i hiilriinıler verP..,eti· 
rıe tabeUılardaki fohif hatalar. 
dü:.elımeğe bakısın; o da bir ıart· 
fo: eline mutlaka renni imla 
liigatini almalıdır. 

Böyle garip gurip i§ler çıka· 
rıp güli:n~ olmada ne mana vardır? 
Şehremanetinin göı ecek i§i kalma
dı mı ? Sanki her iı olmuş, hitmiı 
te " Stanclard oil .. kumpanyasının 
imıinin imlôst kalmış! 

1 

1 
1 

Ben bımli gülmem, 
ederim. -- C. N -

ıerssü/ i 
• 

TAR 1H1: 189 ı. 

JHalka 
Gazi cifliginde 

açılan gazinoya 
büyük bir 

' 

r a ~bet e:österilmektedir. 

Marmara köşkü 

Ankara, 16 kendisine cezJetmektedir. 
Gazi çiftliğindeki park gazi- Gazino, Mart içinde tamam-

nosu halka açıldığı yedi sekiz lanan Marmara köşkünün Jcarşı
günden beri büyük bir rağbet sında ve Marmara havuzunun et. 
görmekte, şehrin her sınıf halkını / Jl,1abadi 2 inci sayifada] 

Hem yunan rakısı 
hem yunan 
propagandası 

Atina sefirimiz 
müzakereqin 

sonunu bekliyor 
Atina Sefaretine tayin edilen 

Enis bey mahalli memuriyetine 
gitmek üzere dün şehrimize gele
cekti. Bazı sebeplerden dolayı 
Enis beyin hareketi gelecek per
tenbe günilne talik edimiştir. 
Bu tehirin, hükUmetimizle Yunan 
hük~meti arasında cereyan etmek· 
te olan müzakeratm neticeıile 
alakadar bul•Jnduğu zannedilmek· 
tedir. Binaenaleyh bu müzake· 
rat daha fezla teehür ettiği tak
dirde, Enis beyin hareket günü· 
de gecikecektir. 

Şükrü Kaya B. 

. rııibiıo bak ve imtiyazlardan sarfi· 
mııar. devlet hutçeıi, de-.let yar· 
damı ile yaşıyor. Pek ili, devlet 
) 11rdım euin. Lakin bu idarenin 
'er(İ mükelleflerinin himmeti ile 
dc~il, ticari karla itlerini tedvir 
cımeai pek milmkıındür. Böyle 
hareke& ederıe hem devlet bütçesi 
yükten ku?to1uı·, hf'!ll ticaret yar· 
dıma mazhar olur. 

l ı• Polis müdürü Şerif beyin 

derecah, bahsettiğimiz ma . 
hallin gayri ahlaki mahiyetini i ıtt ""l .. • •• .ıa:;. !Qj,.llJlli.":ı.~ ~.-...;~~ 

Polise gonaerilen araba Sivas, 16 [A. A.J 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

bey, bugün saat 20 buçukta şch· 
rimize gelmiştir. Seyriıefain ıon dnirde kemal 

gösterdi. V apurJer intizam peyda 
etti, tersane düzeldi, daha bir çok 
11labat yapıldı. }""•kat bütün bu 
tekamül pek m11nfhdır. ldar~nin 
bil&biltün ticari bir şekle inkılibı
nı dUuiz. Buna iıe imkin vardır. 
Zekisı mliaellem ola11 umumi 
müdür: Sadullah Beyin huna mu· 
nffakıyeti bekleniyor. 

Ihsan Abidin hey 
iktisat •eklleti draat müstep

rı lbaan Abidin 8. Ankaradan 
gelmiştir. lbsan B. burada evela 
;agvedilen Halkalı ziraat mekte· 
binin tekrar açılması ile meşgul 
olacaktır. Malüm oldufu üzre 
iki aene evel heyeti velcilece hal
kalının kapablıp enstitülerin açıl
masıaa karar verilmiıti. Bundan 
dolayı halkalının batcılık mektebi 
namı altmda açılmaıı muhtemol
d ir. , 

Kıralın nutku 
Londra, 16 [A. A.] 

Yeni parlamento ilk celsesini 
gelecek Salı aiinü aktedecektir. 

M. Macdonald Leııimouth tan 
nutku kıralinin müsveddesini ge
tirecektir. Bu müsvedde meclisi 
vükelada tetkik ve lüzumu halin· 
de tadil edilecektir. 

ı hiç bir suretle değiştiremez. ı 
ı 921 Haziranında. yani bundan f 
ı iki sene evvel "Menekşe hah- f 
t çesi ,, ismi verilen bu mahal ı 
t etrafmdaki apartman sakinJe-ı 
f rinin muvatakatnamesi dahi o 

zamandan beri kiracıların bir 
çoğu dekitmiş oldutundan bu 
gün için muteber olamaz. Ner· • 
de kaldı ki, o zaman belki alel· : 
adc bir lokantadan ibaret olan i 
bahçe, bugün feci bir bar haline: 
gelmiıtir. Uzun söze ne hacet! S 
Pofüı müdürü Şerif beyefendi .. ! 

Küçüle bir tetkik ile böyle : 
bir yerin bir aile mahallesinde S 
yeri olmayacağına kolayca 
hükmedebilirler . Hakikat şu
dur ki, bu sıcak havada o bar
dan intişar eden müskirat 
kokusunu ve sarhoş narele!"iDi 
duymamak için namuslu aile
ler burunlannı ve kulaklarım 
blcamalc mecburiyetine düş· 
müılerdir. Muamelenin kanuni 
veya gayrikanuni olup olmadı· 
tını 10rmuyoruz . İstedikimiz 
halkın temiz ve namuılcir ev· 
leri ortaıında bayle bir mez
belenin deYamma müsaade 
edilmemesidir. Polis müdürü- t 

nün bu noktai nazari dikkate f 
almaıını rica ederiz. • ' 

······-······ ........ • 
fi<'aret odası·t1ayat pahahn~ıudnu cM"r hile vok: 

•1 l 

' 

Yeni bir runı fabrikacının çı
kardığı rakının üzerindeki etik
etlerin yunan bayrağı şeklinde 
baı.ı propagandalar yaptığı p+Hs 

l birinci şubesi tarafından haber Zengı·n memleket 
ı aimmı, ve bu hususta şubece 
ı tahkikat yapılarak bir kısım delail Washington, 16 [A.A) 

1 elde edilmiştir. Polis müdüriyeti Bütçe fazlası 100 mil· 

1 

fabrikayı sadece reklim eden 
ve etrafı kimilen Yunan bayrağı yon do1ar_~r:_ _ 
teklinde afişler taşıyan Kamyo- 1 I I . J • 
net nerede görülürse yakalanarak . ta yan tayyare erı 

' polis müdüriyetine gönderilmesi- 1 Roma. 17 [A.A] 
ni polis merkezlerine haber ve• l:alyan. hava filosu dün Feir.rtk 
rilmiı ve dün bu kamyonet denize inmiştir. 
Bevazıtta taharri mcmur]arı tara· __ _ 

f·~~ıı.a ~evkif e.d}le~e~ rolis. m~- Umum 1·andaruıa durıyetıne getıralmıştır. Polıs bı-
rinci ,ubeıi dün bu fabrikanın Kumandanı geldi 
sahibini polise celbederek naz•· ı 
ret altına almııtır. Tahkikat ta- ~~um Jandarma ~~anda· 
mile olunmaktadır. . nı dun ankaradan gelmıştır. 

·····················~·····,··-~······· ... ~-·-········· ~"İKDAM,, yakında yeni i 
bir şekil v~ daha zengin j 

münderecat ile intişara haşlayacak i 
ve hu meyanda Yakup IÇadri Bey 
arkadaşımız dahi lıaftada iki ma-

f kale yazmak suretile gazetemize • 
lf mııaveneti tahririyede huluııacaktır.f 

......-... ••• -~~~-·1~-c-<:>---•.-c>•,..__••••••••~~ ......... 
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Şa~:: ::nın ~~e. buQöne. yarına ait m~ie~r~~ .~~~erler llH ,,,,,,., 1111 
~Çocuk bakımı .. 

kadını vurdu 
Beyotlunda Sürp appta Şakir 

,..a apartmanında 5 aamaracla 
•baran Şakir pa11nıa keri•elİ 
Aliye hanım, laenm zabıtaya aöy
luıemit oldutu bir 1ebepten umn 
amandan ri Osküdarda Topa
aeli otlunda 34 aumrolu e•de otu
na •Herant., ıa kızı• Manıak • • 
mutbudir. Dün Aliye hanim apar
tuıanaad• bir bırovniı tabanca· 
• alrak Oıküdara geçmiı llerantın 
evine fitmit ve •Maqnık., i dı· 
.. rı çagırare k , doğrudan doğ· 
ruya .bir el ateş ve kadını sağ 
högriindea yaraı.m1p. Aliye ba
mm poliaçe tevkif edilmifıede 
ae İÇlll vurdugunu katiyen söy· 
leme•ktedir. 

•m•n•ne AdllNd • Poll•te 
Çürük meyveler Cemiyetlerdeki avukatlar Polis bandoeu 

Bu sene meyva ve sebr.e fiatleri Bazı cemiyetlerde avukatlaı,aYU- Dünkü nüshamızda bir polla 
çok yüksektir. Bu itibarle selw.e katlık kanununa münafi olllrak bandosunun tefkiline karar veril· 
ve meyvalar diğer senelere auaran memuriyet derulate etmi§lerdir. dilim yUllUfbk Kendi handolan· 
daha az satılıyor. Bu COmleden olerak euayi birli· 11111 tefkilini maat polia •emuru 

iken 15liraya çıkarılmııbr. Kazanç ; 
"fe etiler vergiler de arttığından bu 
vaziyet karıısmda sinemacılar sine
ma fiatlarmı artırmaktan bqka 
çare olmadığuıı eöylekmektedirler. 

-19-
Uzan •üddet dtle bel

lenmete dev .. ediline haza 
çocuklarda kabız yapar. Ah
dutleri pyri muntuam w 
gıriatiD çıkınbh olur. Koblu 
olur. Böyleleriae dikkat etme
lidir. Abi halde kaha ft kk 
banakta iltihap tetekldlli 
•uhtemeldir. Bu takdirde al
tü keameli, abl laalde laiç ol· 
mım •balı ve ikindi bbve
llblumda dt lalllunclunaala
dar. 

Piyasada bir çok çürük selJR linin katibi umumili avukauar. efendiler d~te etmitlerdir. 
•e meyvulara tesadüf ediliyor ve Halbuki a'fUbtlar kanununda· M k 1 d • • daf 
bu bir çok fikayetleri celbediyor. ki •rahat mucibince mile ..... tı er ez er e ıpti · 

Emanet, çürük ve ekle pyri hayriye, maliyı ve tflccari hey-1 mtldavat 
salih meyva ve sebzelerin utıı· idare azalıkl&n, devairi resmiye Polis mf1dflr0 Şerif bey her polis 

davavek~ darllfilnun ve mekl· 
larmm menedilm~sini belediye ZI· tibi tliye mtlderıia 'fi muallimlik- merkeEiııde iptidai mfldavat için 
bıta memurlarına tebliğ etmiıtir. lerl, mekıtibi •ire hukuk ikti•t bit küçük eaabane buluamaıım 

Memurlar alAkadar esnafa ih· ve içtimaiyat muallimliklerin· brarlaftırm11 •• bu hususta ilam 
tarat a bulunac k ve çürük mal den mada hiç bir h~met ve sınat gelen ilaçlar alınm1ttır. C:undan 
utanlar şiddetle tecziye edile- avukatlıkla içtima edemez. Avu· bafka her merkeale ikifer sıbiye 
ceklerdir. katlar kanununa münafi hareket bakıcı efendi bulunacaktır. Bu 
Kimsesiz çocuk yok mu? eden bu ~vat hakkında baro imi- huta bakıcalar llyakiyle yetitüri· 

Emanet kim e ız çocuklar için bat mecliıin<'e takıbat yapılacakur. lince kendilerine ehliyet veaikası 
bir yurt açmı idi. 50 yataklık olan Baronun yapt"" da verilecektir. 

Gazinin bu yurda ı>u güne kadar hiç bir tahkıkat HDlftlerrlİi 
çocuk müracaat etmemiıtir. Sı· Avunduk zadt .erin konkordato- . • • • 

~if tligı"" • n de caklar münasebetiyle çocuklar sunda Lazı işler çevirmek isteyen lzmır valıliRi 
~ açıkta ve sokakta yatmayı tercih avukatlar hakkında baroca ra~ılan &mir ya)iai Kmm pap bu gflıı 

[Birinci ay/adan mabaat] etmektedirler. Emanet polise bir tahkikat devam etmektedir. Tah· lzmirdea Aıakaray ı · k t ede
tezkere yamı11 ve kimeem çocuk· kikat bitince bu avukatlar hakkın- cektir. Kuma pua keı · • n teh-

nllndaki park laamı9dadır. !arın sokaklarda yatmalarına mey· da ~eclisi inzibat bir karar 'fl•ıe· dili hakkında devru eden pyialar 

2000 liralık bir sirkat 
Balıkpuannda bir sansar ticare 

thaneıinde evelkt gece mühim bir 
airkat olmuttur. Slibt 2000 lira· 
lıktır. Failler meçhuldür. 

Polis ikinçi §uhesi tahkikata 
nz'iyet etmiı olup hımzlan an· 
maktadır. 

Malul gaziler şirketinin 
tasfiyesi 

Ma161 ıuiler ıirketi heyeti
amumiyeıi 6 Temmuzda toplana· 
Cak tasfiye muameleli yapılacak· 
br. 
Bir tip taksi otomobili 

- Emanet takside iıliyecek oto. 
mobiller için muayyen bir tip kabul 
etmek için tetkikatın& devam et· 
mektedir. 8uı gazetelerin yudJtı 
aibi bu tetkikat henüz intaç edilmi§ 
detildir. 

