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bugun Ankarada imza ediliyor. 
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samimi bir hava içinde geçti. 
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Banyolar 
Deniz ufaıının bqladıiını 

•fkdam. da okudum. Vakıa he
nüz kupuz kabuiu denize düt· 
medi. Anama biz Tekirdaiından 

ve yahut Kapıdatından Yenikapı 
limaaına karpuz kaY,ıkları gelme
aini bekliren uki lıtanbul hal
kından detiliz • Bir karpuz 
alıp kabutunu denize fırlatan 
müsrifler Tarken , vaktiyle Bi· 
zanshlann yedi merdivenli •Ha
ptas calin. namını "Yerdikleri 
Yeni kapı Hmanmda karpuz 
kabuklarıDlll Jllzmeaiae itibar edi
lir mi ? Hemea timdi Kilyosta, 
Floryada denize girenlerin mık· 
darı az detildir. 

Memlektimiıe tabiatın bahş· 
ettiii ıUzelliklerden biri de p· 
lajlardır. Plajın türkcesi • Kum
ıal.dır. lstanbul civarındaki iki 
büyük kumıal-Kilyos ve Florya 
nevadiri tabiattandır. Biz bunların 
hiç bir noktadan kıymetlerini 
ta1'dir etmiş detiliz. 

Ahvali ııhbıyyemden dolayı 
ahiren üç ay kadar FrantQ.Ul Ri· 
viera aevahilinde • BeaalieD .. 
mcTk.iinde ikamet ettim, 

Meıhur Montecarloya şimendi· 
ferle tahminen yarım saat kadar 
uzak idim. Montecarloda küçü· 
cük bir plajda deniz banyoları 
tertibatı ile iştigal edildiğini gör· 
müştüm. Burası bizim kilyoa ya· 
nında ancak küçücük bir havuz, 
daha dotrusu l:Sir çamaşır leğeni 
addolonabilir1 

Muhtelif esbabı istirahat ve 
sühulet sırasında deniz kenarında 
bir otel yapıhyordu. Daha otelin 
kapısı bile takılmadan içinde kira· 
lanmadık bir oda kalmamış oldu· 
ğunu söylersem inanır mısmız ? 

Dauville, Ostonde, Letuke, 
Fordernail, Heronixdrof, Skeve· 
.nin gibi en safabah.t ve kalaba· 
\ık plajlarından bahsedecek de
ğilim. ı:;;urada yanı başımızda Va-

111ada, Köstencede nasıl mOteka· 
4Dil ve daimi tesisat vücuda 
getirilmiş olduğunu şehremane
timize ihtara müsaraat ederim. 

•Nis,, te bundan bir ay evel 
denize giriliyordu. Amma nasıl ; 
Propaganda olarak. O mevsimde 
,Jeniıe girenlere belediye her 
gün yirmişer 'rank istihmam üc
l'eti veriyor! Gazetelerde o bir 
araftan deniz banyuları mevsi-

[ minin hulul ettiğini bağıra çağı· 
ra ilan ettiler. Okuyup Nise ge
lenler azmıdır sanırsınız? Her 
millet gerek tabii, gerek sun'i va· 
rlıklarmdan i&tifede etmeği bili· 
yor Bizde bu bilği olsa biz de 
ne istifadeler temin edebilirdik? 

Avrupada sahil olmıyan yerler
de bile yazlık banyo tesisata vücu
da getirilir. Bunlarda büyük ha· 
vuzlar ve localar vardır . . Bunları 
Rusyada bile gördük. Göllerden 
istifade iıe hiç söz söylemeğe 
deAmez • Göl yoktur ki , banyo 
mevkileri olmasın. Göl plajlarına 
iptidai mekteplerin sınıfları katar 
katar ıevkolunur. 

Bu görüh .. ğe şayan bir man
zaradır. 

Yazın soğuk su banyoları bir 
lüzumu sıhhidir ve hatta yüzme 
bilmek şimdiki mekteplerin icra
sı mecburi derslerindendir. Yüz
me bilmek i~imai ve ahlaki bir 
vaıifedir. 

lstanbul bir sahil şehir iken 
geçen sene banyo tesisatı yapıl
madı. Belediyelerimiz hunu ih- ı 
mal eder gibi oldular. 

Halbuki bizdeki deniı banyoları 
tesisatı tahta havalelerden iba
rettir. Öyle iken lstanbulda de
niz banyosu kabil olmadı. 

işittik ki, bu sene emanete 
müracaat edilmiş. O da üç kiti 
ile bir mukavele yapmış, hatta 
Yeniköyde bir banyo inşası için 
keresteler celbine başlanmıştır. 
Her nakadar geç kalındı isede 
geçen seneye bakarak şimdi bu
,,~ r l <> c:o1 c:iikijr ediyoruz. 
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Bu defa ıııı•ı edilecek mi 1 

Mübadele murahhasları 
dün akşam 

Ankaraya hareket ettiler. 
Dün, Muhtelit Mübadele kumi- 1 

syonun ıehrimizde bulunmkata 
olan türk ve bitaraf azaıı Ankara· ı 
ya hareket etmişlerdir.M Diyaman· 
dopulosun buglln Atinadan hare· 
ket edeceği komisyona bildirildi
ği için diğer murahhasları da 
Ankaraya gitmiılerdir. 

Dünkü konvansiyonelle harket 
edenler Başmurahhasımız Tevfik 
Kimil beyle Nebil, Kerim, Mit· 
hat beylerdir. Komisyon reisi 
M. Rivas Viköna ile Katibi umu
mi M. Simon ayni tirenle hareket 
etmişlerdir. 

Ankaradaki müzakerata M. 
diyamandopuloıun avdetini mü· 
tcaakıp hemen başlanacaktır. 

Bugün tayyare postası oldu· 
tuna göre, Yunan başmurahha
sının bugün ıehrimize gelmesi de 
muhtemeldir. M. Diyamandopu
loı burada hiç tevakkuf etmiye
çek ve geldiği gün hemen Anka. 
raya gidecektir. 

Ankara mfü:akeratının alacağı 
şekil, evvelce de yazdığımız gibi 
M. Diyamandopulosun getireceği 
talimata bağlıdır • BitarafJarın 
teklifini evvelce bizim gibi 
kabul eden Yunanlılar, son 
dakikada caymıtlardı. 

Yunan bat murahhası bunun 
üzerine hükumet ile temas etmek 

Fransızlarla son] 
itilafname bu 

gün imzalanıyor. 
Uzun zamandanberi Fransız· 

larla devam eden müzakerelerin 
son zamanlarda müsait Öir saf· 
haya girdiğini, esaslı meseleler 
halledildiği için imzaya bir mani 
kalmadıgını yazmıştık. 

Itilafname bu gün Ankarada 
hariciye vekaletinde Tevfik Rüştü 
beyle Fransız sefiri kont de Şa
mbron arasında imza edilecektir. 

Cezası 500000 lira 
tutan kaçak 

sigara kağıtları. 
Saray burnu anbarında mü· 

him bir sigara kağıdı kaçakcı· 
lığı meydana çıkarılmıştır. Yaka· 
lanan kağıtiar 10 sandıktır ve 
cezası yarım milyon lira tutmak
tadır. 

Kaçakcılık şöyle anlaşıll}lıştır; 
Bundan bir haf ta evvel lsken
deriyeden gelen yirmi sandık 
talk Sarayburnu gümrük anba
rına konuyor. 

Mal sahibinin komisyoncusu mal
ları çıkarmak için beyanname ile 
geliyor. Bir sandıktan alınan talk 
muayene ediliyor, nümuneye mu
vafık oJduğu için muamel~si yapı 
lıyor. Fakat beyanname lskende~ , 
riyede ecza · fabrikası olmadığı ı 
için nazarı dikkati celbediyor, 
Nihayet bu sandıklardan üçünde 1 

dop markalı sigara kağıtları mey· 
dana çıkarılıyor . Komiıyoncu 
kağıtlarm kendisine ait olmadıkt· 
m iddia etmektedir. 

Heyet gönderilmesi usulünden 
korkmasa idim, hiç olmazsa var. 
naya kadar bir heyet gönder· 
mcği emanete teklif ederdim. 
Fakat tetkik heyeti iamini alan 
bu heyetlerin serbest masarifi 
belıi düşündürmüş olan beyhude 
sarfiyattan oldutu için Şdırema· 
netine bu tavsiyeden vaz ieçi
vonıpı. - Abuu~t Cevdet 

üzere Atinaya gitmiştir. M. Diya· 
ınandopulos, eğer muvafık t:ıl" 

Dün Ankarada~ gelen Atina 
4!1efirimiz Enis hey 

matla aönerse , esasları tespit 
edilmiş olan mukarrerat son bir 
içtimada komisyon kararı şek· 
linde imza olunacaktır. 

Diğer taraftan Ati na sefaretine 
tayin edilen Enis bey de dün 
sabah Ankaradan fehdmize gel· 
mittir. Enis bey bir lcaç--gün ıeh· 
rimizde kalacaktır. 

Yerli kumaş 
lzmir, 20 / A. .A. ] 

Yerli mallannı korunta cemi
yeti teşkilatım tevsie başlamıştır. 
Hanımların i§tİrak edeceği ve her 
mahallede kiiçük şubeler halinde 
çalışacağı ve şubelerin merkeze 
bağlı bulunacağı kararla5mzştrr. 
Makez riyasetini valinin refikası 
yapacaktır. 

e z:::::z !!!!! .. _,..._ 

Baronun lenezzUhU 

Istanhul avkatları dün 
Tarapyada senelik 

müsamerelerini verdiler. 
Baroya mensup bütün avukat· ı baş vekilimizle kıymetli adliye 

larla adliyl'! erkanı dün senelik vekilimize tazimat ve şükranımı· 
zın arzı ibla• 
ğıdır .• 

!ialil Hilmi 
beyden sonra 
yeni a§u ceza 
reisi Ferit bey 
de şu hitabeyi 
irad etti: 
-" Muhterev 

meslektaşlanm; 
Hakkın müdafi· 
lerin ile hakkı 
ihkak vazif eıiyle 

Tenezznbe tahsis edilen vapur 

mü kellef olan 
hakimleri da• 
ima huıule ge
tirdiği teun&t 

tenezzühlerini yaptılar. 
Seyrisefainin tenezzühe tahsis 

edilen Kalamış vapuru mütead· 
dit iskelelere uğrayarak Tarab
yaya gitti. Sümrer palasta 
yemek yendi. Yemek sonunda 
Baro reisi Halil Hilmi bey, Baro
nun teesaüa tarihini tes'it için 
yapılan, toplanmaya iştirak eden· 
leri selamlamış ve sözlerine şu 
şekilde devam etmiştir : 

" - Bir kaç seneden beri yapı· 
lan bu müsamereler bizleri tatlı 
bir gönül neş' esi içinde yaşatıyor. 
Bize her sene neş1 eli bir gün ya
fa tan ve mes'ut bir hatıra bıra
kan bu toplanışınız, bir cemiye· 
tin hukuki münasebetlel'ini ve 

ve samimi rabıtalar böyle bir 
tenezzüh iJe teşeddüt eyleditin• 
den bu teşebbüsü hürmetle kar· 
şılarım. 

Beşeri teşekkülitın, bilbaua 
cümhuriyetin hak ve fazilet olma· 
sına göre, memleket idaresinin 
esasında yeganeami: olan adllet 

kuvvetini uhdelerinde tutan hikim• 
lerle avukatların cemiyet hayatına• 
7jşeref ve müttehit esaslı bir unsu 
ru olduğiı ne derece tabii ite bu· 

[Mabadi 4 ıincıl sayfada] 

Kayseri hattında 
yıkılan 

köprü yapılıyor. 
adli ahenğini temin ve idare 
eden, iki mühim adli unsurunu Geçenle!dc Kayseri hattında 
bir arada toplayarak yekdiğeri· müthiş seller hasebile hasara utra• 
ne karşı hürmet, samimiyet, me· dığı:ıı yazdığımız köprü hakkında 
rbutiyet hislerini izhara vesHe alı:ıan son haberlere nazaranSOO 
oldu~ndan nıtzarımızda ehem· 217 nci kilometroda ve Yerköy 
miyetini bir kat daha artırıyor. " ile Caferli istasiyonJarı araaında· 

Halil Hilmi bey hak ve adalete ki bu köprü temamen harap ol· 
yetişmek için hakim ve avukatın muş, köprünün Kayseri cihetine 
her zaman beraber ve yekdiğe- düşen imlasından sekiz metroluk 
rine müzahir ve muavin olarak kısmı sürüklenmiş ve sel iki yüz 
çalıştıklarını ve çalışacaklarını on sekizinci kilometroya kadar 
zikrederek avukatlığın tarihçesin- da ray ve traversleri hattın bir 

den bahisle şöyle devam etmiştir: metro soluna atmıştır. Gene bu 
_ "Eski Romalılar zamanında civardaki diğe.r tahribat da yüz 

metroyu bulmuştur. 
avukatlar Senatör derecesinde Bu vaziyet yağmurların şidde-
hulcuk ve imtiyazata maliktiler. tinden hasıl slmuştur. Kayseri 

Romada senatör demek resmi hattı salahiyettar :r.evatın ıifadeıine 
teşkilabn en yüksek mertebesin- naz.aran Anadolu hututunun her 
de bulunmak demektir. ·• Sovva,. tarafıııdan daha metin ve hatta 
italya, Venedik ve ispanya gibi üzerinde emniyetle seksen kilo-

metre sür'atle tr~n sevkedilebilir 
hukuku mektubeniu mer'i olduğu bir hattır. 
eski hükumetlerde ve İhtilal tari- Görülmemiş yağmurların yap
hine kadar Fransada da avukatlar tığı bu arıza lor son günlerde Anr.• 
yüksek bir payeyi haiz idiler. dolunnn eski demiryoUarmrla • 

Bütün imtiyazatı ret ve ilga mesela Çiftehanda da ~aki olmtlJ" 
ederek hürriyet ve müsavatı tesis j tur. 
edP.n asrı hazır demokrasi devrin- · Yıkılan köpri.i ü:t~rine muvr.'<.· 
de ise avukatın hakıki vaziyeti ve kat inşaat y.;.;;ı]Mı~ ve t:-~ııie· i ~ 

aktcrma!':z oıarak s~)·'liı seferi 
mevkii içtimaisi eskisinden daha başlar.ıı~tır. y .:ni ve e~aslı köp-
çok parlak ve daha yüksektir. ninün in~sma bu~ünle· de h,ş. 