Glael bir ..,..U. il.... cektır. munasedetilo ıunları söyleml•tir. 
telline ıra,.. otemobil .._. :;:;~~:::~,:.ida nakledil· ölülerin maaşlann •Bir sene oluyor ki ~ayı 1111 J' ulc uoı 1111 
pmo,a ~ •- ilk ._. Sltler muayene ediliyor yeyenler dyaret etmedim. Hem ziyaretle ---- ----•-
11l•f8Clll ze*li ••....., OYa- Na sah. 1 . d öl i1t bu yeni kudret kar.anmak ve hem de 
aın dmrüt deaid Wind• dal- Belediye daireleri mıntakalan 

1 1
a1 b ıp erın ~b~ .. m k. JUksek makamata maruzatta bu· Bir hizmetçi denize 

~ wzaraa.olaJor. dahilindeki sütçülerin afltleriııi unan arı ayatta gı ~ gosterere lunup vilayetin en mtlhim itlerini 
Dlllıa ~ ......_ m11&yeno etmelı:tedirler. Su111 ve maql_ınnı .Jan Alaettııı ve f.luııet takıp eylemek içiıı aalı ünil b atladı ve boğuldu 

ı...~ __. .,.... ..._._ - 8ilt utaalardan ukdl _ al· efendıler evelce 3 çer eene, 6 pr -L ed . 1 a-
.,..___.. -· •~-- T-- ~ r- -- h hk 1 1 rd r~et eceğım. Dün akıam üeri gene yeni bir 
PIJor. Dört ıene evel ha ıartta mak~dır. Günde vasati olarak 20 8J apse ma Om 0 muı a ır. A d Temyiz bu karan nakzettiğinden nkara •.on gfin kadar k.ala4:8: intihar vak' ası oldu. 
tuı bir çöl ve A.ya manzaruı siitçü te~iye edilmektedir. dün yeniden muhakeme edilmişler ğım. Başka vılayetlere becayı§ gıbı Toğancılarda Nasuhi dergahında 
vardı; Yiıan bir bina il91 bir ahlat içinde acrin bir bava te effüa :d:' ve 3 çer sene 6 şer ay hapse mah· haberlerin aslı yoktur. Viliyetimi1 oturan Mütekait Avni beyin biz. 
atM nclan eafka hlr teJ ıörmek rek etlenen halk, yirmi otuz adım ktlm olmuılardır. zin bu sene her yıldan ziyade hıf metçisi 25 yqlarında Fatma, Şem• 
kabil delildi. Şimdi o kerpiç raretle baılanmıı ve yapılacak · d k d' · · d k 
L• --'-! ·nc1 d ltedelci Marmara köıkünün geni• m•••'fle sı paıa an en unnı enize atara 
.,,..... a&1 yen e me eai y ••, i•Jeri vardır. -----L L.c...:. k=-Lı d açılmıı kapılan ıra11ndan meb- ,. intihar -etmiş ve cesedi bir müddet 
~ ..... "9Aler, epo • ı 1c1 sal d b k b lm tihanlar bitiyor Divam mubaQAbat d 'zd k ı m, telyeler, meaur ft .. eıı zu lf• ı on a üyü ir mua· _, soma enı en çı an mıttır. 
evllll ... tek alılat atacaftnl biça· Din etrahaı çerçeveleyen hüytllc Resmi ilkmekteplerin imtihan· muavinleri +iyi ki. tramvay direli- Şoför 

Gaziyı· we misafirlerini ve \8- lan temamiyle nihayet bulm1uıtur I "tfı" ~ d. 77 l relia.:ae 111ukabil ıe~ ve y..ail -. • Yakında divanı muhasebat ae .uı u eıen ı numro u moto-
•• -.,. -... yük Gazi de sulha aüldlna ve Bu ders senesinde ilkmekteplerin 'kle · · D-.. 'k d' .,...._ ruzaina ahenıüıe ay- ' murlanndan mflrekke~ bir prup sı tını ~ı tafta tramvay ıre-

ar.at:flabillİerce atat_.. ftcla. medeniyete kavutturdup laalkı :: :;f:~:n ~~ ~:~-~~~ Avrupaya pdecoktir. Divanı mu- lbıe çarptırmı§ ve kendisi yaralan· 
..... tftk "b ....:. Wr ıörüyor. Bilan da Gul Ha. .. euw r UWUUWlll baeebat .... 1an .ynı.... ... mıpnıttır, 

ep nı a., ... - °"" wzun batma geliyorlar. Sevgili 8000 talebenin imtihanlardlr mu- liyecilik bakkmdı tetklutta bu· ... '* 1 reisinin muhiti ve eaeri i,.inde te- vaffak oldup anlaıılmıttır. F.bli- ı ---Lı __ ... __ + Bir amele bopldu- Fatih 
;. _ _!n-.. • Lul---..luA.· _._._ r- un.,... .. uıu. belttdiyesi tanzifat ameleainden 
~ -- 1ı U11U ... -rw neffül etmekte• zaten mllteheyJiç yet _ve Ecnebi ilkmekteplerindea Muavinlerden bir bmı Pari1e, Al' d '"'"'"' . E 

ova,. Jalkha. Gece, elektiri~ olan laalk. ona 1 .. mda priiace bazıları da imtibanlan bitirmifler· bir lalDU da Romayı gidecekler- ı, ütı -,am lzen yipte deni· 
11•••• ADkaranın itıklan, rere Mviaç ve laeyecanına ..,Hat: bir dir. 2.0 Huirana kadar bütlla ilk· dlr. ze prmiı ve yüzmek bilmedp 
düfllil tair aema parÇıJaıaaa irili cereyan verer.ıek çdsınca .U. mektep~ı . imtibanlan bitirmek Maliye veklleti yakında divanı den boiulup gitmi§tir. 

afakla pldıalan piti uzKta parl11or hyor. Bu manidar ve ulvi .. •ura mecburıyeünde bulunmaktadırlar. mubı•ı ...... itila mi• + Şoför ŞeYkinin idaresindeki 
Paik .. pziaoy•.gelince, çiçekleri, pzinin hav•laya •111&,.a bil- Böyle imdat istememeli! baka ımtibınları açacaktar. 1 • 684 numi'olu otomobil ~bza· · 
tarWan, havuzu, tenteli 161ıe1'k- yüldüğüae Jeai bir delil cletll 1'adık6yde Viıne aokapda o- Sanayi birligi toplanamadı d• taJlfldu pçerken 14 Yatında 
leri, w1-odı •• dua malaalli ile midir? Halakatta hı .. • içiB- turan Maksut ile brdeıi Aron Suayi birlili dün umumi bir ettiıı ilminde birıçocop ~ 

emell•in alelide,a11G11i• manzara- den çıkan, halk içil vüıtaa kavp etmifler, bir anlık ka• içtima akdedeeek idi. Ekseriyet piftk altt ıureUe yaralamıfbr. 
llM• çok uzak bir bulUliyet ve ve milletine medeni,.t a ı ı .. eeJt bO~_ytince Mabut~ karlll olmadı&ıaidalı Pmra talik edil· çocü uataneye kaldınlmlfhr. 
1k9llikle dikkab celbediyor. Bil- ıi icinde terefli bir mnla lmırlı- ıle çocuklan yangın var dıye balır- . tiı + Bir araba kazası-Arabacı 
u.a hawıun ruzgirla ürperen ve yaa Gazi, halkıa lçlncle hul...... mıılar, clıpfdan duyap biri de te- M • _ 1.::.._ • Muetafanm 3Q7 ı;ıumrolu arabaıı 
elektirik ziyalar111111 akillerini Dilıa· ktan, onunla heraber yaıımak· lefonla itfaiyeye haber vermit. &VD&UUAI' eemiyeti Haydarpapda .\ltasyon geçit ma· 
yetaiz ltir çallcanb içinde oynata taa büyük bir zevk alıyor. Ma- itfaiy er'lmiı, bittabi yaupıı söre- Din akpmki reftklerimil maY. haUindeıı geçrken trenin güı1l)t1l-
atlu tlmamile dem hiuiaı ~ ....,. parkını~ halka açalma11, memi§tır. •Yanpa varl. diye ha- nacılar cemiyetinde IUi iatlmal ol· ıflnden bayv-1u ürk~üt. araba 
mekteclir. ancak bu necip arzu n ıevkın &ıranlar hakkında talıkibt yapıl· du&unu yuıyorlardı. Ticaret mü- devril.W, arabaca ile be•r "'°" 

Gazinoda ıehri hiç bir ıuıetle mah•lüdür. maktadır. düriyeti mtlrakıblflinden yaptıtı· teri madam Haçik ve m~llP S.-
~ bir büfe ...... çiftli- Bunun içindir ki park pziao- Zaro aga mız tahkikata göre ıui istimal me- tenik arabanap altında kalarak , •• 
..:.. Mr u .-er fabl __ .. la· aunda bir iki autlık etlence n selesinin bazı byıkcılarm cemiye- ralanm··'··"··. 
•- ~ iatirabattan .dönen intaa. tatla bir ihtiyar Zaro :r_~m. p- L-....a..:ı L • •-..ı-..a ... _ ar-!'fJ&· -~ıc ekmeA>ı, hileıiz ft -a.1· • bir • A te ~,- alla iltememe......... • :ı.: --vı,, ·-L--mda -
a9UI a• 7 ..... heyecanla kaııtık azim bir •-- Jtetesinm m e vru- -•·t old111a 1q ı tıı ıu ..,_ 1 

__ .,.. 

çiftlik peyniri alııılmıı içkiler ve nuniyet ve itminan içinde iakıliba paya seyehata çıkam piyednde •- • ~ 1 
m11 • Be•iktatta akaretleıde oturan Ap-

aezellr anımda hota ficlen bir ve rejime her zamandan ziyade old~u, daha elli aene yapmak Filmlenn gllmrilgtl tullah efeadi.Traaıvay istasyonunda 
lirpris teflcil ediyor. sadık ve merbut clöaüyor. ittedifni ve AnadoluJU da dollt· Y .m 11m1k tarifetincle mema iki uaısa.1 aıu11adl kalarak yara· 

itte ~u ıuzel ve medenı dekor Ali Slre71a mak i1tedi1ini aöyl....... rallmlalalm kilolu evelce 4 lira lamaq, Jautueye kaldınl11111tar. 

• 

Paul ~ bir ye'ae d4ta. 
Her ümit te6td• Mil olmyttu. 

Gn"" ~'! ;ı~aa tia•W. 

ttifade edere ~ruuyı elan .. 
ek iÇin tertip •ttlli p1iıa _,,. 

diifmiiftü· Hatta IU..betbe .ı. 
... ri ona lcartar• bile -. 
laa k "' aman olacakta? Baaıı 

Çoeuklara et vermeli mldlri 
Bundan bir kaç aene evYel 
çocuklara d&t • bet ~ 
kadar et verilmemeli liim
mundaa behaedilircli. Ba ... 
lal'İJtt yanlıftar. Çocuklar .. 
çıbnlaklan tarllat• itilmea 
yem•lderclen birinde terc:Aa 
ötle yemeklerinde gayet lac:e 
keailmif ve ekmek içi ile b
nflınlmıt ve balı et ...,.._ 
ıiyle ıalatıl•Jf ve,. ........ 
et vermek faicleliclir. 

Fena suretle neplnlma 
bulan çocaldaradı et • ..
suretiyle iıtifade edilmiftir. 
Kır1D1Z1 kan yuwrlaldarmua 
teıekkülü için liam olu .. 
miri ette hulurlar. 

Binaenaleyh iç ,..... 
itibaren çocuklara ıadaları 
arasında beyaz piliç eti, bif. 
tek. kotlet, fileto, lmana11 
rosto, yuaı pili, bJ•· ..... 
ıibi'bakk etlsi de.-.. 

Lokman Hakim 

Fatih-Edirnekapı 
tramvayı 

Perşenbeye j§li7or 
F atilı-Edirnekapı tramvaylan

mn kiifd re..U perpmlM .... 
1Ut 17,50 da yapalacaktır. Ka. 
tat reamine 300 kiti davet eclle
cektir. Davetliler re&UJ.{yle 
l>irli~ plebllece~erdir. 

Meb'ular, vilayet ve e....aet 
rüeıaıı, ukert, millici erkim ve 
clBYetliler arasındadır. Saat 17 
den itibaren davettı1er Fatihe 
ıelecelcludir. Fatihte Fevzi P .. 
eadd•injn .baı•• kınam br
cleleı. • ..ı.eakbr. 

Sat ı 7,!0 da Mulücldm ı.e.. 
jin laa bir ıtutkiyle bu kiardel .. 
ler kuilecek ve lıuınm. orada 
~ 8anballe~ 
rute kadar pdeceldrir. 

Karagüairtlkte tramft,._ lal
lecek, Eclirnekapaya bcfar ,.. 
zerek Jidlleeektir. EcllrDebpatla 
tramvay firketisain bmrh,_. 
mükeaımel bir bifedea ,.ı ... 
..... puta, çay ........ ,. 
ikram eclilecektlr. 

1 



M:11.~~~~~~ Eşel~ista .. ; 6 

Siırıkuş Teslilıat Fasta Iıarp 
diya · a a ~ a yo i:, 
otomobil yo T, 

demiryolu ise hiç yok! Paris, 16 (A. A.] Londra, 17 [A.A] Rabat, 16 [A.A) 
Tayyareci Assolan.t, Lotti, Le- Yeni Amerikan sefiri M.Da- Ait- Yakup ve El Bordj mev-

fehre ile Arthure Schreiber sa- wes ile M.Mac Donald bahri te- zilerinde sükun teessüs etmiştir. 
Muharriri: Afife Fikrei 

bahleyin hareketi kolaylaştırmak slihatın tahdidi hakkmda görü- Tayyareler, civar havalideki şü- ~ 
için az miktarda benzin alarak şmüşlerdir. M. Mac Donald bu pheli toplanmalar üzerine bomba 

··1~kattan meınnun kaldığını atmaktadır. Eşekistan deyip ~e geçmeyı • tekrar uçmuşlardır. Tayyareciler mu a nı·z ! 
söylemiş ve diğer denizci devlet· 

Bourjede yere inmeden evvel 1 d ·· k l · · k lf b d k ·· · l 
erin e muza ere ere ıştıra anı urg a ~onnınıst er in

0
ailterenin, Amerikanın, Fran-Bordo civarında da biraz benzin d v • •• ·d· d ld v ·ı~ 

e ecegı umı ın e 0 ugunu 1 ave Hamburg, 17 [A. A.) sanın en muazzam şehirleri, Lon-almışlardır. etmiştir. · 
W h 16 [AA] Londra, 17 [A.A] Hamburgta komünistlerle za- dra, New York, Paris bu sahil şe_-

as ington, · y . M""tt h.d . A .k efı"r"ı bıta arasında vukubulan bir arbc- hrinin yanında köy kalır. Reisicümhur M. Hoover, Fran- enı u e ı eı ınerı a s . 
M D ceneral Dawes ~11 M. Mac Donald 1 de esnasında bir polis bıçakla Gürültüsüz bir alem! On sekız s reisicümhuru .' . oumergue ı ' 1 

bir telgraf. göndererek "Oiseau ile "Lossimaves,, te yaptığı mü- -~ralanmıştır.:.._. _ _ -~----~!~~medeni eşeğ~ mukiı~= ıl 
lakat bir saattan fazla sürmüştür. 

Jeaune,, tayyaresi ile hareket Mülakat neticesinde neşrolunan Afifı]Ifiı}[ıj[ıj[ı][ıj[@JrnrnrnrniıJI@Jrnrnmfüı}rn!ıjI@]millrnföıjiıJiıJf@:rnrnr@Jfü@}[ıl!~l~!~fü!@jiı}Iı: ,,. ı 
eden fransız tayyarecilerin Atlas tebliğ muhaverenin tahdidi tese- ~ · .. 

- H .. r hakkı m~hfuzd;!t --

olduğu bu kocaman şehirde hiç 
bir ses duyulmuyor. Yürümek 
adeti kall:mı~ ... 

Araba, otomobil, demir j o!: . 
yok. 

Ne geri memleket diyecçksi
niz? Bil'akis bu eşekler otomobil 
devrini iki asır evel geçmişler l 
Kuyruklarının altına zarif, narin 
pervanelcrij yerleştirir yerleştir· 

rnez havalanıyorlar. 
Yavaş, hızlı yürümek ~Berinde. 