Baronuz istediği ve aradığı te· lanacakt.ır. 

kamülünü de cümhuriyeti tesis ve işletme idaresi iki~·e 
kabul ettig"' i adli sistemler saye- ld a:yn l. 
sinde istihsal edebileceğine kal'i -

Devlet demir yollrırının iİtİj"' 
inKısam edı::n lşldm'! idaresinin 

ve emindir.,, 
Halil Hilmi bey bundan sonrc 

.şu ıözleride ilaze etti: . 
-

11 BaronuzuD teessüsünü teı' 
it ettiğimiz bu tatlı anda hepi· 
mizi ulvi bir şükran borcunu ed· 
aya davet ederim: Buda, Reisi 
cümhurumuz Gaıi hazretlerine 
ve onun ilham ve irşadını muvaf • 
ı ... t.ivyetJ, tatbik eden muhterem 

[.ıUal1adi2 inci say1fadarı/ 

8011. dakıka --------
lzmirdeki maç 

lzmir 21 [Hususi] 
Galatasaraylılar fena bir oyo• 

oynadılar, 2-2 berRbere kaldılar. 
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Londrada ,.ikdam,, 

M. Macdonald 
İş başında ... 

17 Haziran 1929 
"- ıvıakdonald daimi bir faaliyet 

içinde vakit geçirmeğe başladı. 
Parlamento yakında açılacıık. Kra· 
lın iiftitahi nutkuna cevap verile
cek, Avam kamarasında bir takım 
münakaşalar olacak. M. Makdonal 
dın kabinesi parlamentodan itimat 
reyi itseyecek. Eğer muhafazakir· 
!arla Liberallar birleşirlerse kabi· 
ne itimat reyi alamaz. Birdenbire 
ıukut ediverir. 
- M. Ramzey Makdoııald bu ciheti 

şimdiden hesap ettiğinden geceyi 
gündüze katup çalışıyor. 

Parlamento toplandığı zaman 
okuyacağı programında, giriştiği 
bir tab.ım mühim isleri zikretmek 
niyetindedir. O zaman Liheralların 
ve muhafazakarların kendisine 
İtimat beyan edeceklerini, haşla
dığı işleri bitirmek için fırsat ve· 
receklerini ümit ediyor. M. Mak· 
donaldın kabinesi dahilde işsizlik 
buhranını izaleye teşebbüs etti. Bir 
takım faaliyet vardır. Fakat iısiz. 
Jik buhranı henüz hafiflemedi. Es
kisi gibi devam etmektedir. 
'V ergi.ler meselesine, bilhassa orta 
ve fakir halkın tediyııt yükünü 
hafifletmek için .eryıaye üzerine 
vergi tarh edilmesi mevzuubııhs 
bile olımyor. M. Makdonald zen
giııleri ve milyonerleri, milyar· 
derleri gücendirerek sukut etmek 
ihtimallerini nazarı dikkate alıyor. 

(> zaman İngiliz zenginlerinin ve 
sMyi erbabının milyonerlerinin 
fırkalan olan muhafazıkirların ve 
libt:ralların kendisine ademi itimat 
reyi vereceklerini hesap ediyor.Pek 
muhtemeldirki, bu sebeple amele 
fırkuı reisi olaJı M. Makdonald, 
ıımeleyi değil, sermayedarları rnern· 
nwı ve mutmein etmeğe çalışıyor. 

Muhafazakar ve liberal fırkaları 
maha{ilinden terıı~uh eden haber
lere göre bu fırkalardan bilhassa 
muhafazakarlar M. Makdonaldı 
şimdilik serbest bırakacaklar. 

Ameleden , M • Makdonaldıu 
sosyalist fırkasına itimat reyi ve
renlerin tam bir memnuniyetsiz· 
Üğe düçar oldukları zaman hü· 
cumda bulunacaklar. Sermayedar· 
)arın esasen memnun olmadıkları 
Makdonald kahinesindeıı sosyalist 
ameleninde yüz çevirmesine kadar 
muhıfazakirların bek:liyecekleri 
söyienıyor. 

Bu takdirde dahi M. Makdonal· 
dın amele fırkasından yüz çevire· 
rek sosyalist amelenin, müfrit sos
yalistler fırkasına iltihak etmeJe. 
rinden de endi§e olunuyor. Bu 
sebeple mubafazakiir liberal ve 
mesai fırkalarının muhtelif çıkmaz 
yorlar ıı.rıısmda bulundukları ıın· 
!aşılıyor. 

İngilterenin iktisadi ve içtimai 
bünyesinin bu gibi sebeplerden 
df)layı ne gibi yeni buhranların ve 
sademelerin arefesinde bulunduğu 
kestirilemiyor. 

"iKDAM,, ın tefrikası: 41 

Kapalı oda 
Halbuki onlara istedikleri ma· 

mal11111atı ancak ben verebilirim. 
O halde? .• 

Paul vaziyetindeki kuvveti ka
vradı. İki saat sonra kendisini 
köşkün mükellef bir salonuna 
götürdüler. Orada da tekrar üstü 
başı bir kerre daha arandı. 19' 
erde sırmalı oniformalar giyi.ıa· 
miş iki kiti vardı. Paul: 

- Acaba, dedi, benim içiıı 
rahat.11z olan bu zevat impara· 
torluğun hangi ricali iiliyesinde· 
ndir? 

Bu işte muhakkak daha mile· 
ısir bir müdahale vaki olacaktır. 

O sırada yakından bir otomo· 
bil sesi geldi ve az ıoııra da Si· 
!onda bulunanlar birden ayaıra 
kalktılar. 

Kapı açıldı. 
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dan korunma VllA»elte 
Vilajetlerin idaresi 
Vilayetlerin idııresi kanunu dün 

İstanbul yilayetine tebliğ edilmiş· 
tir. 

Rıı kanuna nazaran vali mua
vini, nrnktupçu, jandarma kuman· 
danı ile Polis müdürünün tayinle· 
rinde valilerin mütalaası alına 
caktır. Mühim bir kısım tal! me· 
murların tayini valilere bırakıl. 

mıştır. 

Kanunda: Vali, Devletin mi\mes· 
sili ve her vekiilPtin idari ve siyasi 
icra vasıtasıdır. Valiler icap ettikçe 
doğrudan doğruya vekaletlerle 
muhabere edecekleri gibi icap 

eden emirleri de verebileceklerdir. 
Valiler gürülmesi geri kalmış 

davaları müddei umumiden ıual 

eder ve alacağı cevaba göre key· 
fi yeti Adliye vekaleline bildirirler" 
denilmektedir. 

ima nette 
Memnun olduk 

Bacaların temizlenmesi ıçın, 

şehremaneti, 3 sene eve! bir 'ir
lete ruhsatiye vermiftir. Bu tir. 
ketin adamları halkın §İkiyet ve 
itirazlarına rağmen zorla evlı:ıre 
girerek bacaları temizliyorlardı, 

Emanet bu husustaki şikayet
leri temamile bertaraf etmek 
üzere bu şirkete verdiği ruhsati
yeyi istirdat etmiştir. Badema her 
ne nam altında olursa olsun hic 
bir şirketin adamı hiç bir eve gi
remeyecek ve cebren baca temiz· 
leyemiyecektir. Bu husu~ hııkkm· 
dıı polise de malumat verilmiştix. 

Kazaya karşı sigorta 
Şehrimiz taksilerinde işliyen 

otomobillerin Avrupada olduğu 
gibi kazaya karşı sigorta edilmele· 
!eri ileri sürülmüş ve seyrüsefer 
merkezi bu hususta Emanetten bir 
karar verilmesin irica etmİ§ti. 

Maarifte 
Muallimler ve talebe 
Maarif müdiriyetinden mektep· 

lere gönderilen bir tamimde de
niliyorki: 

• Bazı muallimlerin teneffüs 
zamanlarında çocuklarla sıkı bir 
şeki lde alakadar olmaları lazım· 

dır. Çocuklarla alakadar olmayan· 
!ar hakkında çok iddetli hareket 
olupacaktır. 

Muallimlerin sevahati 
• 

Mekteplerin tatili münasebetile 
muallimlerden kısmı azamı, maa
rif vekaletinin emri mucibince, 
Anadoluya. Avrupaya guruplar ha· 
!inde tetkik: seyahatlarine çıkmağa 
hazırlanıyorlar. Celecek ay zarfın· 

da yüzlerce mualtim seyahata çıka· 
caktır. 

Mahkemelerde 
M. Mario seranın davası 

Yıldız kumar salonunun kapa· 
tılmasl dolaysiyle Yıldız müsteciri 
M. Maryo Sera tarafından Şehre· 
maneti aleyhine bir tazmmat davası 
ikame olunmuştu. Ticaret mahke
mesi son muhakeme celsesinde 
M. Maryo seranın zararı zitanmın 
tayini için bir ııhli vukuf teşkiline 
karar vermiştir. Buna nazaran 
Şehremaneti tazminata mahkum 
olacak gibi görünmektedir. 

Bugünkü davalar 
!Kalyoncu kulluğunda Hüseyin 

paşa zade Vefik beyi öldüren 
Komiser muavini Ahmt beyin mev· 
kufen muhakemesine bugün ağır 

ceza mahkemesinde başlanacaktır. 
Gene bugün • Hronika,, gazete

sinin son muhakemesi cereyan 
edecek ve Türklüğü tahkir hadise· 
sinde neşriyat yapan türkçe gaze· 
teler mahkemece tetkik olunacak· 
tır. 

Bu muamele hakkında alelusul Adll»ede 
umuru hukukiye müdürlüğünüıı 

mütıılaası sorulmuıtur. 
Umuru hukukiy müdirieti yap· 

tığı tetkikat neticesinde otomobil 
sahiplerinin mallarına kaza sigor
tası yaptırmıya icbar edilemiceği, 
zira eldeki ahkam ve belediye ni· 
zamatının buna müsait olmadığı 
mütalaasını serdetmiş, bu husus· 
taki evrak humütalaa üzerine hıf. 
zedilmiştir. 

Baro balo da verecek 
Baroya mensup Avukatlar Baro 

meclisi inzibatına dün bir takrir 
vermişlerdir. Bu takrirde avukat· 
!arın da her l!ene bir balo vermesi, 
ve gene her sene yapılan tenezzühe 
avukatların ailelerinin de iştirakinin 
temini istenmektedir. İnzibat mec· 
!isi bir karar verecektir. 

Belediyelerde bu seneki iş AUsumatta 
Şehremaneti bu sene belediye 

dairelerinin yapacakları mütefer
rik inşaat için 200 bin lira tahsis 
etmiştir. 

Önümüzdeki hafta zarfında bu 
para belediye dairelerine • tesbit 

edilen mıktar dahilindie · tevzi edi
lecek ve derhal inşaata başlana

caktır. Fatih ve Beyazit daireleri 
müştereken Eminönü · Eyip rad· 
desinin tevsi ve tı mirin ; icar ede· 
ceklerdir. 

içeriye fırtına gibi kılıçlı, mah
muzlu biri girdi. Paul bu geleni 
derhal tanıdı. 

Bizzat imparator! 
Kayserin bir işareti üzerine 

odadakiler çıktılar ve Paul Haı· 
metmeapla kartı karııya kaldı. 

Kayser hiddetle sordu: 
Sen kimsin? Buraya ne yap· 

maga gefdin ? Arkadaşların 
nerede ? Kimin namına hareket 
ediyorsunuz? 

Paul dedi ki : 
- Suallerinize cevap verme· 

den evel, emir buyurunuz da el
lerimi çözsünler. 

İmparator gözlerini dör açtı. 
Hiç şüphesiz karşısında böyle 
konuşulmasını ilk defa iıitiyordı.ı. 

- Heeee 1 dedi, bir kelime 
ile sizi kurşuna diıdlrebileçeğiın.i 
unutuyor~unu~ galiba ! 

Paul 5esinl çıkarmadı 1 Kay•er 
salondıı bir ap~ı. bir y11karı do· 
!aştı. •' 

Kaçakcılık kanunu 
Yeni kaçakcılık kanunu rüau· 

mata tebliğ edilmi§tir. Yeni kanun 
eskisine nişbeıle daha şiddetlidir. 
Kaçak bir malı Alanda satanda 
kullananda aynı derecede tecziye 
olunacaktır. 

Kaçakcılığa .teşebbüs edenler 
eski kanunda tecziye edilmemek 
te idi. 

F'akat kanunda kaçakcılık mü· 

Birden zile bastı. Geleıı biz· 
metçiye emir verdi : 

- Şunun kollarını çöziın 1 
Paul, baklarındaa kurtulunca 

askerce bir vaziyet ald. ve aelam 
verdi, 

Salon gene boşaldı • Kayrsar 
yaklaştı . Mamafi ortadaki Dlasa 
ikisinin arasını ayırıyordu. 

Sert bir sesle sordu : 
- Prens Konrad nerede r 
Paul cevap Terdi : 
- Haşmetmaap, Prens l<Çonrad 

öldürülmüş değildir, ıihhatı ye. 
rindedir. 

Kayser genif bir nefes aldıı 
- Sak olabilir, fakat sizin 

vaziyetiniz gene .değişmit olamaz. 
tecavüz, casusluk, kaldı ki en iyi 
adamlarımı birini de llldlirdünüz. 