.. 
Giıh knrhaı?a tlo!kuran kadın• 

dno, gak \cıli doğuran köpek· 
ten, gilh 
yarısı at. 
yansı in· 
san şeklin
deki gala
ta hilkatt· 
en balı6cl-
nıeyi pek 
e;even ~a

zeteJerimiz 
yeni bir 
müjde da-
ha verdi· 
ler: 
Oört yaşı· 

nda koca! 

okyanosunu geçmeğe muvaffak lihat mes' elesin den İngiitere ve : ~ ~.·==· Tu·· r k ı· ye ş Bankası .~:. E.:=_ 
olmalarından dolayı tebrikatta müttehidei Amerikaya ait cihet 
bulunmuştur. ve kısmı etrafmda cereyan etti- - ~ J ________ E·-

M. Doumergue verdiği cevap- ğini bildirmektedir. Bu tebliğe =·H 9 hl ::= 
ta bu tebrikatın daha evel "Lind-, nazaran teati efkardan hasıl olan i eyeti Umumiyesinin 2 .. 6-2 tari i~ 

İz mirden İstan bula kadar olan 
bir mesafeyi, kcyfleri gelirse, 1 

.
1 

bir çeyrek saatte alıyorlar. Bu
nun için eski devirlerden kalma 
otomobile, köhne, battai şimen
difer ne hacet. Herkes pence
resini açıyor, havalanıyor .... 

İsmiyle, 
resmiyle 
ğazete sü
tıınJarına 

geçen dü
ıı,•anın bu 

bergh in ' yaptığı gibi, iki mem- 1 netice son derece şayanı mem- ·= k k ·= 
ıeket arasında yeni bir rabıta l nuniyettir. ~ ararına tevfi an ve SER1\1A YE- i 
vücuda : getiren tayyarecilere j Ceneral Dawes, Salı akşamı • ÜÜ l d 5 O ÜÜÜ : 
tebliğ edildiğini teşekkürleriyle vereceği ziyafette bu mes,eıeden NIN 4,000,0 ira an ,00 , ~ 
beraber bildirmik~o, 16 [A.A] :::~:7•.";;;~~i s~~t~·:~?:ı:~~- ~ liraya tezyidi İÇİn İhraç olunan: l·-

"Oiseau Jeaune,, tayyaresi ( Lossiemouth ) ta söyliyeceği =-
saat 18 ze 10 kala Burje istika- bir nurukta mevzuu bahis eyliye- Beheri: 10 lira kıymeti itihariyesinde ~ = 

metinde hav•:.::=~:· 16 [A. A.] ~;:~~!:~:ü~~k:tb~~~~k"b.;~= ı :~!l O· 000 adet~.·~ 
na tının pek yakında girişilecek =: . _ 

Havaa Ajansının bir muhabi- müzakeratın mukaddimesini teş- - : : = 

rine beyanatta bulunan "Assolant kil etmesi kararlaştırılmıştır. Ge- = ~.H aın iline aityeni hisse senet-~. 
ile le F evre Mi mizanda kara- rek M. Mac Donald in ve gerek 

ya inmelerinin sebebi. motöre ceneral Dawes in cihan mukad- ---=-~:·lerine kavt olunmagv a davefs~-
benzin gelmemesinden ileri gel- deratının muvaffakiyet veya ademi J 
miş olduğunu söylemişlerdir. At- muvaffakiyetine haclı olduğu, bu = ~ 
las okyanosunun geçilmesi biJhas· müzakerata dair alakadar bahri E E 2 Haziran 1929 tarihinde içtima eden fevkalade hey' eti : 
sa meşakkatli olmuştur. Tayya- devletlerin dahi iştirak ettiklerini ~ S umumiyenin nizamnamei esasinin 9 uncu maddesine tevfi- __ j 
reciler, denizi ancak üç defa gör görmek arzusunda bulundukları == kan, ihracına karar verdiği beheri 10 Türk lirası itibari kıy- = 
müıler ve genç amerikalının tay- tebliğe ilave edilmiştir. l ~ -= mette 100>000 adet HAMİLİNE AiT YENi HİSSE SE- : -

yare içinde bulunduğunu hare· Macdonaldın n1akalesi ' ~ -- NETLERİ şeraiti atiye dairesinde bankanın eski hisselerine $ = 
ketlerinden 10 dakika sonra tay- Paris, 17 [A.A] ~ =--: sahip olanlara arzolunmaktadır. i-
yarenin omurgasından çıkhğı " E ı d Pa · s gazetesi • = · : = 

c 
10 

e rı " - ' r .:: =-. ·=· .MJKTAR: Es .. ki ı.ıissedarlarmzz., lz.aiz .Oldu kll .. m lJehu eslı.i ==· __ • Zaman anlamışlardır. Tayyare- M M d Id " S da Taı· k b b 
. ac ona ın un Y • : '--: durt IILsscye mu ·a ıl bır /ıısse mubayaa ede ı- :_ : 

ciler, Oldorchart dan hareket mes ,, gaz esinde çıkan bir ma- :-=: lirler. := i 
ettikleri zaman gayri tabii bir kalesi münasebetiyle diyor ki: a : Eski hisselerin dörde taksiminde çıkması muh- i-i 
hal görmüşler mamafi, tabii ola- Sulhu bozmak ve mahvetmek i- temel hisse küsziratı muteber değildir. ~ ~ 
rak uçmaga muvaffak olmuşlar· istiy~nleri kımıldatmamak, Fransa-1 L: BEDELi: Yeni ihraç olunan senetlerinin fii ihracı berveçhi i =. ~ 
dır. ispanyada karaya inm~k ' ya, İtalyaya merkezi ve Şarki i - ali gösterild;ği şekilde 11, '20 liradır. ( On bir E- : 
hususu iki saat muvaffık bir saha Avrupaya düşen bir vazifedir. Sol i-': yirmi kuruş) !--
bulmak için yapılan araştırma- cenahın efkarını neşreden Ovre ~ = ~ 
)ardan sonra tekarrür etmiştir. h ı ·-= Ki.9'nıe.ti itiİdll"İj esi . • • • 10.--Lira : = 

d 
gazetesi ise, Fransa cüm fıriyeti- r~ : Resmi tamga. • • . • • --.20 E 

Benzin süratle yükselmekte i i. · b' · k bT t k · ı - · · -
t k d 

nın ır ve gayrı a ı ı a sım - : Prim. • • . • • . • • . • 1. : 
Tayyareciler, spanyada en İ· olduğunu hatırlatmaktadır ,, :-:: ~ 11. 20 S 
lerine yapılan hüsnü kabulden -·- = : : s: 

çok memnun ve mütehassis kal- Balkan hudutlarında I = ~ lIAKKl RlJÇHANIN l\1ÜDDETi. i.STll\iALİ: ~ ~..:: 
mışlardır. 1 Sofya, 16 [A.A] ı -· : : := 

Le Bour_;e 16 [A.AJ Yugoslavya, hududunda eşkiya r= ~ E~ki lıi~seda~larn11~, k~·isur?t da_hili olmaksızın. i-. 
b. t k ayolcuları soymuşlar ve : : hıssderıne dortte bır 111spetınde ısabct eden yenı : == 

"0" · t · go·· ır a ım • - • h · l · ·t · fı d · 10 ·4 "'- t 0'20 • -ıseau 1eaune,. ayyaresı - t . 1 d" : = : ısse erı ı \ı ay zar rn a, yam .~gus os ~ ~ : = 
rüliir görülmez her tarafta braı:o bir karakola taaruz e ınış er 1 ~· 1 ~ ~] aksamına kad;ır mLibayaa ve bedelini aşada izah 5-· 
sesleri, alkışlar yükselmiştir. Tay- Eşkiya bir jandarmayı telef etmış 1 ~ -- s olu"nduğu §ekil de Bankwmzcı teı:di ve yu irsal i ~-= 
yare karargah üzerinde bir devir ve iki milis neferini ağır surette 1 ~ = i eıme.lidirler. Bu müddet zarjinda hakkı rüçha· 5 :-=: 

yaralamışlardır. Hdudu . geçmiş ı· !.· ~~ i. nını .kullar:-.may' anların yukarı.~<ı mPzkı1r müsait ~. _ i. ııareketi yaptıktan sonra saat 20yi olan şakıler şiddetle takıp olun- ':-..::: şeraztle muba')aa hakları sal\ıt olur. =--=· 
45 geçe yere inmiştir. Bu sırada 1 · - • -

bir çok gazeteciler fotoğrafcılar maktadır. . ~ ~ ~ HAKK.I RÜÇHANIN SURETİ i.STİMALİ: ~ 
tayyarecileri karşılamağa şitap I Sofya, 16 ( A.A l 1 === - :_ 
etmişlerdir. Tayyare içinde saklan- t Komünist çıftci muhaciılere 1 i ::= ~ Hissedarlarımız şubelerimize 10 Haziran ; -

1 

mensup siyasi şekillerin Bulgar 1 E ~ ; 929 tarihinden itibaren müracaat ederek yeni ~ __ 
mış olan genç Amerikalı yolcu, - Yıgoslav hududunda Petrich 1 i-::: a hisselerin rnübayaa pusulasını imza edebile- ; --
Schreiber " Yaşasın Fransa,, diye ~e ~ulo ci~arın?aki t:.cavü~~eri j i - ~ ceklerdir. a 
bağırmıştır. J.W .. L?urent. Eyn~c I! tizerme, takıblerıne gonderııen : - : Hissedarlarımız Bankaca kendilerine gön-: 
F t l tebnl··etmz~ müfreze ile eşkiya arasında bir =-·= d ·ı . i ransız ayyarecı erı ' ';f- k 1 d vam eden b"r m"' : ;;;: : erı ecek olan kayt varakasını doldurup ımza : _ 
t . ,.,, •yar c·ı at 21 buçuha aç saa e · 1 usa- ·=· . ·= ır • .ı a~ e ı er, sa ' d 1 uştur Şakılcr gecenin ! =-= ~ ve bankanın merkezıne veya Istanbul şubesine 5 ·--
Le Bourjeden ayrılmışlar ve otele eme 0 m · 1 • -- • hl ·· ı·· ı k · l k · ı J h. • = 

karan lığmd n il istifade ederek ~ ~~ ! taa. ıu: u o ara ırsa et~_e • suretıy e oa 1 a -= 
gitmi§lerdir. tekrar hududun öbür tarafına : :=: yenı hısselere kaydo1unabılırler. : 

firara muvaffak olmuştur. r-~ Ancak beher hissenin 11,20 lira itibariyle: --
Piredeki grev Sof ya: 17 [A.AJ i ~ ~ tamam bedeli dahi şubelerimize tevdi veya ~ __ 

Atina, 16 [A.A] Bulgar ajansı bildiriyor: Son ~ =...: ~ lst?n bu! ~ubesi ve Ankara merkezimize irsal i =:: 
hudut hadiselerine Bulg3rİstanın : ;,;~ E edılmelıdır. i ~ 

Doklar amelesinin grevi hiç bir sebebiyet verdiği~e dair Bclgrad ~ ~ ~ Yukarıdaki müddet zarfında bedeli tesviye ~ --
adiseye sebep olmadan d~vam gazetelerinin neşrıyatı şayanı tees- · = ; olunmayan mübayaa pusulalarının hükmü ! :_-

etmektedir. Sendikaya dahil bu- 1 süftür. Pirot konferansında teker· ~ ! yoktur. = 
lunmıyan 360 işçi bugün çalışmış- ! rür eden daimi hudut komisyonu ~= ~N O T : Yeni hisselerden bir hissedara eski hisselerin = 
!ardır. 

1 

teşekkül etmiş olsaydı bu mes'- ~ dörtte bir nispetinden fazla verilmeyeceği içün, --
Londra, 16 [A, A.] eleyi şimdi halletmiş olurdu. ::i kayt varakasında sehven fazla yazıldığı vaki -· 

Atinadan Röytcr ajansına bil
diı·ildiğine göre dok amelesi hü
;...nınetin tf!'klifatını kabul etme~ 

dikleri için umumi grev ilan ey· 
lcrnişl erdir. -,--

l\hsır panı uk lar ı 
Kahire, 17 [ A.A ] 

Bir zamandan beri p<.muk mez- 1 
ruarmda biıyük tahribat y~pan has. 
talık gerek yukaı ı v1.~ gtrek aşağı 

l\..ı ~ rc.a gitgid~ intişar ctruektr:dir. 

Halbuki bundan iki ay evvel mez- ~: ; oh~rsa B~nkaca konturolunda dörtte bir tenzil == 
kiir mukarreratı tasdik etmiş ve : edılecektır. . . 

bu komisyonun teşekkülünü Bel- ~J YEN1 I-:IİSSELERİN TE~IETTÜLERİ: ~ ~:;; 
gradtan talep etmiş idi. Yugoslav- __ : - E --

ya hiikunıcti ise şimdiye kadar pro- ~ Hamiline ait olar~~~· '.~hrar: cılmıarı y1111i hisseleı~ = 
tokolu tasdik etmediği gibi bu bap- __ • !9~9 .senesi t~mef'.tmnım yalmz 5 aylık kısmına ~ ~ 

h ·· h. b' k d == ıştzral~ edece!.lcrdır. : :...:; 
at. ~nuz . ıç ~r arar a verm~- _ 930 senesinden itibaren yeni hi!seler dahi eski ~ ~ ~ 
mıştır. Bınaen aleyh mevzubahıs :..: hisselerle hukukan m11savi olacaklardır. : - S 
hudut hadiselerinin hakiki mahi- - i = S 

yetini şimdiki halde a~cak bey- : Türkiye ı~ ankası ~ -=E 
nelmilel bir tahkikat meydana - ~ : =:;: 

k b· ı · ......................................................................... , .... u:•rl:IACfilı.IO•l"llJ'.1• .. ••• 

çı ·ara l ır. · I' •r , ı·ı . , ·'!' ı · • ., '! ' · ·" ı:• • 111• • • " r • ::•" • ı ı • 

Hvada. kuşlar gibi eşekler ... 
Bu pervanelerin gürültü çıkar

madığı pek hoşuma gitti. Şehrin 
üzerinde belki yedi, sekiz milyon 
eşek uçuyor. Hiç ses yok, seda 
yok. .. 

Ne buyurursunuz? Telgraf ve 
telfon telleri direkler de görme
dim sebebini sordum; eşeğin bi
ri gülerek dediki: 

- Efendimiz insanlar dünya· 
sından teşrif buyuruyorsunuz. İnsa
nların medeniyeti henüz geridir. 
insanlar telsiz ve radiyo tecrü
belerine pek yeni başladılar. E-
şek medeniyeti ise otuzasırdanberi 
telsiz ilmini ilerletti. Bakınız. İnsan 

Bey efendi: Boynumuzdaki şu sa
at gibi. gerdanlık gibi zarif ale
ti görüyor musunuz. İşte bu ale
tçik bir radiyo makinesidir. Bu· 
nunla her dakika uzak yerlerde
ki beni - hiınarla konuşabiliriz. 

Malumi ihsanınız, biz eşek 
makulesinin kulaklarımız gerçek
ten azametlidir. Bazen bu aleti 
kulağımızın içine sokarız. Külfeti 
yoktur. 

Bu alet bizim için posta, tel
graf, telefon, hatta gazete, mek
tup, kitap yerine geı;er. 

Eşek arkadaşım bize makinayı 
uzun uzadıya anlattı. Tecrübeler 
yaptı. 

Az bir müddet içinde o eşeğin 
anası ile, amiri ile, bir tüccarla, 
havadis idaresi ile görüştük. 

Görüşmek bir şey değil 1 Gö
rüşürken muhatabının sureti de 
esir dalgaları ile birlikte geliyor. 
Sanki 5,000 kilometro uzaklar
daki eşek yanınızda imiş gibi 
görünüyor. Görünüyor, yalnıy 
elle tutulmuyor. 