- Casuı Kari değilıni Ha,. 
memaapll kendini mildafa etm
ek için onu öldürmeğe mecbur 
k•ldım, 

- Fakat ~ldvrdi,ini,iı. Gerk bı.ı 

teşebbisleri de tecziye olunmaktadır. 
Kaçakcılık için yapılacak tııbar· 

riyat gündüz polis ve heyeti ihti· 
yariye huzuriyle yapılacak, geceleri 
yapılacakların ise müddei umumi· 
likıen müsaadesi istihsal oluna· 
cııktır. 

Kaçakcılık için yeniden motör· 
ler alınacaktır. 

in hisarlarda 
Petrol inhisarı aleyhine 

bir dava 
Bir petrol kumpanyası şeker ve 

petrol inhisar idaresi aleyhine bir 
dava açmıştır. Kumpanya inhisar 
idaresinden 120 bin lira zarar ve 
ziyan istemektedir. 

Davanın sebebi ~udur: Bundan 
bir kaç sene eve! inhisar idaresi 
bol miktar<la mal alır ithalat tacir· 
!erine satardı. Bu arada davacı 
kumpanyaya 1300 ton petrol sip11· 
riş etmiştir. Mal İstanbul limanına 
geldiği zaman petrol inhisar tesel· 
itim muamelesi yapmamıştır. Kum· 
pıınya da 11100 ton petrolu daha 
ucuz bir flatle İstandart kumpan
yasına satmıştır. 

Kumpanya bu vaziyeti protesto 
etmiştir. O zaman Petrol inhisarı 
bu protestoya cevap vermemiştir· 

Kumpanya yüz yirmi bin lira 
ziyan ettiğini iddia etmektedir. O 
zamandan beri Petrol inhisarile 
kumpanya arasındaki bu ihtilaf 
halledilmemiştir. ' 

Nihayet mes11le mııhke~Jıeye İn· 
tikal etmiştir. 

MUteferrlk 
Ziraat enstitüleri 

Elyevm şehrimizde bulunan ik· 
tisat vekaleti ziraat müsteşarı Ih· 
san Abidin bey Ankarada inşaatı 
ikmal edilmek üzere olan ziraat 
enstitülerine ait hususa! ile meş· 
gul olmaktadır. Mumaileyh, bu 
enstitülerden yapılacak teşkiliit 

ve tayin edilecek muallimler hak· 
kında salahiyettar zevat ile gö· 
rüşmektedir. 

Bu maksatla baytar mektebin· 
de bir içtima aktedilmiş ve ens· 
titüler hakkında muallimlerin mü
talaaları tespit olunmuştur. 

Terhiyei bedeniye kursu 
Bu sene İstanbulda terbiyei 

bedeniye müfettişleri yetiştirmeli: 

üzre bir kurs açılacaktır. 
Bu kursa 100 muallim iştirak 

edecektir. 

Vapur rakabeti 
Seyrisefain idaresi vapurcular 

arasındaki rakabet ticaret odası 

tarafından tetkik edilmektedir. Oda· 
nın baahriye rpörtörü Ali Riza B.ri· 
yasete bu hususta bir rapor vermiş· 
tir. Raporu deniz ticaret komisyo-
nu tetkik edecektir. 

Komisyon bu mesele hakkındaki 

cinayet, gerek öteki teşbbüsleri· 
niz: sizi kurşuna dizilmekten me· 
uedemez. 

- Hayır Ha~metmaap. Beni 
idam edorıeniz prens Konrwdı 
da idam ederler. 

imparator omuz silkti : 

- Eğer prens Konrad bayat. 
ta ise, onu buluruz. 

- Hayır, Haşmetmaap, bula
mazımız. 

- Almanyada benim taharri· 
yatımdan maıun kalabilecek yer 
yoktur. 

- Prenı Konrad Almanyada 
değil ki Ha~metmaap .. 

- Ne ? Almanyada değil mi? 
- Evet, Almanyada değil. 
-:- O halde nerede ? 
·- Fransada .. 
- Fransada mı ? 
- Evet, Oruken ıatoıunda ve 

ırkadı,larımın nazareti altında .. 
Eter yarın •ktaro saat altıda Fr· 

' 

vapur sahiplerini de dinliyecek 
tir. Vapurcular bu gün için odaya 
davet edilecektir. 

Peşte talebe kongresi 
Ağustosta Peşte şehrinde bey· 

nelmilel bir talebe kongresi acı· 
lacaktır. Kongreye Türk talebe 
cemiyeti davet edilmiştir. 

Kayseri hattında 
[Birinci sayfadan mabat] 

Afyonkarchisarından itibaren Ko • 
nya imtidadı kısmı işletme ida· 
re merkezi Konya istasiyonun· 
da idareye ait Bağdat oteline 
yerleşmiştir. 

Haydarpaşa-Ankara ve Eski· 
şehir-Afyon ile bu hathn üzerin· 
de ki Kütahya ve temdidi •u· 
besi kısmı işletme idarııi mer· 
kezi de Haydarpapda kalmıştır. 

Seyyar mektep 
Şimendllfercilik mektebine de· 

vamları vazifeten mümkün ola· 
mıyan istasyon memur ve müs
tahdimininin malumatlarını tez
yit için istasyonları geçen vagon· 
lar dahilindeki seyyar mektep 
vazifesini yapmakta devam et· 
mektedir. 

Bu mektepte muallimler vası· 
tasile konferanslar şeklinde mes· 
!eki tedrisat yapılmakta ve filim· 
lerle malumat verilmektedir. 

Yenişehir köprüsü 
Ankarada Eski ve Yenişehir

lerin birleşme noktası olan An· 
kara, Kayseri hattı altındaki köp· 
rünün yeniden esaslı ve daha ge· 
niş bir şekilde yapılması için icap 
eden malzeme getirtilmiştir. Şeh· 
rin müstakbel planına tevfikan 
yapılacak olan bu köprünün inşa 
sına başlanmak üzre~ yapılması 
icap eden muvakkat şeklinin pro· 
jesi Demiryollar heyeti fenniye· · 

since ta nzım edilmektedir. Yakın· 
da inşaata başlanacaktır. 

Makinist eyileşiyor. 
Biçer istasyonu11da vukua gelen 

tren kazasında yaralananlardan 
lstan bul tarafından gelen marşan
dizin makinistinin ahvali sıhhiyeşi 

salaha yüz tutmuştur. 
..... , x !$! 

................ Dil<kaf , .............. . 
"ikdam. 
Ya kup 
Kadri 
TeHam
dullah 
Suphi 
gibi iki 
büyük 
tlkir ve 
yazı ada. 
mı mızın 

muave· 
netini 

temin et· 
miştir. Bu değerli kalemlerin. 
yazılarını yakında ne~re baş-i 
la yacağız. ! . ....................................................... ~ 
ansa ya 
aıkeri 

cektir. 

iade edilmezsem, Prens 
makamata teslim edile· 

Kayser öyle şaşırdı ki, hidde· 
li bir an içinde dağıldı. Eğer 
otlu bu tarzda esir edilirse hem 
kendi hanedanı, hem bütün Al
manya dünya nazarında gülünç 
bir mevkie düşecekti. Kaldı ki 

böyle bir rehine de, düşmanın 
ağır baımasına kifayet edebilirdi, 

Paul muzaffer bir mevkide ol· 
duğunu anladı. 

Kayser geceleyin geçen facia
nın ıafahatını zihnen tahmin ede
biliyordu. Tünele geliş, tünelden 
kaçış ve prensin kaçırılması, di
namitlerin İştiali ..• Ve bu teşeb· 
bllateki cesaret te aklına durğuD• 
luk veriyordu. 

Sordu: 

Günün sıcak zamanlarında 
yürümemek, su matralarını 

iyice doldurmak, boynu ve gö· 
ğsü açık bırakmak, sık ve dar 
yaka kullanmamak, haaır veya 
panama şapkaları geymek, ar
asıra istir,!ı at ederek gölğ'eli 
yerlerde ir.lenmek, az yem· 
ek yimek, ıspirtolıı içkiler 
kullanmamak ııuretile korunu· 
!ur. 

* ... 
Tedavisi eğer hafif şikayet 

varsa bir kaç yudıım su verip 
dinlenmeye bırakmalı, efya· 
sını ayırmalı, eğer yüzü kı· 
zatmış ise başına soğılk su koy-
malı ve yllksek tutmalı, eğer 
kansızlı \.. varsa başını afatı 
tutmalı. Yüzüne serin ıu ser· 
pmeli, baıına kan hücumu 
varsa ayağını derhal banyo
suna koymalıdır. Kahve ve 
sirke iyi gelir. Sun'i tenefftls 
yaptırmalıdır. Hüli.sa bqı 
serin ve mideyi hafif tutmak 
faidelidir. 

Lokman Hakim 

Aksarayda feci 
bir otomobil 
kazası oldu. 

Dün sabah saat beş huçukrad· 
delerinde Aksarayda bir otomo• 
bil kazası olmuş, üç kişi afır SU· 

rette yaralanmıştır. 
Bu feci kazaya bir şoförün 

mevkiinde horul horul uyumaıi 
sebep olmuştur. Vatman Hasan 
efendinin idaresindeki tramvay 
arabası bu sabah Aksarııyda du
rurken karşıdan müthiş bir sUr'. 
atle bir otomobil gelmeğe baı· 
lamıştır. Bunu gören vatman Ha-
san efendi bağırip çağırmafa 
başlamış, otomobili durdurup 
müsademeye mani olmak istemiş· 
setle muvaffak olamamıştır. 

Müsademe pek şiddetli olmuş, 
neticed şoför Mustafa, şoför 
muavini Celal ve otomobil yolcu. 
su polis memuru Nail efendi eh· 
mmiyetli surette yaralanmışlardır. 

Yapılan tahkikatta yolcu, ıo· 
för ve muavininin de uyuduğu 
otomobil, makine hali faaliyette 
olduğu halde başı boş olarak 
bırakdığı anlaşılmıştır. 

Yeni tahllisiye teşkilatı 
Ik ti sat vekiileti bu sene Kara· 

deniz sahillerinde tahlisiye teşki· 
!atı yapmağa karar vermiştir. 

Karadenizde kazaların çok ol• 
duf!u yerlerde tahlisiye mevkileri 
olacaktır. Bu mevkiler henüz te. 
mamile tayin edilmistir. Bu mev• 
kileri tayin etmek için yakında 
bir heyet Karadeniz sahillerinde 
tetkikat yapacaktır. Şimdilik li• 
man reisleri bu husustaki fikirle
rini deniz ticaret müdiriyetlerine 
birer raporla bildirilecelderdir. 

Mektep müsamereleri 
Dün Üsk:üdarda 29uncu ilk mek te 

pin son sınıfından mezun olan tale· 
beye şahacıetnameleri dağıtılmıt 
ve bu münasebetle bir veda müsa
meresi verilmiştir. Müsamereye 
talelıe velileri ·davet edilmişti. Mek 
tep müdürü Suat bey çocuk. bifZus· 
sıhhasına ait bir nutuk söylemiı 
ve müsamereye iştirak edenlere 
teşekkür etmiştir. Bundan sonra 
iki üç hanım manzumeler okumuı· 
!ardır. 

Askeri bando da müsamereye 
iştirak etmiştir. 

- Siz kiınsiniı? 
Pa11l a#ır a~ır cevap verdi: 

(Bitmedi ) 

Yapılmayan taahhüt 
Simens Alman ~irketi vakıite 

İş bankasile antant yaparak: Eski· 
şehirde bir telgraf, t elefoıı inşaat 
malzeme fabrikası açmış, fakat 

• bilalıara şirket taahhüdünü ifa eyle· 
meynıce mesele mahkemeye in

i tı1'ııl etıııi~tır. 
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Aalt.ıcı Hüse'Jln Rilaı Beye Zı. ra-atı• mı· z Borçlaı· - c ~ -ı:: ı· 1 rita üzeriııde Alpullu ve mücavir 3S US ar ı' istasyonlardan başlıyarak Edirne· 
ye temdit edilecek yeni hattın 

lzmir, 20 [A.A.] 

· iktisat velclleti t-arafından me· 
l!lleketimizin zirai vaziyetnıi tet· 
lcike memur edilen Türk ve ecne· 
bi mütehasııslardan mürekkep 
heyet bu akşam şehrimize avdet 
edecektir. Naim palasta ihzar 
edilen hususi dairede ikamet ede· 
cek olan heyetin Cuma günü zi· 
raat başmüdürünün de iştirakiyle 
bir içtima aktedeceği ve bu içti· 
mada mıntakamızın zirai vaziyeti 
etrafında uzun ve mühim müzake
reler cereyan edeceği haber ahn
mışbr. 

Ankarada dünkü 
Gazi koşusu 

Ankara 21, [A.A] 

Bukün şehrimiz ilkbahar at 
koşularının sonuncusu icra edil
di. Koşu mahalli çok kalabalık 
idi. Baıvokil ismet paşa hazret· 
)erile vekillerde hazır bulunmuş· 
lardtr. Birinci kotu üç ve daha 
yukarı yaştaki ferli ve arap at 
ve kısraklara mahsus. Mesafesi 
1600 metre, ikramiyesi de 700 
lira idi. Yaver Fikret beyin ka
racabeyi birinci, Suphi paşanın 
C'9flanı ikinci geldi. 

lkind kefu dört ve daha yu· 
kan yaştaki yerli ve arap at ve 
kısraklara mahsustu. mesafesi 
8SOO metre, ikramiyesi de 1000 
lira Mli. Tevfik beyin geyiği bi· 
riaei, Emin efendinin Tayyarı 
ikiDci ıeldi. 

Ô9üncü koşu Gazi koşusu idi. 
Üç 'Ye daha yokarı yaştaki halis 
kaıı İngiliz at ve kısraklarına 
.. ah.ustu. it bankası müdürü 
Celil beyin 1'4tpgrinesi birinci, 
ismet pqa hazretleriniıı Olgas ı 
ikinci, Suphi paşanın Bananı 
üçüacü geldi. 