Aleti ben de elime aldım. 
İngilizce bilir bir alim ve meş
hur eşek varmış. Diğer civar 
bir şehirde oturuyormuş. Makina
yı işlettik. Pek yakışıklı son dere
ce terbiyeli, gözü açık bir eşeğin 
- sinemada olduğu gibi hayali -
g~zümün önüne geldi. Eşek bana 
iltifat ediyor, yerlere eğiliyor. 

Yüzünü sarahatle görüyorum, se
sini gayet açık bir surette işiti· 
yorum. 

-Pek muhterem insan Efendi! 
Eşekistana tenezzi.ilen ayak attığı-

1 nızı duyunca bahtiyar oldum. Be-
ni - beşer bizim diyerımıız ihmal 
ediyor. Halbuki biçare eşek lrkı 
bu ihmale layık değildir. Bütün 
diyari himari size gezdireceg-iz. 
Medeniyetimizi göstereceğiz. an
latacağız, anıracağız. Öyle zannc
dC'rim ki efendimiz gibi insaf sa
hipleri Beşeriyet cihanına avdet 
buyurduklarında Küreiftrz iizerinde 
Eşşşşeklerin de kendi1erine mah
sus ve eski bir medeııivetleri 
olduğunu llan ederler. ., 

Ne gariptir, insan Bey Efen
di, biz sizi taıPchgımı1 sizin dille-

e;. genç damadı, Tuabzonlu M .. 
hmet Bevdir ! 

Dört }~aşında iken sakalı, hı• 
yığı çıkan ve erkeklere has 
bütün recüli kabiliyetlere ma• 
Jik olan bu delikanlı sabinin 
fotoğrnf ına baktım : 

Yüzünde, hemcinslerinin me
rtehesinf!' on sene evel varma• 
ktmı miitcv llit bir gurur, bir 
köse :,!Ururu ,·ardı ! 

D«>rt yaşında koca ? •• 
Demek ki, ~ür'at 3!"rı, artık 

hızını uzviyetler üstünde de göı· 
teri yor! 

Belki de hu gidişle anneler 
bir aylık gebe iken doğuracak· 
lar, çocuklnr üç aylıkken ko
nuşa<'uklar, bir yaşında mekte
be gidecekler, iki yaşında darül· 
fünunu bitirecekler, üç y~şında 
hayata utılacuklar, dört yaşında 
da C\ ienecekler! 

Anlaşılan, tabiate hükmedea 
büyük knv'\·et, insanların aklı 
başına gelince evlenmediklerini 
gördü Ye beşeriyeti mahvolmak· 
ton kurtarmak için, insanın ka· 
fosıua düşünmek hassasından 
eYel sinirlerine arzu ateşini, ih· 
tiras sar'asını aşıladı. 

1'ırabzonlu l\lehmet efendi 
tam bu asrın çor.uğud ur: Zengin 
ohnnk arzusunda bulunduğu için 
~vlenir e' lenmez karısını alıp 
Ameriknya ~idPce~ini söylüyor! 

Oh .. 1\'e ala!. Şu Amerikalıla· 
rm ~arasmı çekmek için, Pazar 
ola H:ısaıı hey gibi meczup, Zaro 
ağa ~ibi bunak, diirt yaşında ko· 
('ti üc ayaklı insan gibi gülünç., 
iki k~faiı çocuk gibi iğrenç bir 
galatı hilkut olmak kufi .. 

Ccrçi, Amerikalılara da bil· 
kntin e!-leri olan hu ~aribelerden 
başka gösterecek bir şeyimiz de 
yok!.. - Yusuf Ziya 

lta yaıı ta)'yareciler 
tesekkür ., 

telgraftarı gönderdi. 
Evelki gün şehrimizden Atine

ye hareket eden İtalyan cayyare
cileri hareketlerinden evel Gazi 
hazretlr.rine, Baş vekil ismet pa• 
şaya ve Büyük Mi!ıet meclisi ri
yRsetine birer telgraf çekerek 
Türkiycde bulundukları müddet 
zarfında gördükleri hüsnü kabul· 
den dolayı teşekkür etmişlerdir. 
[ ~=-- -
rinizi bildiğimiz halde siz eşek· 
<'eye rağbet buyurmıyorsunuz J 
insanlar asla anırmıyorlar ... 

Efendimf Beni -beşerle beni· 
himar arasında ufak bir sui tefeh
hiim devam edip gidiyor. İnsan• 
]ar ar.!:sında her nasılsa bir kaç 
milyon eşek kalmış. Bunla rtahsil 
ve terbiye görmeı!lişler ve bittabi 
geri kalmışlar. insan dillerinde 
eşek ahmak demektir, Halbuki 
ırkımızın kadim bir medeniyeti, 
parlak bir tarihi, ince bir liıam 
var ... siz bunları bilmemezliğe 
geliyorsunuz. Eşek, r.ıüsavi Ah
mak, aptal, sersem, inatçı... Ha-

l yır! insan h3zretleri, F~ekis!ana 
1 ayak bastınız. Henüz ınemlekcti-
1 mizi dolaşmad:mz. Fakat şu ma-

murede bir hamakat, bir buda
lalık eseri alameti keşfedebildi· 
ni:ı mi'? Zannetnıem. inşallah, 
dönüşünüzde Eşckistan bnkkıncb 
beni-beşerin yanlış fil,irlcrini dü
zeltmcğe muvnffo.k olursunuz! 

( Bitmcpi) 



Laf-. siitunn 

aha nece, nece .•. 
- Ayol, duydun mu? 
- Ha) ırola. ne var ? 
- llizim ihtiyar Rifat Bey bu 

yaşında ye· 
dinci del• 
evlendi, ger
değe girdi. 
Kend iıi ni 
gördüm. 
- Tebrik 

ettin mi? 
-Bny hay 

Brnden dil· 
yün hediye· 
si ietedi. 
- Nt> gön· 

derdin? 
-Pek mU· 

nasıp bir he
diye gönderdim. Ne gönderdi~imi 
bul bakayım ? 

- Gelin hanıma bir buket. 
bir mücevher, hir ev eşyası, ya· 
but on iki zarf, filcan ? 

. - ~unlar müptezel hediyeler· 
d.ır. Hıç böyle şeyler gonderir mi· 
)ım? Bok, gönderdi~imi anlata}ım: 

nizzat çarşıya gıuim. Kocaman 
bir hail nheğı aldım. Pn7.ar ola Ha· 

an Be) in kafo~ından on defa bil· 
) ilk bir balkabağı ... 

- Ey, sonra? 
- Sonra ı, bir iğne ile hal· 

kal~aeının üzcriııt• knrumı iğne· 
lcdmı ve şu silzlcri yazdım: 

'" Daba nece, nece evlenme· 
Icrinde böyle hediyeler takdimi 
ile müşerref olurum. ,, 

• * * l\Juhatnhım şaştı kaldı : 
- Bunun üzcı·ine Rifat Bey 

l.im bilir sana ne kadar kızmış-
tır, hiddet etnıi, tir ! 

- Biliikie, azizim, hilaki . Ak
~nm eve döndü[tümdc sofranm 
üzerinde bir tab k ~ördüm, 

Czerindeki kartta şöyle yazılı 
idi: 

" •••• Yengeniz, lütfen gön· 
dcrdiğinrz haJkahai'iına teşekkür 
eder. Kendisi hal!-abağını çok se· 
'!!r ~c J>İ~ifıncsini de iyi hilir. 
Keocb ehle ynptıt;rı tatlıyı takdimle 
kesbi çcref ederim, mirim, karde· 
~im, iki giizUm • ., 

incelik bu ! 
Başkası olsaydı kabaL.., halka· 

ha~, başımda patlardı. 

• • * 
Balkabağı neden büyük hir 

~ekiiya remzolmuyor? Türkçede 
oyle. Fransızca bu nesneye " poti• 
ron ,, derl~r. Birine potiron derıen 
halkabağı demi~ olmazsın. Dilden 
d~I!! ne f ~rk var ! Biz ı;evdi~imiz 
hınne hıtaben "kuzum! ,. deriz. 
Bunu başka lıir dile tercüme edin: 

- Mon agueau J hiç bir mana 
çıkmaz. 

Buna karşı rumlar " puli mu ,, 
yani kuşum derler. Bu da türkçe-
ye nakledilemez. 

Rif at hey frenk olsaydı ve ona 
bu münasebetle bir balkabağı he
diye etseydim istediğimi ifade 
edemiyecektim. 

Kabak balkahağının ba§ında 
patlamıe. - O. 

lktibaslar j " 

[ lskeçede çıJ,·a1ı "Y-eni Adım,, 
gazetesinden aynen şu satırları 
alıyoruz.] 

Mustafa Sabri, pomaklara bul
gar dediği için yüz elli imzalı bir 
cevaba maruz kalmııtır. Bu ce
vap, onun yüzüne inen yüz elli 
tokattan daha ağır bir darlie 
oldu. 44 numaralı 11 Yann" nüsha
sında kar:.ılık veriyor, derdini an
latmağa çalışıyor, yalvarıyor.Lakin 
arada sırada ne yaptığını bilmez 
bir halde gene eski nakaratı 
okumaktan da geri kalmıyor. 

1 - " Sızin alçak ,kapınıza 
düşmektense, aç kalıp ölmeği 
tercih ederim " diyor. Hay zavalJı 
hay 1 Sen ölümün karşısında 
durabilecek ruhu taşıyormusun ? 
Gideceğin yer cehennemdir. ÔI· 
meğe bak .. 

2 - " Şeyhül'iılamlık ettim, 
Sadaret kaymakamı oldum. " 
deyen bir adamın şeyhül'islam 
olduğu zamanda memlekeiin 
halinden bahseden birisi kısaca 
şöyle demiştir : " Memeleketin 
ne halde olduğunu var kıyas 
et .. Mustafa Sabri hoca şey· 
hUl'islam oldu .. ,, 

Biz şu satırları yazarken de 
Mustafa Sabrainin şeyhül'istamlı
ğından bahseden iki kalender : 
" şeyhülıislam olmuş, olmuş ama, 
adam olmamış." diyorlardı. Öyle 
yal Adam olmak başka, şey'hül' -
islam olmak başka .. Adamlık Al
lah vergisi.. Şeyhül'islamlık kul 
vergisi. 

3 - " Ben midemin işthasına 
değil, vicdanıma tabi oldum,, 
diyor. Olur al Şapka alameti kü
fürdür. Mustafa Sabrinin kara 
vicdana bu hükmü bilakaydüıart 
verir. Ukin şapkalı Hamdi efea
diden 15,000 drahmilik bir bono 
alır almaz, Hamdinin şapkasını 
derhal iman kazanına ~aldırır, 
müslüman yapıverir. 

Mustafa Sabri: 
4- "Allah kuvveti, kuvvetle

rin üstünüdür,, deyor. Buna emi
niz. Çünkü o neler yaratmamış ... 
Dolap beygiri yarat~ak ıçın 

kardığı çamurdan insan yarat
mak, ondan sonra da onu devlet 
değirmenine koşmak kudreti ila
hiye her şeyden büyük bir delil 
değil midir? 

Bazan kızıyor ve: 
S - .. Pomaklar Bu~garlar işte .. 

iki dinli kifir}P.rdir. "Türkce bilir 

( 11"Jlatro. sinema) 11 l_T_aşr-ada_ı uı 
Bu skşam 

Ferahda : 2 Film. Afife Su. 
zan :ue Deniz de

t leri 

Ta~didi teslihat 
Londra, 16 [A.A] 

New-Yorktan Röyter Ajansı
na bildiriliyor: Müttehidei Ame
rika ahaliıinin büyük bir ekseri
yeti bahri teslihatın tahididi 
mes' elesine dair M. Maconaldile 
girişilen mütekaddim müzakera
tın muhtemel .netayiçi hakkında J 
nikbindir. Bu müzakeratta başlıca 
rol M.Hoover, M. Dawes ve "as
hingtondnki lngiltcre sefiri tara
fından ifa olunmaktadır. Resmi 
müzakeratın açılmasına intizaren 
bu ıeneyc mahsus bahri progr
amda gösterilen 5 krovaıörün 
inşaatı tehir edilmiştir. vaziyet 
bu gibi inıaatın dururdulmasını 
icap ettiki zemanlar reisicümhu
run bu tevkifi emretmek salahi
yetini haiz olduğu mahafili aide· 
sinde beyan olunmaktadır. 

Akvam ınedisinde 
Madrid, 16 (A.A] 

Cemiyeti akvam meclisinin 
kapanma celsesinde Leh sileıya· 
sındaki Alman emlakinin tasfi
yesi mcs' elesin in M. Adatçi nin 
riyaseti nltında doğrudan c!o,ğruya 
iki hükümet arnsmda miırnkere ı 
edilmesine karar ' er ' lmi;;tir. 

lrmir polisleri - Burada tahsilde 
bulunan İımir polislerinden on dördU 
lımire gitmiştir. 

·>: Hikmet bey - Kadriye hanım 
tahkiltahnı ikmale memur edilen 
mlıstantik Hikmet bey lzmire var· 
mıştır. 

«· Bandırma hadisesi - Balıke· 
sir ~alisi Özdemir Salim B. Dahiliye 
veldilduıin teblirri üzerine Bandır· 

mada kaymakam Hasan beyle 
gençl r arasında vukuu iddin edilen 
son hadise drafında tetkikat yapa· 
caktıı. 

.z.: MadPn yangını - Zongulda~a 
yarım saat mesafede bulunan Kozlu 
m~vk ıinde Frnnsız şirketine ait ve 
İncı harmanı nıınıile maruf maden 
or,ağında bir hafta en·el ocağın 
muattal bulıınaıı bir galerisinden 
gaz ı,tiali dolayısile ~angın çık· 
mı~, nnırle tatil edilerelc ocak kapa· 
tılnııştır. Nııfnsça 7.ayiat yoktur. 
Dört yuzc ynkm amr.le işc:iz kalmı§· 
tır. Bu ocaktan glmde durt yuz ton 
kömıır çıl makta ıdi. 

+:· hnıirde Gazi abide i - İzmir· 
ı.Je bUylık Gazi bulvarında rekzedi· 
lerek olan Gazi abidesi tetkikatı 
de\'30l etmektedir. Tetkikat )akındtt 
hitecektır. Abidenin hangi heykel· 
traşa yaptırılocar;ı henliz mıılCım 
de~ıl<lir. Mamaf ı. rekzP.dilecek bU· 
yut, <.;azi ubidesi \e heykeli diğer 
şehirlerdeki ahide ve heykellerden 
daha ~ol, mükemmel olacaktır. 

Abide homis) onu mec:aısini ellr' 
tlt lııt : me;!c· ç ol •ia~ , ı, tı r. 

..... Jlı l K U A )ı , Hnziron 18 . l:J.;') 

misin?,. deyince 11 Neznam!. der
ler., 

Deye haykırıyor. 
Bu davaaın artık çürüdüğünü 

bir türlü anlamıyor ve mütema· 
diyen cami dıvarına doğru koıu
yor. 

6 - 11 Allaha istid 'a verdim , 
Beni Türklükten çıkarsın dedim,, 
deyor. Yanlış fey istemişsin. Ce
nabı hak o işe karışmaz. Bir az 
fikir, hele bir az da vicdan iste
seydin. daha iyi ederdin. Hem 
paçavrana ayet gibi şeyler yazma. 
olur olmaz yerlere götürürler. 
İnsanı günaha sokarsın. Kör şey
tan gibi itin gücün insanlara fena· 
lık etmek mi? 