Dördüncü koıu cab manialı ve 
oniformah zabitana mahsuıtu • 
Mesafesi 2500 metre, ikramiyesi 
de 550 lira idi. Birinci mülazim 
Mustafa beyin bindi~i leyli, yine 
birinci müli.zim nazım beyin bin
diği inci ikinci geldi. 

Beıinci koşu karaca bey harasi 
mahsulibndaiı olan üç ve daha 
yukarı yaştaki kıır~klara mahsustu 
mesafesi 6000 metre, ikramiyesi 
de 450 lira idi. On hayvan girdi. 
Ha~im efeadinin bindi~i kır re· 
nkli yarım kan arap birinci, Ali 
efendinin bindiği aynı cinsden 
kırı da ikınci geldi. 

Ankarada lik maçları 
Ankara 21 [A.A] 

Ankara mintakası lik maçlarına 
hu günde devam edilmiş ve mın
taka biriııciliğini kazanmak i~in 
musabaka yapan muhafiz gücü 
gençler birliği birinci takımları 
ikişer sayı ile berabere kalmış· 
lardır. önümüzdeki hafta musa
baka tekraredilecektir. idman 
ııahası çok kalabalık idi. Hariciye, 
nafia. adliye, maliye vekillerile 
büyük erkan harbiye ikinci reis· 
Asım paşa da hazır bulunmuş
lardı. 

Geçen hafta nihayeti bulan iki 
ilci takımlar musabakasında altın
ordu idman yurdu ikinci takımı 
lllıntaka birinciliğini kazanmıştır. 

Çinde bir infilak 
Londra, 21 [A. A.] 

Gaı.etelerin Honğ Kontan is
tihbanna göre Kantonda bir hu
tanede bir infilak olmuş ve bunu 
Yangın takip etmiştir. Otuzu has
tnlarda olmak Uzre yüz kadar te
l f vardır. Bina tamamen harap 
,,ı muştur. 

Paris. 20 LA.A] 
Meb'usan meclisi encümenle

rinde teşrihatına devam eden 
M. Poincara Müttehidei Ameri
kanın her hangi bir (sıyanet ına· 
ddesi ) nin borçlar hakkındaki 
itilafların asli bir maddesi olma
sını biç bir zaman kabul etmemiş 
oldu!unu söylemiştir. Mumeileyh 
Mellon - Beranger itilaflarmın fa. 
iz nisbetinin azaltılması ve tak
sitlerin sıralandırılması sayesinde 
sermayenin ~ 0 50 nisbetinde ten
ezzülünü intaç etmiş olduğunu 

beyan, hali hazırda daha nafi 
şerait elde edilmesi mümkü ol
mayacağı hususunda ısrar etmiş
tir . Başvekil, yarın izhatına de
vam edeccktfr. 

Paris, 20 [ A. A] 
( Havas) M, Poincarenin şim

di parlamento huzurunda borçlar 
hakkında akdedilen itilafname-
lcri müdafaa etmesi vukuatın 
kendisine hak vermiş olduğunu 
ispat etmektedir. Binaenaleyh 
mumaileyhin noktai nazarını de
ğiştirmiş olduğuna dair şayıa asıl· 
sızdır. Şimdi Fransanın daha na· 
fi şerait elde edileceği değil, bel 
ki Younga planinın efkarı umu
miyeyi tamamca tatmin etmekte 
olduğu mütalaası ileri sürülmek
tedir. Bu sebeple tasdik keyfiye
tinin reye konulmasının tam za

Bükrc~, 2-0 ) güzerganmı tespit jçin etütlerine 
Besarabyada casuluk vak ala- b4şlanuşbr. Bu tetkikat neticesi 

rı çoğalnıağ·a başlamıştır. Son . . . . . 
günler zarfında bir çok kimseler şırketın Parıs nıerkt zınden geçtık· 
tevkif edilmiştir. ten sonra hiikumeti merkeziyeye 

MevkufJar arasında ~imendüfer arzedilecektir . Hükumet , hangi 
ve posta memurları vardır. güzergahı tercih ederse , şirket 

Balandaki dördüncü fırkaya 
mensup bir küçük zabit tekif ve 
Kişnefe nakledilmiştir. 

Bu zabitin, fırkanın seferberli
ğine ait planları sovyet memur 
alrına sattığı söyleniyor. 

toprak üzerinde o güzergahta, yeni 
hattın inşasına nit hazırlıklara 
başlı yacaktır. 

Yeni hat, iki sene bitmeden 
inşa ve kiişat edilmiş olacaktır. 

rn;_ ............ ~ ...... a , -..:;;;;:;;;;==..., ·-..... -~~ 
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~!Türkiye iş Bankası ·~ı 
-· . ~- -· 

.~!Heyeti Umumiyesinin 2-6-29 tarihliı~I 
i~~ kararına tevfikan ve SERMA YE- ~~i 
rn NİN 4,000,000 liradan 5,000,000 _;j 
~:~~liraya tezyidi için ihraç olunan: .~ . -- . -

~~! Beheri: 10 lira kıymeti itihariyesinde 

l~ltOOOOOadet=. 
:!Hamiline ait yeni hisse senet-! ! 
ı~llerine kayt olıııımağa dave~ 1 
Ee: :~: ·-· ·-· manı gelmiştir. &~: :s: 

Paris, 20 [A.A] i§i 2 Haziran 1929 tarihinde içtima eden fevkalade hey'eti S -=i 
Parlamento azasından bir ta· L_ ~ umumiyenin nizamnamei esasinin 9 uncu maddesine tevfi- S 

kımı istizalılardan sonra ayan ve 
meb'usan meclisinin tatil edilm· 
esi, borçlar ve tamirat mes' ele· 
leri hakkında kat'i tetkikat yap
mak Ye bir sureti hal bulmak 
ıçın teşrii meclislerin Ağustos 
sonlarında içtimaa daveti hususu
nu hükumete bırakılması imkanı
nı derpiş etmektedirler. 

Zagrepte matem 
Belgrat, 19 

lskopçinada Hırvat meb'usların 
katli devri senevisi yarına tesa
düf etmektedir. Bu münasebetle 
Zagrepte dükkanlar kapanacak, 
siyah bayraklar çekilecektir . Bu 
münaseb~tle Zagreple bazı hadise· 
ler olması ihtimaline binaen hü
kumet içtimaları , nüma);şleri 

menetmiştir. 

Amerika gümrük tarifesi 
Ottava, 20~A.A.) 

Amerika gümrük tarifelerinin 
yeniden tetkiki hususuna telmih 
eden Kanada ticaret nazırı ile 
kabinenin diğer erkanı müttehi· 
dei Amerika hükumetinin bu ka· 
rarının mukabele bilmisli icabet
tirmediğini beyan etmişlerdir. 
Bir çok gazeteler ayni mes' ele 
hakkında tefsirlerde bulunmakta 
ve Kanada kabinesinin önümüz
deki teşrii devre esnasında ln-
giliz malları lehindeki tercih esa
sını ıııahsus surette tevsi etmek 
ve tercih esnasında istifade et
miyen milletler hakkında şimdi 
mevcut umumi tarif eyi bilkuvve 
değişmemiş bir halde brakmak 
fikrinde olması fevkalade muh
temel bulunduğunu yazmaktadır. 