7 - Mustafa Sabri, Allah yo
lunda vatanlarından hicret eden 
mücahitlere yardım ed~nleri 
hakıki müslüman olduklarını söy· 
lüyor. Peygamberimiz de hicret 
etmiş .. 

Öyle ise lngilizler, Fransızlar 
Mustafa Sabrinin hakıki müsül
manları olacaklar. Çünkü ona 
iyilik ve yardım ediyorlar. Hay 
zavallı hay t Kitabın emrettiği, 

düşman eline hicret edenlerin 
ana evine kundak sokmağa çalış
masL değildir. 

,/ 

Peygamberin yaptığım yapanlar, 
senin gibi cübbeyi sırtlayarak İn
gilizlerle beraber memleketten 

kaçanlar degil, düşmana karşı koy
mak için Mekkeden Medineye hic
ret edenler, mefkure uğrna, millet 
uğruna hayat feda edenlerdir. 

8 - Avrupa tarihinde maha
cir olan büyük adamlarm isimleri 
yazılı imiş, kasabalarda heykel· 
leri dikili imiş .. 

Evet, senin de namın tarihe 
yazılacak.. Heykelin de dikile
cek.. En günahkar kalpler, en 
hüyUk caniler, en müstekreh vic
danlar senin heykelinin önünde 
beş dakika durmak cezasına ma
hküm olarak, kabahatlarının ce
zalarım görecekler. Hainlerden 
bir cemiyet teşekkül ederse seni 
mefkurelerinin temel taşı yapa-., 
caklar. Her millet yedi yaşından 
yetmiş yaşına kadar günde sekiz 

• f 
kerre namını anarak, Allaha yet-
miş bin sene sonra gelecek to
runları arasından senin tınet ve 
tabiatını taşıyan birisini yarat
mamasını niyaz edecek. 

Sevin 1 Tarihin kirli adamı 
sevin 1 

Pakize izzet hanımın 
davası 

Tıp fakültesi talebesinden Pa
kize lzzet hanım tarafından cüm· 
huriyet refikimiz aleyhine açılan 
davanın rüyeti dün mukarrerdi. 
Fakat Af ve te'dil kanunu muci· 
hince hu dava te'cil olundu. 

·X- \'nk'alar - Malkaranın Çavtı':i 
koyUnden zengin bir kadının evine 
baskın yapan hç kişi Adliyeye ve
rilmiştir. 

·>:· Akdağın Lonncı köyUnden 
Osman efendiııin değirmenini yakan 
Hasan oğlu Hüseyin ve arkada§ları 

yakalanmışlardır. 

·:-:· Milasın Kemikler köyünden 
HUsc~ in oğlu Aliyi öldUren bir ki:.i 
Adliyeye ~·erilmiştir. 

·:-:· Rcşadiyeden bir kişiyi öldü· 
ren Mustafa o~hı İbrahim ve arka· 
da~ları Adliyeye \'erilmiş]erdir. 

* Muşun Sufla mahallesinden 
Mustafa kızı şöhreti öldürenler Adli· 
yeye verilmi~lerdir. 

·:-:· Babaeskinin Mandıra kövUn· 
den Hasan o~lu lbrahimi ağır su~ette 
yaralı)an bir kişi Adliye verilmiştir. 

·:~- Kopriıniın bonıık ko~·Unde 
llUseyin o~lu Hasaııı öldüren. dört 
kişi Adliyeye verilmişlerdir. 

·Y.· Yeni:.: chir !\azasının Çelebi 
kôyUnden Osman oğlu Mustafayı 
oldlıren iki kişi Adliyeye verilmiştir. 

• Çarşambanın KöseJIU köyiln· 
den Çerkes Hıımdinin kızını kaçıran 
ikı l.ilii Adli)·e~c· 'eriluıı!lcrdır. 
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17 Haziran 1929 kambiyo, nukitt horsasi fiatları 

ı- Nukut 
1 lngiliz lirası 1010 

Tahvilat 

1 Amerika dolar 
20 Yuııaa drahmi 

207 5 '< • 
!=' t-ı l Tertip (A. B.S 

H ,i. ı:ı.. 2 ,, (D.E) 

1 Alman raylaf mark 
1 A•aıtya fllnl 

49 49 .2&, ;"' i, 8 (F J) 
29 2S .- S: " ' 

20 Ley Rıuıunya 

2fl Lf:•a Bal ır•r 

24 621 C.lata tabtelara D. Y. 

29 25 lıtanbul tramvay ş. 
BS Rlht. Dok. A.Dt. 

l Ft!lcoırk florini 
20 Fran•ız frankı 
20 ltalyan Uretl 

8S 
163 
217 

168 ı OıJdidar·Kaclılr.öy Su 
2l; htambul anonim !Ja l nO l 50 

20 Kurun Cek Jı;hıvak 
l Çırnnelİi aÜ\lyrt 

122 50 Erqli Maden 

1 Zloti Lebhtan 
Hisse senedatı 

22 s 
20 Dlaar \"oaualavya 
20 Relçtka Franlr.ı 

72 5 

ııs 

it haak .. t 
MDıl• idhar. ~mu 
OamanlJ Bk. 1 Pueta ltpanya 

~ 20 ı.,,~,.. fruıL:ı 

l Mt>elıiiye 

~96 

29 
796 Milli lkdNt Bk. 

Tit'aret ve ıanyl 
Eınaf Blr.. 

Çek ~ . Ştrked Hayriye 

Londra 1 lsterlin 1013 1012 50 ~ 
,. Temetu 

Haliç •aporlar. An. 
An.D.Y. ~olu Nh)ork l ıiirlı: 1.. Do. 0,'7 

12 2 
26 f)(> :l7 

100 
0,47 -< 
ı: 25 • ,, " .. 

" 
Frank 

9 ıs 
" 

l.lret 
2 01 

Pariı 

l\lilaoo 
Berlln 
Sof,-a 
Brükael 

" l\lark 
LeHı 66 12 

9 15 '!. Mudanya.Buna 
2 Ol ~ Samıun Sahll 

66 12 C't Tramvay 

344 
1 19 Amıtirdam 

,, .. Belı• .. Flori o 

s 44 C. Türkiye milU 
ı }Q ~ lttlbaı " .... 

Clneue 
Prog " ., 

frank 
Kurun 

Yiyıına ,, Şilin 

Maclriı ., Pr.zeıa 

2'8 

3 

2 48 Jdmat ,. 
16 J2 1 C[: Şark ılıortı& 

3 40 CJ.: ı Bozkurt 
3 88 i Anadola Aa. T. 

95 
\'or~u,-. ,. Zeloıi 

Atlnıı ., UraLmi 

4 2~ ~ lıL Umunı. 
86 9 Balya Ka uyJın 

ı 
r.(r, 

Bükreı 20 1.ey Kuruı 

Moıkına 1 Çronf'nı 
Df'l,rat türk liraıu Viu. 

24 75 2 , 87 • Anlan Çlmea. 
34 34. 

1069 1069 i:I Bakırköy ,, 

27 JS 2 7 l 7 ~ Türk k(\mGr M. 
~ l\lermrr Tatı Ş. 

istikrazlar 
istikrazı D. vadeli 
Düyunu mmahbede 
lkramİ)rli demir ,·olu 
1902 Cümnik~r 
1903 Saldlmabl 
1905 1'ecbl7.ati Aıkf>ri) 

b: ! 1903 Tertip l 

~ 
i904. .. 
1901 190> 

~ l!l08 T·ertip 1 
... 1908 .. 3 
~ 1909 

1909 Şebremaneı 
LJ.913 

93 
188 

Fındık ahın · satımı 

93 
188 

Ticaret odası heyeti idaresi 
dün toplanmıştır. lctimada fındık 
alım satımında kantariye resminin 
ve teslim masrafının aradaki mu-
kavelede sarahat olınadığı 
halde müşteriye ait olduğu, top· 
atan kavununda kabzımal iicreti· 
nin 1ürraa avans verilmiş ise 
okkada 50 para diğer karpuzdan 
% 3 nisbetinde alınması tespit 
olunmuştur. 

Oda talimatnamesi 
Ticaret odasının dahi talimat· 

namesini tanıim eden komisyon 
mesaisini bitirmiştir. Bu talimat-
namede oda reislarinin ve umu
mi katibin yeni selahiyetleri tes-
bit olunmuıtur. Talimatname oda 
meclisinde mevzuu bahs olacak
tır. 

Peynirciler dün ele 
• 
toplandılar 

Ticaret odasında dün peynir
ci] er komisyonu toplanmıı tetkı· 
katını peynircilikten batkayoiurt· 
culuğada teşmile karar verilmiştir. 

lstanbula ıenede 3,Sbin okka 
Silivri yoğurdu gelmektedir. Ha
sılatı 1,000,000 lira tutuyor. Ko
misyon süt işi ile de uğraşacaktır. 

Dünkü muamele 
Dün borsada Sterlin 1013 açıl· 

mış, 1012,5 kapaomıg, 1010,5 
aşağı,, 1014 yukarı gelmiştir. f s. 
tirrazı dahili 93,25 açılmıı, 93,50 
kapanmıştır. Düyunu muvahhide 
188174 açılmış 186,75 kapanmıı
tır. 

Borsa haricinde Türk altını 
üzerinde 872.51874 ten muamele 
görmüştOr. 

Poznan panayırı 
mümessili 

Lehistandaki Poznan panayı· 
rmm müme11ili M. Aıresmat ıe· 
hirimize gelmittir. 

Bu zat ayni zamanda Lehis
tandaki «Mesace" gazeteıinin de 
mümessilidir. F~vkalide bir nil· 
ıhası Türkiyye tab111 olunacak 
olan bu gazete için ıehrimizden 
malümat toplayacaktır. Dün ti· 
caret odaaından türk tacirlerinin 
adreslerini almıştır. 

ı:ı Hua ıan, al~ktrlk 

o .... 
(J;c 
tı ., 

.. ., femettu 

Cıküdar• Kaı.lıköy 
bmır meıbhı 

Jıtıınbul T. Ana. 
RlbUm dr ". An 
ittihat el jlrme el 

oa:ı Şuk nı. r.k: c .z:1 

~· ht. KataptlU'1 
~ Reji (hali ta.~fiye.) 
C. Türk ıüt. Aao. 
~ ., Dubao Tiirk ., 

Şa.rk det)rmeu. 

41 5 41 50 1 

Milli. hlra MM!.,u,_ -~ 
~~~ 

17 Ha:siran. 929 Ticaret 
Borsası fiatları 

=s,~ 

Asgar i A'ii5mi i l 

Cinsi ıı:. - P. K. p . -
Bugda\· rüır.de 

., sındarlı 
Yuoıuıak 

1 

li Kııılcıı 
Süntrr 
Sert 
Dönme 
~l'rl malıluı 

ı : Bulgaıiıtan 
Ecut>bi 

il ÇuJar Mal"aı- ,a J 
)lıMr 15 15 15 15 
Arp11 935 15 
\lcrdml"k . 
Suhut 1 

' Faeul)C 
SJ11auı 
Kuı~rwl 

19 1 Yulrf ~ 
ı Un kilo 

Elutra EL:ıtra 1160 1425 
}-'!kıtra 11401 1200 

il Birlnc:l yaaıu,ak 1100 1300 

Jki;ci 
Sf,rt 1100 1 !!()() 

Fındık kobuı.ln 
Fındık içi llO 113 
Sand•k botııltma 

1 Ceviz 
Afi yon 
Aflyon çıkıntı 

il Y11pa/lı 1101 152 20 
\"ıkaumıt 
Tlf'tlk 

ı ', Olılak i 

ı ıtanbul aeliye mahkemesi ikinci bu
kuli. dıiiresiııden: 1\lilddet Be~iktaıta 

akaratı ,•akfiye nıUte\'ellii ka\'makanu 
Murtua bey vekili avukat Sdulİah heyin 
müvekkiline izafetle Betiktışta akaratı 
vakfiyeden 99 numaralı hanede ml\ste
circıı mukim Aeir meb'usu esbakı Yuelıf 
bey aleyhine ikame eyledi1'i bedelitı 
icareden 668 lira 98 kurug a1acak dava· 
sının mUddei aleyhin tebligat ve daveti 
kanuniye4e binaen ademı icabetinden 
nagi gıyabında icra kılınan muhakemede 
mllddei alaeyh halı.kında muameleli gı· 
yap kararı bilittihaz tebligine karar ve· 
rilmiı oldu~undan iıbu tarihten itibaren 
bir ar zarfında müddei aleyhin mahke· 
meye ml1racaaı tla mnttehaz kararı rra· 
biye karıı ahk&mı kanuniyet dairesınde 
itiraz eylemediifi taktirde uıulUn 408 inci 
maddesi hUkmUne ıevfikan vlkıaları 

tkrar etmiş addohınacajtr tebligat maka· 
mına kaim olmak Uzere ilin olunur. 

Hali ta!fiyede bulunan Karaca beyli. 
Mustafa ve biraderleri kollelı.tif ıirke· 

tinia M. K. pa§a kazasında köprU başın 

da 7 numrolu 11ubesinde mevcut olup 
tasfiye hel·e.tince ''aziyet ,.e tesbit edilen 
manifatura emtiasının Haziranın yirmi 
ikinci Cumartesi saat 9dan itibaren bil· 
uıUıayede Nhlmliı mukarrer oldu~undan 
talip olanların yevm \'C \'8 kti muan-ende 
mabnlli mezkurda tasfiye heyetine mü· 
racaatları ilin olunur. 

Dr. İHSAN SAMI 
GONOKOK AŞISI 

Belıoğukluğu ve ihtilitatına 
karşı pek tesirli ve taze aşıdLr. 
Divanyolu Sultan mahmuttür· 

-~.s,ıe~· ~şı~ın~ ~ 189-.a .. 

I' 
l 

c AÇIK SÜTUJ\1 

Bu sütundaki flkiı leı met.lup 
salıl11leriuo aittir. 

Bir cevap 
13 Haziran 1929 tarihli ga 

zetenizin ( açık sütun ) kısmmd 
Y. Cemal imzalı mektuba cevap· 
tır.Ticarethanemize ait ( Radium) 
tıraş hLçağı fabrikası tesis edil
miş olup buna muktezi amelenin 
istihdamı için gazetelere bir ilan 
vermiştik. Bunu müteakip derhal 
sabah erkenden onbeş kişi mü
racaat ettiler. Esasen fabrikamı
zın makineleri otomatik olduğun· 
dan ancak altı erkek işçiye lüzum 
vardı, ve derhal gelenlerden 4 
kişi istihdam edildi. Son gelenler 
tabiidirki başka bir zamana talik 
edildi. Şu halde işini birakıp ar
kamızdan dolaşan Y. Cemal efen
diyi davet ediyoruz. Gelsin, 
fabrikamızı gorsun. Binaberin 
fabrikamız Türk müessesesi olup 
işçilerimizde milliyet farkL gözedi
lmeksizin ehil olanlardan intihap 
edilmektedir. Atfu isnat edilen 
ve müessesemizi hakarete maruz 
kılan söze sırf yazanın sui zan· 
nından başka bir şey değildir, 
ve bu sözleri reddederiz. Fabri
kamızın kariben yapılacak resmi 
k ü ş adında keyfiyet tavazzuh 
edecektir. 

EKSELSiOR 
BDVOK ELBiSE 

F ABRikası ~ 

Galata Kara köy Pogaçacı 
fırını ititsalindeki mahal

lehicinin üstünde 

Hanını efendilere: 

Pardcsüler (kaşa) 
Her renkte ve son moda 

14{ liradan itibaren 

p a rd es üler(trench-coat) 

bej ve lacivert renklerde 

22~ liradan itibaren 

~1 u şanıbalar (ipekli) 

her 13 ı liradan 
renkte 2 itibaren ~ 

Beyefendilere: , ~ 
Meşhur l\1anderherg markalı ~ 

{ tmıch · coat ) tan bej ,.e llicİ\•ert ~ 

Pardesüler ~ 
~ 

liradan itibaren 244 
i Spor kostümleri 

] 6~ liradan itibaren 

İngiliz k •• l 
biçimi ostuın er 

J 44 liradan itibaren 

çor.ııklıır için İngiliz hiçımi ve spor , 

k • • 1 · ve kısa ~ ostum ~erı pantalonlar ~ 
6~ liradan itihar"ıı ı 

Pantalonlar (kaşa) 

her 61 · . d 1 
kt 

!"' lıra an itibaı en . 
nn e ~ ~ . 
Caketler 

Blö Rua ve gri 

~! 
~ 
m 
~ 

12-2
1 

liradan itibaren ~ 
~.ı 

Caketler ~ 
siyah, lacivert ve gri alpakadan ~ 

h.! liradan itibaren ~ 
~ 'W 

Ismarlama kostüınler f' 
& 
~ 3 O liradan itibaren 
~ 

takstlle de n1ua .. ~ 

mele .!~~,,J 
1 tsaııbul ıcra daıresınden: Bir de ııin 

ıemini z!mnında . ınnhcuz ve fı.ruhtu 
ınuk~rrer hır ~det Pi.} ano 23 lı zmın Q29 
!•.r~~ıne 1'!1~s~dıf pazar r,unu •zu• 11 J ı-ıı 
ıtıı.,..ren a .sım cırnnnd~ im:1m sol,:ı!ında 
lŞ nuıruıralı fantazun birah:ınesi ününde 
bıl"11aUut) ede furaht edileccgınden talip 
olon rın 'aktı ınezkOrda ho } ul • 
cal k memurun o müracaat e\ lc11tt:!erı ı ltııı 
li 11nıır. • 
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1 
muş ve Temmuzun sekizinci pazar günü saat 13,30 da ihalesinin icra- ziran 1929 tarihinden itibaren, zirde muharrer seyrii ~efer tarifesi da-
sı mukarrer bulunmuş olduğumlan taliplerin şaraiti anlamak üzere iresinde, işletmeye küıat edileceğı muhterem ahalinin nazarı itdliıu 
mektep idaresine müracaatları ilan olunur. ilan o1unur. 

enlzcllllc Lev•ell Istanhul ticaret ve sanayi T:;:::~d:ıı· [.::~:';:~:d• ıık~:~h··•k•I =.ır::.11 

La re le e 1 s l z ... ~~~~~;~r~~~·k~tl;i~··go"ro~~=Y·~t~!:~~~~- i~: :~~~~::::.~ :: .ıa 
Geçenlerde kıymetli denizcile

ıimmlen Galatasaraylı Vamık be· 
in denizcilik te@kilitımızdaki ata· 

leti mevzubahseden bir mektubu
u neıretmiştik. Bu mektubun, 

bazı lsakikatları acı bir lisanla teş· 
·h ve tahlil etmesine rağmen 

]!kadar teıkilitta beklenen tesiri 
apmadığmı hala devam eden ha· 
eketsizlikten anlıyoruz. Bir deniz 
uhiti olan memleketimizde, deniz 

porlarının inkişafına mani olan 
u atalet dolaysiledir ki deniz spor· 
nnda bala pek iptidai bir vaziyet 
uhafaza etmekteyiz. 

Deniz mev~iminin en faal olma· 
Jizımgelen bir devirdeyiz. Deniz 

porlarıyla meşgul bütün gençler 
eniz üzerinde idman yapmakla 
eşguldür. Fakat bütün bu genç· 

iğin idman ihtiyacının nazımı ol· 
~sı icap eden teşkilit, mıntaka 

enizcilik heyeti, bili o eshabı 
ehfi andıran derin ve müebbet 
ykusuna devam ediyor. 

Yarışlar ne zaman olacakmış 
e nerede yapılacakmış ? Bunu 
ilen yok!.. Teknik bir heyet olmak 
olayısilc mıntaka denizcilik heye· 

•.nin lıilmesi~ lazımdır ki bir id-

mancı, bilhassa bir deniz idmancı· 
sı, muayyen bir tarih için hazılan-' 
mak ve idmanlarını ona göre tan· 
zim etmek zaruretindedir. Azami 
kabiliyet hdddnii izhar edecek 
tarihi bilmeyen ve idmanlarını ona 
göıe muayyen tarihi nazan dikkata 
alarak tanzim etmeyen denizci 
kendini her yarışta tesadüfo terk 
etmek mevkiinde kalır. 

işte bu vaziyetteki yarışcıları
mızın her yarışta ayrı bir iktidar 
göstermesine ve müstakar bir kıy
met sahibi olmamasına sebep olu
yor. Bütün bu itleri tanzim ve büs· 
nü idare etmek muvazzaf h~yetin, 
şiddetle kendini hissettiren ihti
yaçlara göz yumması hakiki spor· 
cuları, bilerek çalııanları mutlak 
bir inkisara sevketmektedir. 
Denizciliğimizi inkişafa eriıtirmek 
için sarfedilecek gayret pek de tah· 
min edildiği kadar çetin değildir. 
Hatta yalnız yarışları tanzim et
mek, fenni eşkll dairesinde yap
mak bile maksadı temine kafidir. 
Çalııma vasıtalarını bizzat temin 
eden, hazırlayan gençlik mıntaka 
denizcilik heyetinden fazla bir şey 
beklemiyor. 

lstanhul limanı sıhhıye merkezi 
~ertebahetinden: 

12-Takım 
69-

" 
60- " 
12- " 
69 - " 
56- " 

146- Adet 

kı~lık kaptan ve makinist Elbisesi 
,. Muhafız ve odacı 

" ~zlık . 
" 
" 

Gemici elbisesi 
Kaptan ve makinist elbisesi 
Muhafız ve odacı elbisesi 
Gemici elbisesi 
kaput 

(Yün) 

olunur. 

Vakıf akarlar 
müdürlügünden: 

Müzayedeye vazolunan apartman dairesi 
ve haneler 

1 - Beyo~lunda kulo{!:lu mahallesinde af;a hamam\ ceddesinde UçUncü 
vakıf hanın dokuz numaralı dairesi. 

2 - Beyoğlunda kitip Mustafe çelebi mahallesinde ibil ıokalında 23 
No. hane. 

3 - Beyog-Iunda Htıseyin ağa mahallesinde irmah sokağında 19 No. 
hane. 

4 - Pangaltıda Fransız mezarlığı kaşısında US No. iki oda bir mutvak. 
5 - Beşiktaşta şenlik dede mahallesinde yeni yol sokaAında 39 No. hane. 
6 - ,Usküdarda ibsaniye mahallesinde çiçekçi sokağında 4 · 6 No. hane. 
7 - Topkapı civarında takkeci mahallesinde 12 • 14 No. bektaşi dargibı. 

Kiralık mağaza ve dukkanlar 
8 .- Galatada kemankeş kara Mustafa paıa mahallesinde yenişehir 

sokaAında 40 No. dükkin. 
9 - GaJatada arap camisi mahallesinde mahmudiye caddesinde taş han 

kapısı ittisalinde 141 No. dükkan. 
10 - Tophanede ekmekçi başı mahallesinde boğaz kesen caddesinde 

134 No dükkan. 
11 - Tophanede Firll% ağa mahallesinde kadiriler yok11junda 1 No. 

d\ikkin. 
12 - Tophanede tım tım mabaJlesinde yeni çarşı caddesinde 144-138 

No. dükkan. . 
13 - Kabataşta Ömer avni efendi mahallesinde dolmabahçe caddesinde 

199 • 207 No. dükkin. 
14 - Arnavut köyünde tevfikiye camisi tahtında 42 • 38 No. dükkln. 
15 - Kasımpatada Emin camisi mahallesinde samancı sokağmda 45 

No. dtikkin. 
16 - ÜskUdarda Gerede mahallesinde 92 No. ma~aıa. 
17 - Kadı kt>yünde cafer ağa mahallesinde bayazıt kahya camili 

tahtında 18 No. dükkan. 
18 - Üsküdarda hacı hesna baton mahallesinde imaret çıkmazında 

baraka. 
19 - UskUdarda rum Mehmet paşa mahallesinde çeıme meydanı cadde

ıinde 2 No. dl1kkin. 
20 r- Uıküdarda n,ın M~ pqa maballeıiııde _çepıe meydanı 

caddesilıde 4 No. dUkkAn. 

Kiralık arsalar 
21 - ÜskUdarda hacı hesna hatun mahallesinde vapur iskeletinde arsa. 
22 - Kasımpa§&d& gazi basan paıa mahallesinde tUrabi baba soka~lnda 

25 • 23 No. arsa. 

17 6,24 

17 5,50 

23,44 

23.10 
MtlDIRIYET 

Vakıf akarlar 
müdürlü~ünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
1 - Sultanahmet civarında ayasofyai sağir mahallesinde helvacı bap 

İskender ağa camii arsasında kulübe. 
2 - Tavuk pazarında arnavut hanı karşısında bayram pap cami maUlli, 
3 - Davut paşada isa kapısı ceddesindc medrese mahalli. 
4 - Eyüpte kasım çavuş mahallesinde 49 No. dUkkln. 
5 - Tophanede ekmekçi başı mahallesinde boğaz kesen caddetiade 

132 ve 136 No. dükkinlar. 
6 - Üsküdarda rum Mehmet paşa mahalleaiade minhur caddende 

kahvehane. 
7 - Üsküdarda hoca hesna bat® mahaIJeıiade pap limanı caddetiacle 

arsa. 
8 - Üsküdarda selman ağa mahallesinde mektep sokağında 78 • 1 No. 

arsa. 
Mliddeti müzayede: 22 Haziran 929 cumartesi gUnU ıaat on dört buçup 

kadar. 1 
Yirmi gün müddetle ilin edilen bal&da muharrer emlikin puarlıkla 

kiraya verilmesine Encümeni idarece karar verilmiltir. Talipler ıutname71 
qkumak ve temin~t .it~ e~erek icara ait taleplerini dermey·an eylemek içın 
lstanbul Evkaf müdırıyetınde vakıf akarlar mUdtirlilğliDe mtıncaatları ilb 
olunur. 

Evsaf ve mtiştemilltı hakkında ~ahimat almak isteyenler müzayede oda· 
smdaki ecri misil raporunu olmyabılırler. 

. ---------------------------Yüksek mühendis mektebi müba-
bayaat komisyonundan: 

Münakasa tarihi .taatı 

Sade yağı 2 1 emmuz 13,30 kopalı zaf 
Ekmek 2 " • • • 
Pirinç 2 " • • • 
Kuru çalı fasulya 2 " • • • 
Nohut 2 • • • • 
Kuru bezelye 2 11 

• • • 

" barbunya 2 " • • • 
" yeşil mercimek 2 " • • • 

Sabun 2 • 15 aleni münakua 
Zeytin yağı 2 11 

• • • 

11 da nesi 2 • • • • 
Un 3 11 13,30 • • 

70- " 
64-Takım 

Lacivert gemici fanilesi 
İ§çi elbisesi 

Kiralık arsa ve kahvehane .. '9' Makarna 3 " • • • • 

3-Adet Yeldirme 
23 - Kule kapısında tehsüvar bey mahallesinde karanfıl sokağında 

846 arşın arsa ve kahvehane. 
Balada cins ve mikdarları muhancr on takım melbusat kapalı K• } k · d 

zarf usulile ve bunlardan mada 131 çift siyah fotin ile 12 çift beyaz ıra 1 garaj maa o a 
iıkarpin de aleni münakasa suretiJe mevkıi münakasaya vaz ~4 - Be[.oW.unda Hüseyin ~ğa mahallesinde cami sokağında 7 · 9 No-

ve yevmi münakasa 30 Haziran 929 tarihine müsadif pazar garaJ maa 0 a. K I "k b d 
günü olarak tespit edilmiştir. Talipler şartnameleri görmek üzere İra 1 O rum 
her gün galatada Kara Mustafa paşa sokağında kain merkezimiz le· · 25 _.: Beyoğlunda Hüseyin ağ mahallesinde caddei kebirde apartman 

Tazım şubesine ve aleni münakasa içiıı yevmi mezkiirda saat 14 te tahtında bodrum. k k kh 
komisyon, kapalı zarf münakal!lsına iştirak edecek taliplerin tanzim Kiralı ayı an e 
~yleyecekleri tellif mektuplannı yevmi mezkurda münakasa nkti 26 _ Kanlıcada çıbıklı caddesinde kayıkhane. 
olarak tespit edilen saat 15 ten mukaddem okmisyona tevdi eylele- Müddeti mUzayede : 31 Mayıs 929 tarihinden 22 Haziran 929cumartesi 
meleri ve saati mezkfrrun hululünde munakasaya iştirak eylemek gllnll uat on döı1 buçuğa kadar. 
üzere komisyona müracaatları ilin olunur. Ballda muharrer emli.k kiraye verileceAinden mUr:ayedeye vazolunmuı· 

anak kale 
Clanlığından: 

vilayet Jantlarına Kuman-

i kilo Astan kilo Bedeli mubammio ihalei katiye tarihi sut 
103500 77580 12420 l haziran 929 uat 15 arpa 
46800 35280 1638 1 • • " 16 sıurıaa 
68400 51120 4104 1 ,. • ,. 17 kuru ot 

Canak kale jandarma süvari bölügü hayvanatının bir senelik. ihtiyacı olan yu· 
a yazılı llç kalem erzakdan arpa kapalı zarf ve samanla kunı ot aleni milna-

asa uaulile 18 haziran 929 tarihinden yirmi gUn müddetle ml1nakasayıı vaz edil· 
mittir. mahalli teslim Çanakkale de suvari tavlasıdır. Talip olanların ve fula tafailAt 

ak isteyenlerin ıartnamelerini görmek Uzere Çanak~ale de vilayet jandarma ku
ndaolılı dairesindeki komisyonı mahsusuna müracaatları ilin olunur. 

f tkin.ci Kolordu satın aJı11a 
komisyonundan: 

!aman 
Kilo 

300000 
150000 

Kuru ot Odun 
Kilo Kilo 

400000 2020000 
200000 200000 

450000 600000 2220000 

Balıkesir için 
Susığırlık için 

Balida mikdarlan ve mahalli tesl4nleri irae olunan mevat29-6-929 
cumartesi günü aaat 15 te fiatlar mutedil görüldüğü takdirde ihale
si icra kılınmak üzere kapah zarf usulı1e münakasaya konmuştur. 
[aliplerin mezkur günde Bahkesirde askeri satın alma komisyonune 
müracaatlan ilan olunur. 

Evkaf müdürlüğünden: 
Şehzade Ambarında mevcut kırk beş kalem eşya Haziranın yirmi dokuzuncu 

cumarteıi günU Hat on be~te pazarlıkla ihalesi icra edilecetinden talip olanların 
ıeraiti aıılamaıs. liıc~ lıer ~ 1 ~ le' azım idar11iııe ve ihale ıunudt idart anoum.ıu, 
ın ll racaat !ar r . 

I 

tur. T~plerin ~evmi ihale .olan son gUnUn ~aat on dört buçuğuna .kı~dar 
şartnameyi okumak ve teıtıınatı muvakkate ıt ederek müzayedeye ııtirak 
etmek üzre letanbul Evkaf mtidUrlüğtinde Vtilı.ıf akarlar mUdlirlti~Une mü• 
racatları illn olunur. 

Evsaf -te muıtenıiliitı hakkında malumat . alf!1~k isteyenler hu müddet 
zarf mda mtizaytde odasınıı mliracaat ederek ecn mml raporlarını görebilirler. 

Piyango müdiırlügünden: DAKiK ZIYA 
Numuneıi vııçhile iki buçuk milyon 

arf aleni pazarlık suretli• miıbavaa edi· 
leceğinden itaya tat'p olanların pey akçe
leaUe birlikte 20 Haziran 929 peqenbe 
glin\l uat 15 te piyango mudurlligünde 
mUteielckil tay,·are mubayaat komiıyo. 

u:ıı.ıra<:aatlırı. 

Mütahassıı doktorlar; muhte
rem ailelerce 1enelerden beri 
tecrübe ve mükemmeliyeti tasdik 

1 
edilen yegin: çocuk iıdaaıdır. 

irmik 3 " • • • 
Şehriye 3 • a • • 

Sovan 2 .. 15 • • 
Patates 2 " " • • 
Yumurta 2 .. • • • 
Süt 2 .. • • • 
K&e yoğurdu 2 " • • 
Ka,ar peyuiri 3 " 13,3G • • 
Beyaz peynir 3 " • • • 

Mühendis mektebi ıçın bil sene zarfında lüzumu olan yukandG 
yazılı et ekmek, ve sair erzakın hizalannda muharrer tarilı 11e lacd
larda münakasalan icra kılınacağından talip olanlann mektep İdar• 
sine müracaatla şeraiti anlamaları ilan olanur. 

B EYRCLU BEŞİNCi NOTERL1Gl 
CANİBİ VALASINA: 

Efendim: 
Tllrkiye Ziraat ban kaı.ıının latanbul 

şubesi mlidtiriyetinden varit olan 16 Ha· 
zir an 9'l9 tarih ve 20730 uunıaralı tez
kerede Totlacı olflu Fe~mi Kaya bey"! 
ceıbettijJi 3 Mıtrt ve Nısn 929 tarıblı 

b"e"r ib liralık iki kıt'a senedin mute 
her birer inıza ile temini teklif olunuyor. 
Fehmi Kaya Bey emrine muharrer bulu· 
nan ve 2 Temmuz 929 tarihinde vadesi 
hulul edecek olan bet yUz liralık yalnu 
bir 1enedin mevcut olup bu senotde el· 
yevm NefiiCl otlu neıdinde bulunıiu;unu 
tahkik ettim. Bstkaca Fehmi Kaya Bey 
namına ve ya emriae muharrer senedim 
olmadıtındın bayllyeti tüccariyemle pek 
allkadar olan bu meeelenin bir an evel 
haJline tevel!Bul buyurulmaaını banka 
müduriyeti aliyyesinden temenni vderim. 

t Bıı yolda bqkıc.a eenet tanrim ediJmiı 
olması ihtimalini diljllnerek ke.yfiyeti 
illna luıum gördüm. Binaen aleyh iılıu 
be, kıt'a ihtarnameden bir nuabMınıo 
Tttrkiye Ziraat Bankalı lltanbul ıubeei 
ml1dttriyetine teblitini ve iki otlıhaeınıo 
Villyet ve İkdam gozetelerile ilin için 
yedime tevdiioi ve bir nilaba11nıa badet· 
tudik iadesini ve bir nllıbuıoında dai· 
rei aliyyeleruıde bıf.unı tewnemıi eylerim 
efendim. 

Omer Lutfi zade Mahmut Tahir B. 
Dairede mahfuz aıhna mutölk olan 

bu varaka ne§r ve ilan olunmak üzere 
ikdam gazetesine iasal olunur. 

Be~·oğlu beşinci noter H. Halim 

lıtaabul Maarif müdiirlütünden: 
Orta muallim mektebine ıtirecelder 

hakkında verilen ilinın noksan intişar 

eyledifi gorUlmUttür. Orta muallim aıek 
tebinf! erkek ilk muallim mektebi mezuular 

ubaka ile dahil olacaklarından ıaliplerinı 
idare)e mUracaatları . 1 

l staobul icra daireaindea: f.ınia beyiD 
Ahmet Faik beydeki alaelicadan dola1ı 

mahcaı bulunan Alacı hamamia. Çelebi 
otlu Albttin maballctinde tabuoca ..... 
caddeainc!ei klin etki 42 nui 16 
noaıarah dlikkla1n llltisu laitİıeai e&aa 
gUu müddetle ihaleyi eveliye aaUsayed .. 
sine vaz oluoaru hlb lir• bedel ile lalilııi 
uhues.ind: olup iba&e.Ai 'katiyai ıcra ki· 
lrnmak. Uzere yuzdc beı waıla 15 glD 
müddetle :zcvlui mUJayede!e konulaiut· 
tur. Meak.ılr dllkin tabmiaeııa dokaz arpa 
tP.rhilııde ına 11.:ftine u~ duvarı klsir 
olarak yapılmıt olu~ hududu bir tuifl 
ve ırka11 Bodosaki Virmit otlıa efadiaia 
l\iuıuatyau han diler tarafı Beltia 
ve Mun:-at1au banıaiar dlikklaı ft 
Sabuucu lıam caddai ile mahduttu. 
Deru;:ıde bitamuıa illi !uıpk 11111 im 
ay kalaa lu•trat ile ve bir Hile~ peli· 
verilerek müteakip eeaeletin ic:iclı ber 
~J veriJnıek lllre a7cla onu lira kin U. 
Yu11uf .,rendi aallindir. Deruaiadı eleltttik 
tertibatı .ardır. Kıymeti mu..._in .. i 
tabminen Uç bin dokaı 1llı dok .. Un 
olup calip olanlar Ju1m•d ....... -... 
siDİD ytlıde ODU _Diepetiade ,., akceleri
ni alarak 928-19909 d.,.,a aumuaıile 
417129 tarihinde l•aabal icra daklll 
mllıa1tde ıabeaıae biaat ffJ• ı,-hoelllle 
.eat lıfı.16ya kadar mttraocat e1h'mıleri 
illn olunur. 

B cıiktaı ıulb ıcartutdaa: FuadılLbcla 
Sııbıyl be1 camü aollaiıllde 12......, 

reda mukime ika balu ikamet,abı met" 
bul Binau haoıma. 

Hwuıi 1Ht7iu ale1hiniıdı ittihal qo 
?edili ma mft&l'if 74 butuk 11rı tabrlbat 
bedelinin taıaılnine aıOtedılr •ır tltma 
bt'ıyi 9'29-245 oum111111le me•kii icra,. 
koym11ttnr. Tarihi illadan bir ... ~ ... 
fında mlirac .. tla borcııouıu biıriaa -. 
mediitiniı ve7a itiraz c1111editi•iı takdir
de gıyabıuı:adı tıafiı oluuc-aı ilaeD 
tebliR ol&ıD'1r 

' 
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Seyrisef ain 
Merkez Acentası; Galata 

Köprii başında Beyoğlu 2362 
Şube Ac1antası : Mes'adet 

hanı altında Istanbul 2740 

Bank~ muamelatı ve u~ulü 
muzaafeye vakıf (40) lira ma
a'iı asJi alacak bir memura 
ihtiyaç vardır. 

Talip olanların yaşı yirmi· 
den aşa, otuz beşten yukarı o.l
mayacaktır. Bu şerı>.iti cami 
o]anlar Haziran nehayetine ka· 
dar bir kıt'a fotoğraf ve vesa· 
iki hamilen muhasebe miidi
riyetine müracaatları. 

;\IDIİZl~if .......................... ..-ımı 
;ıoren efendinin Langada Orta .~okağın· 

da 10 numaralı hanede sakıne \ar· 
tıı.r.u' hanım ale)bine ikame eylediği 
ho~anma davasm<lan dola) ı ita etmi~ ol
dul!u arzuhal suretinin muddei aleyha· 
nın mahaHi ikametinin meçhul bulunma"• 
hasabi!e tebligat ifa edllmedi~ini tebli~e 
memur mUbaşirinin meşruhatından an
la,ılmı, ve il&nen tebliğat icrası karargir 
olmuş olduğundan muhakeme divanhane· 
bine talik edilen istida suretiyle tarih 
iliindan itibaren on gUn ıarfında ce,·ap 
ita edilmediği takdirde tahkikatın ğıyaben 
icra edilece~i malfıın olmak lızere hukuk 
usul muhakemelerine dair kanunun sera· 
batı veçhile ilan olunur. 

1 ııtanbnl icra dairec.inden: Abcfolkadir 
efendinin boı·ç altlığı mebaliğe mukabil 

iiçuncu dereı.:eue f pottk gül'terilcn Br~ik· 
taşta yeni mahallede posta 'e Horasancı 
!oka~mda ceJit 2, 11-11-1 numaralı il•İ 

bap dukkiim müıtemil bir bap hanenin 
üçte bir hisseı.i birinci ihalesi }apılm:ü 
üzere otuz gUn miiza~·ede) e konulmuştur. 

Hududu: <::ağ tarafı posta caddeQi. ~o' 
tnrafı Jhlamur cadde~i. ark.ac;ı J\lehmf"I 
Tc,·fik efen<li koııak ve bagçesi, ve Hc 
ra!ancı soka~ı ile mahduttur. 

Meeahası: Altıyüz altı ar~ın lerbiind• 
bir t:etli arazi dahilinde iki yuz otuz yed 
nr§ın murabb:ı.mdıı hin a miitebakiQi baı 
çedir. MUştcmilatı: Bina haricen ldi!!'ı" 

dahilen ah~ap ulup bir mermer a,·lı. 1 
koridor, Uç ~ofa, dokuz oda. iki ç~tı ar~ 
oda. bir ealon, bir odunluk, bir merdi' 
altı kömi1rl11k, Uç helS. bir mutba\'.· 
ku} u, iki !arnıç. lt.r aydınlık m:ı.hallı. 
lıalkonu \"C bir ıalıni~i muhtevi<lir. lluı 
d~ tPrkoa ve alektirik tertibatı me\'Clll 
ulup dıvarlar İ'Olanpa nakışlı ve tarnnlar 
\'e kapılar ~atlı Lo) alı. meı-rliven ve sofa· 
lar nmşaıııbn di.ı~elidir. ll:ınede borçlu 
ııakin ve ~Ir.lkon ;e Aram Efendilf"r 
kiracıdır. Bahçe r.trafı Uç metro irtifaıml:ı 
dn·arla muhat bir mermer fıskıyeli lıa\'UZ 
ve gul ve on adet me~ 'a fidanları 'e 
arka tarafta bir hademe od:ısı olup uzeri 
kırmızı çini döşeli ve kameri~ edir. Balı· 
çı>de bir set olup demir parnıaklıklıdır. 
Dükkanlar po•ta <'addesiııde ve hane 
itti•alinde olup ki~ir lıir kattan ibaret 
Liı isinin kepengi ıı tor diı;crirıiıı demir 
p:ırınaklıklı zeminleri beton YC bo5tur. 
l•a:tla malumat 929-21:) do~y:ıdadır. llk 
?CY birinci \'C ik inri derecede alacaklı· 
!arın matluLu ulan bin hıa yuz ) etmiş 
lira\ ı gl'çınek şartile taliplerin tamamıııııı 
kn meli :ııulııunınenesi eılırn tl 1300 liratlan 
nieseve musip ınil,darın )uzdc 10 nıı ııi•· 
petinde pey akçe•ini te~limi 'ezne etme· 
Jrri ve 20-'feınmıız.929 tarihinde "al!.t on 
oltıya kadar birinci ihalesi ) apılacağı 
ilfin olıınur. 

1 ı.taabul J~uncu hukuk a!li~e mahke· 
ınesinden: üirtat Bo

0
01;n an efendi t ı

ra'ından karrsr l' ndil uı unde ~lulııırdnr 
cadrle•inde 31 nuın ralı ni~n) an :ı.parl· 
aında mukime maıJaııı l"ihnrt Cudııl\:ıan 
aleyhine açtığı lıoş:ı.ıııııa dn,a~ı üzerirır 
mumai'.e; haya ait _lay~lıai iL~iclui~.e: ilı•ı· 
lll"toah•nın nıeç!.ulı;. eh lıa ebılr. !ııla tı>lı· 

n 
li.., iade 111l ı!• ını§ oldıığıınrlaıı l iı a\ 
m~ddetle iliioen teLligi kararı.!ir :>ldu,!u 

ilen olunur. 

ı ı~tıuıhul A li) r: nı:ılıhPınr·i il, i ~c. l u 
kuk d:ıiresi rİ\ a~etindeıı: iıiuddeı ne .ı· 

ktn ta Akareti ~a\(fİ\ e mııtr\ elli ka ma \ 
kamı Mm uza he) \:ekili a' uhat ::adııll:ılı 
be> ic oı 'ekkiliı e ı afetle Be :ktn~ta A~a 
reli \nl,fi)ı.tlcrı (Vı numarada nıukı:n 
Şerif Ahmet lıey ale\ hin iJ,anıe e) ledi~ı 
lıı.:dettı icıueded 1543 lira 18 J,uru~un 
•rl•sili davasının mürlde-i ale•. htn daveti 
kanı.nİ\ eH~ ademi icalıeıincll'n naşi ~ı) n· 
lııııd:ı !ria kılııımı nııılıal,eıı1• ~inde uııııl· 
Jı i nle~ lı tıakl.ınd:ı •ı.unmelcli gı)ııp 
lıarıırı l.ıi 1 :ttil az :ebıigin~ h:ırnr verilmi'i 
ı>ld wtln('tın ic:hı. ınrıl·ıeıı itil aren 1ir ay 
nıfı tin m ddci ııle~ hin IJ':tl'k<'ıncy,. nıu· 
ıa :ı ıla n .. ııc} at k:ır ı µn.tbt\e kar~ı 
lıı • ı 1 nı ni} e deı ı -ırırı ıtır. z ('J (' e. 

ı\ı• 1 l- ııf P U•U, 1 ıll J 111 İ il,. <İclt İ 

t' tı •, fikıtıı '' k ıshrı ı . rar adcl,.i
kaıııı ol· 

i {)L :A ıu~di:r? 
tadır. DOLCA nın 

OfH A :A" f"4 ESTLf~ ~irket ~~~~ 
•-' 

'rt:R!(l) E :Fabrikasında imal ettiği yeni Sf 1~ı_j) çi1':oJa 
yalnız sıitlii (Turuncu ctıketli) diğeri de sütlii ve f ınd1klı olur 

ve ucuz olan hu çikolata ile NESTLE şirketinin Bütün zengir 
iki cinsi vardır. Biri 

(Mor etiketli) dir. FeYkaladc lezzetli 
MÜSABAKAL!\RINA iştirak edilir. 

Yeni ~ıkan kırmızı kordonlu 

NKARA RAKISIN 
tecrübe ediniz çok memnun ka!acaksmız. Her gazino ve her bakkalda 

Ankarada deposu: Bomonti bira deposudur. 

Devlet demiryolları ve Limanları 
idaresinden: 

A 

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

muş olan Gazi çifligine gidüp gelecek yo1culara 14-6-929 tarihinden itibaren ve yalnız yaz mevsiminde 
cuma ve tatil günlerine mahsus olmak üzel'e Ankaradan Gazi ve Ahimes'ut istasyonlarına (% 50) 
yüzde eJli nispetinde tenzilatlı ücretlerle tenezzüh katarJarının tahrik ettirileceği ahaliyi muhteremeye 
ilan olunur. 

Tenezzüh katarlarının tarifeleri herveçhi atidir. 

Ankara Ha raket 
Gazi " 

Ahi mes'ut Muvasalat 

Ahimes'ut Haraket 
Gazi " 
Ankara Muvaslat 

saat 
" 

" 

saat 
" 
" 

Azimet 
10.26 
10.36 
muvasalat 

- -
Avdet 
- .-
10.46 
10.58 

15.07 
15.23 

15.48 

16.-
16.28 
16.40 

hususunda GUDYER in 
kabul ettiği bn haki-

• 
ITOKS f 

1 

17.10 
17.20 
muvasalat 

20.38 
20.48 
muvasalat 

17,32 
17.44 

21.-
21.12 

ı ç... ' :·, •r/ , , ·~ 

Şehremaneti 
ilanı arı 

il WWT!!l 

~elıremaııetindeıı: Kursların 

hitnmı ha-.ebile Tercümanlar 
imtihanı beneçhi ati evvam ve 
~erait tahtında icra edilecektir. 

] - lmtihanlar. tahriri 29 
Haziran 929 Ye şifahi 6 Tem· 
muz 929 Cumartesi günleri 
c::aat on düı'tte şehremaneti ce· 
miyeti ıımumiyei belediye .salo· 
nunda icra edilecektir. 

2 - Tahriri imtihanda mu
vatfak olmayan ve girmeyenler 
~fahi imtihana kabul edilme-.. 
} P.cekler<lir. 

~ - Ter<'ümanların şintdi· 

ki hamil oldu klan ve::-.ikalar 
nıııvakkat mahiyette olduğun
dan imtihanları müteakip bun
lar tebdil edilecek ve eskileri· 
nin kıymeti kalmayacaktır. 

te"fi • 
ALlEGRO 
,fi!et , Apoıo ve 

ealr cln8 tıra~ bı
çaklat.ını blloyen 
bu fayanı hayret 
küçük maklna sa
yesinde 3uretı ı.Ja
lmede yeni bir bı• 
ç11.kla tıraş olmu9 

~· 
·~ 

ıılbı bir zevk hie~-"" ,_ 
ettıtır. _ fi:_ 
HBı· ıerde satı/JI' " · .. ~ 
Uııııınıl Acentaları : ......... 

Bnhard Gaınenbein 
9 f4irô4ıt lstanb"1·0°'46 ___ , 

Kiralık kargir hane ve dükkan 

Abdülhami<li şani vakfı ıniıtelelli ka)· 
m:ıl,aııılı?ınuun: Beşil\l•Lştıı aharetlerde 
;,o nıınıarnlı hane ilı> 1-3, 7 16. 29 nııma· 
ralı diikl,ünlar bilmitza)cde icar ebile<'e· 
~inden ha.draııiıı l:ıiriııci r.umartt"si gii.nün· 
ılrıı itibaren yirmi gün müddetle alPni 
m ızıı,ı><leve ,·:ız edilmiştir talip olanların 
\'e <lahu ıİ) ade mahimat almak i-.ı~yenle-

' riıı haziranın , irrui ikinci .:urııarlesi günü 
Qa.at un ilçe kadar mahalli mezkürda 54 
nuınarıılı mutcvelli ka,·nıakanılııtına ve 
) e\ mi ıııeıkünın s:ıat o~ üçünden on hı>
~iııe kadar çı·nbı-rli ıa~ta istanbııl e\'kaf 
miidiri) etinde idare encı.iıuenine mliracaat 
etmeleri. 

KUAVFOD"S miısbil pastilleri piya· 
~ada nıevr.ut ııaloı macunu plitilleri· 
nin en ivileri olup ga\·r.t mhecsir ve 
alınmuı ·!:Ok J;.o)aydrr. İ<RA \ FORD'S 
miı lıil paiitillerinde bir veya iki 
tıme::ini .. ırf çiğnl!mek suretile çocuk
ların ~ hatta büy\lkh:rin İEtikrahını 
ınucip olan hint ~-agından 60 gram 
almış gibi aynı tesir görlililr. KA· 
RAVFORD'S ökı::Uriik •akızı · <!kQu. 
ııtk ve hvgaz ağrılarına karşı er. 
mtikemmel devadır. Ho~ bir lez· 
1eti olan bu takızlar bilha!!l!a tıigara 
içenlere ~1&yanı tavai~ edir. Hih1mum 
ccıanelerle, er1.a df!polarında sahlır. 
Umumi acı>nta: G11lat11da Vo~ vo<la 
hanında 7-10 uumerodtı H IŞAR VOLF 
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Aslteri müna
ltasa ilSnlari: r ..... F::i:ki;:ı::·M~M.·;ekii:~ı-;;;;~~i;;;···· ... f 

J komisyonundan: J 
.................... ~ .................................... . M illi mudafaa vekii.IPti Çeürıne ~ubesi için (100:150) lira ıicreti maktua ile mııte-

r~cim almacaktır. ( Fraıısı:zca ve Almanca ) diUerinden birine esaslı surette 
vakıf olmak ~arttır. Bu iki dilden biri ile beraber ~ İtalyanca ve }8 lngili:zce ) lıilen 
zuhur ı>derse tercih olunur. Ankaradad talip olanların Çevirme şubesine bizzat \'e 
lsıanburda ve ya di.~er mahallerden olacakların da istida ile mUracaatları. 
A kköpriide iki yi.ız. elli metro mik.abında bir gömme havuz inşa ettirilecı>ktir. Talip

lerin şeraiti anlamak üzere 20-Hazirandan-30-Haziran 929 tarihine kadar milli mıi· 
clafaa 'ek.ileti HerLiye dairesi. rirasetine müracaatları. 
S ivastıı bulunan ve bulunacak olan kıtaat ve müeseesatın ihtiyacı olan koyun ve 

sığır etleri kapalı zarfla mi.ınalô.asa) a konmu~tur. İhalesi 23 haziran 929 pazıır 
gıinli saat 11 te .Sivaııta askeri satın alma komiııyonunda yapılacaktır. Taliplerin şart· 
namesini komisyonumuzda görmeleri Ye münalıi.nsaya i~tirak. etmek i~teyenlerinde 
tPnıinatlarile Sivas askeri satın alma kcmisyonuna muracaatları. 

E dremit, ~ınık ve Bergamadaki kıtaatı~ ihti yacı. olan kuru ot ~,e Sama~. kapalı 
?arfla miınaka~aya konmutşur. İbalelerı 20 -ha:ıran- 929 perşenbe gümı saat 

14 de l::dremitte a~keri 8atm alma komisyonunda yapılacaktır. Talipler şartname· 
sioi komis) onumuzda görebilürler. münakasa)& iştirak. etmek isteyenlerin temiuat· 
larileEdrenıitteki me1.kur komisyona muraraatları. 

M ardinıle bulunan ve ıniiesseı-ntın bayvanall ihtiyacı olan kuru ot kapalı zarfla 
münakasa)·a konmuştur. İhalesi Jıaziran27-929 perşenbe gılnU ~Jardinde askeri satın 

alma J;.omisyonunda yapılacaktır. Mardindeki mezl;.ur komİ8) ona muracaatları. 

O rmani~"dl"ki k0ıtaatın ihtiyacı. o~an sığır ,,eti ka~alı zar~la ınilnak~şaya konmuştur. 
ltıaleQı 27 6 929 pPrşembe gıimı saat ]» te Dıyarbekırde asken ~atın alma ko. 

mİiyonunda yapılaraktır. Taliplerin Diyarbekirde me?kür komisyona müracaatları. 
Teahhlldllnli ifa edemeyen mliteahhidi nanı ve he;;abma 272 bin çift bUyUk kopça 

ile 77 bin yak:ı. kopça~ı aleni mUnakaşaya konmu~Lur. ihalesi 19 haziran 929 
lurşamba günıı saat 14 te ~·apıla<'aktır. 'l'ellplerin şartnamesini komisyonumuzdan 
gamaları ve nlimunesini görmeleri ;·e ihale gUnunde temiaatlarile komisyonumuza 
ı;elıneleri. 

K ıtaat i~tiyacı için 30000 kilo .. pirinç p~zarlık suretile mubayaa. edil.ecektir. Ihal~s~ 
20 hazıran 929 per::enbe gunu saat ı., <le yapılncııktır. 1alıplerın ~artnanıesını 

görmeleri ve şartnamede .\azılı olan şekildeki teruinatlıırile komi~yonumuzda hazır 

bulunmaları ilan oluuur. 

T eabhudtlnu ifa edemeyen miiteablıidi nam ve hesabına beş bin liralık pamuk 
c;ornp µazarlıkla alıııaC'ak.tır. İhalc&İ 30 haziran 929 paıar gi.mü saat 1-1 te )&pı· 

lacnktır. Taliplerin ~artııame \e numunelerini kom is) onumuzzda görmeleri ve ihale 
f!lıniinde trnıiııatlarilı- kcımisyc.numu1a gelme1eri. .............................................................. 

f Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan J 
................................................................. 

Ginsi Çorlu TekirdaK 
Sığır eti 84000 70000 
Ko; uıı r.ti 7.=iOO 5500 
Kurıı ot 660000 200000 

Çorlu<leki kıtaat ihtiyacı için lıerveçhi hula muvadı iaşe kap:ılı zarf usulile muna· 
ka~aya koıınm-tur ihu!eıı-i 30 haziran 929 p87ar glloU saat 14 de ) apılacaktır. Talip· 
inin ~artname •ve mımunesini gurmek ilzre her gön ve iştirak etwek içinde teminat 
akc:eleri ve ticaret o<la~ından musaddak ue5İkalarile Çorludaki satıu alma komisyo
nıına muracaatları ilan olunur. 

Gumıışsu)U lıa!'tahane!.'i için 23727 kilo koyun eti pazarlık ~uretile mübayaa edilc
eek ıir. lhall"si 22-Haıiran-929 tarihine ınti~adif <'Um&l"tesi gtınü ~aat 15 te yapılacak· 

tır. Taliplerin ~artname,.ini ı~omi~~ onunmzdıı görmeleri ve şartnam .. de yazılı olan 
şl'kilclcki toıııinatlarile l.;omisyonumuzda hazır bulunmrları ilan olunuı:. 

r~~;~::~;:·~:;·::~-..-::;:.::;.:~··~::;;:::~;~:-ı 
: ......... ~ ............................................... . 

'"1.i ;~ 929 T:ırihinrle hir ay zarfında pııznrlık la ınUnakasaya 17000 kilo kuru fıı.sul· 
}21 yaz t•dilmi~ isede bu müddet zarfında tulip nıhur etmedigindeb yeniden kapalı 
zarf mulile mllnakasayıı vaz edildiğinden talip olaııların şeraiti görmek uzere her gUn 
ve yevmu ibate olan 1 7 929 pı11.artesi gllnll saat 14 de kapaJı zarflarile komisyona 

muraca:ıt :n lemeleri iliin olunur. 

K olord~ kııWrifı>r teJıisatı kapalı zarf u~ulile 15:6-929 tarihinde ilan edilmi~tir. 
\ev mu mezkiirda teldif edilen fiyat gali göriıldü~ünden münakasa daha .oir 

hafta temdit edilmittir. Taliplerin 24-6-929 pazartesi giinli saat 14 te teminat mek· 
tnplarile komis) ona muracnatları. .......... , .............................................. . 
! Mekatibi askeryie satıııalma komisyonundan i 
t ••••••••••••••••• ~ ......................................... : 
A ~:.eri }\fektepler ihti.ı acı içiu 2000 kilo sirke pıwırlık suretile ı<atın alınacaktır. 

Pazarlığı 20 lluzirarı 929 per~emLe günu saat 15de Harbiye mektebi yemekhane· 
leri unündeki pazarlık mahallinde icra kılına<'ııktır. Taliplerin şartnıı.ınesi için Komis· 
) omııımıa aıllra,.aatları ve i~tirak için de pazarlık mahallioıie ham bııiUDulması ilin 
olunur. 

Z 
ımu ve ziyan vt· farkı fiatı ifayı taahUt etmeyen mil teahidi nam ve hesabına ola· 
ra)I kuleli lisesi iı;in -100 çeki odun paııırlık suretile snhn alınacaktır. Pazarhı?ı 

20 Haziran 9zq P«r~eııbe giınü saat 16 da Hıı.rbi)e mek.telıi yemek.haneleri öntindeki 
p:ızarhk mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin ıartname için kom~yonunıu2a mura 
caatları ve i~tirak iı:in de pazarlık mahalJinde hazır bulunmaları ilin olunur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ....... ••••4•~•~·~-~-.,.~,~c~e~. 
! Bakır köyünde barut fabrikalarında imaltı harbi ye t 
ı + lstambul satınalma komisyo~undan: + f 
t. ••••••••••••••••••• ~ ....................................... ...: 
"!lif evcut resim, fenni Yt.) idari 7eraitle doksan ailelik işd t'~leri .. i~.p~ı kapalı za:tı• 
lT. münakataya J.i.onnıu~tur. ihalesi l temmuz 929 pazartt"• guııu saat 14 de ıcra 
kılınacak.tir. Reriın ve ;ıeraiti ufü'mek isth·enlerin her gün komisyomumu?.a mUraca
:ıtlan ue mUııalı.asaya iştirak e;mek iste) e~lerio teıninatlanuı havi mllhürlli tekiifleri· 
ni vaktı mUayyeninde Ankarada n1rrkez satın alma komisyonuna tevdi eylemeleri. ! ..... , ................................................. ~ ......... ~. 

• Deniz satınalma komisyonundan f 
: ................................. ~ ...................................... J, 
: C::;ı.ıı.t 

• 
25000 k ilo ekmek ihalesi 19 haıirırn 9~9 13.5 <la 
10050 sebze ihalesi 19 929 14.5 da 
7500 • süt ihalesi 19 9~9 15,5 da 

Hey beliada le.la deniz füe!'İ talebc~i ia-el~ri ihti~·:ı.C'ı için mür.Rke~:n ~ ":onnl~n 
uksrıda , azılı P.kmek ve ~ebıeYe talip ?ulı~ır etıııediılindeo sı:I•' tel..lıl e<l•l"n fh·eıı~ 

~ali "İl!'i.ıl~esinden dolayı tekrar mhnakatııt~ ıı \l\7. eJilıııi ş olnıakla ~:ır:mmıl'1 wtıı•ı 
!ımak isteyenlerin ht>r gıin ve milnakasa;. ıı. iıtirak. etm~i. ınm~ıtıı~ll hıılıınıınlcnrı d., 
balada mnbrrer gi!n ve sastle l\asımpa~ada ı:leniı mübayıı.at koınıs, onuna m•lracaat 

etmeleri. 

f'ımns=_. Doktor ~:m~ı=·~: 
:: Halleki kadınlar ba11tane!!ı Cılt 1: 
~ ,.e Fir~ngi Hekimi ij 

ğcevat Kerlın!i ı 
ii 1'ıirbe de Eski. Hil1iü. ahm~r i~ 
İl binası. Tel: l stam. 2622 li 
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