Ef.gaııistanda iki 
İngiliz öldürdüler 

Londra, 20 
Simladan Röyter ajansına bil

dirildiğine göre bir İngiliz zabiti 
ile bir askeri doktoru şarki Efga• 
nistanda bir otomobil tenezzühü 

İ :==: ~ kan, ihracına karar verdiği beheri 10 Türk lirasi itibari kıy· - i 
i~! mette 100,000 adet HAMiLİNE AiT YENi HİSSE SE- ~i 
1 ~ i NETLERi şeraiti at.iye dairesinde bankanın eski hisselerine ~ i 
1
1
=! sahip olanlara arzolunmaktadır. 5 
'='f. c:. 
=ı == 
!~:MİKTAR: Eski hissedarlanmz. haiz olduklan beher eski --S 
~ -i dört hisseye mukabil bir hisse nuibayaa edebi- :=.= S 
:=: lirler :=:: 
i =J Eski. hisselerin dörde taksiminde çıkması muh- --~ 
5

1 
:· temel hisse l\üsüratı muteber değildir. S 

== == 
~; BEDELi: Yeni ihraç olunan senetlerinin fii ihracı berveçhi ~=E 
:i - oti gösterildiği şekilde 11, 20 liradır. (On bir a 

z yirmi kuruş) i 
=ı :=: 
=ı :=: ! Kıymeti iıibariyesi •.••.• 10.-Lira 5 
-i Resmi tamga • •••••.•• -.20 : 
--: p . ı. := == rım • ••••••••• - •• • =. == 11 ?O --: =I .,..,, =I 

~İ HAKKI RÜÇHANIN MÜDDETİ İSTİMALİ: İ 
::z: == 

1 
= i Eski h~sedarlarmız, klisurat dahili olmaksızın j 

:- j hisstlerine dörtte bir nispetinde isabet eden yeni =; 
5 = i hisseleri iki ay zarfında, yani 10 Ağustos 929 : 
;--$ akşamına kadar mtibayaa ve bedelini aşada izah 
i ~i olunduğu şekilde Bankamıza tevdi 1ıe ya irsal 
s§i etmelidirler. Bu müddet :zarfında hakkı rüçlıa-
i-::: ! mnı kullanmayanlonn yukanda mez/.:.ur müsait 
;-:-_ ! şeraitle mübayaa hakları sakit olur. _ 
=~= = 
~;i HAKKl R OÇHANIN SUUETİ İSTİMALi: ~ 
~~~ Hissedarlarımız şubelerimize 10 Haziran ~ ~ 
5 = ~ 929 tarihinden itibaren müracaat ederek yeni __ i 
i § i hisselerin mübayaa pusulasını imza edebile- -=_-i 
i ~ E ~eklerdir. ·= ! :.""" Hissedarlarımız Bankaca kendilerine gön-
~! derilecek olan kayt varakasını doldurup imza 
i E ve bankanın merkezine veya Istanbul şubesine 
~= taahhütlü olarak irsal etmek suretiyle dahi ::- : 
L- yeni hisselere kaydolunabilirler. _ ~ 
5::.: Ancak beher hissenin 11,20 lira itibariyle _ i 
i ~ tamam bedeli dahi şubelerimize tevdi veya ~ 1 
i :=: 5 Is tan bul şubesi ve Ankara mer~zimize irsal -· 5 
5-: edilmelidir. ~! 
: :: Yukarıdaki müddet zarfında bedeli tesviye f 

=· 
;~k':r~yan mübayaa pusulalarının hükmü =--~-~ 

__ .NOT : ';eni hıb·s.selerden dbir hfiss1ed~ra eski hisselerin 
= ! oörtte ır nispetin en az a verilmeyeceği içün, 

İ kayt varakasında sehven fazla yazıldığı vaki 
:;:;; olursa Bankaca konturolunda dörtte bir tenzil 
=: edilecektir. --1 

:j YENİ HİSSELERİN TEMETTÜLERİ: ~ -·i 
:xl - :a• 
!2 i Hamiline ait olarak ihrac olnnan veni hisseleri c:: 

esnasında taarruza uğramış ve j' i;! J929 senesi temettüünün yalnız 5 aylık lasmına H~ 
telef edilmiştir. !111" ~tirak edeceklerdir. 5 :_: 

! 930 senesinden itibaren yeni hisseler dahi eski 1 
Yunan • leh ticareti 1~1 hisselerle hukukcuı müsavi olacaklardır. i ~ I 

Atina, 21 [A.A) i!il i; 
Nazırlar meclisi Yunan. Ldı ' Türkiye iş Bankası ı~ 1 

ticaret muahedesini tasdik et· 1 .............................................................. .-. .................... "' ................ ,,. 
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Haşa fıuzurunuzdau, huni so· 
kaklaı·Jaki umumi lıelfı dm arla· 
rına kadar iımıi ve rcııımi ~apıştı· 
ı·ılnıı bil' mC'yhnne ı;aka~ı , ·ardn·: 
Adı~la, aıınla rakı<"• HüHcvin 
Rifat. işte uzj.z karilerim, hu gfln, 
affınıza sığınnrak eize ondan bah· 
edec·c~iuı. 

1 
e 3J>.th m, hu t1n bir tnli iz· 

lik, dii nıunın en kfüii üne, en 
değcı~izinc dü~tük. 

Amma di)ccı--k~iniz ki, we ·. 
haııe<'İnin cdC'bi) :ıtla ne aliıknsı 
,·ar? .• Olmaz olur mu? .. I\Ic). 1\fo· 
)gede, saki, muğbc~c cdchi)atı 
utikayn, divan ede bi) ntma dahi!· 
dir. Bu itih;ır ile o da kendisini 
türk cd<-hi) ntına mcmıup adde· 
diyor. Hüly,ıya hudut c-izilemcz! 

Bu adamın bizden i terliği ne? 
Anlatalım: '•Al,lınba,, da, türk 
şiirinin hüvük dahisi Bamitten 
bubsederk~n: 

(Ne tuhaftır ki, Filorinnh azı
m1n Rakıcı llüsc)in Rif:ıtın bile 
Hiimidi tebcil ettiği hu deviı·dc 
bir genç şair onu iııkur ediyor·.] 

Ci.ımlcsini ) nzmı~tık. 1şte da· 
vrınm schcl>i •.• 

Rahıcı Jlii eyin Rifat .Bey 
kimdir:' 

Bizim, sade nıeyhaııelere içki 
sauın biri olarak tnmdığımız bu 
adanı, kendi iddiasına nazarım, 
Tıp fakiiltc iııllcn de mezun imiş. 

Memlekete hekim, hakim, 
edip, miiceddit, hürriyctpener, 
milliyetper,·er gibi bir çok ka
hranınn yctiştiı·en o ateşli il'fan 
ocağının hil'Ue r3k1cı yetiştirdiğini 
bu gün ilk defıı huyretle öğreni· 
yorum! 

Tıp fakültesinin doğurduğu 
nıüstctııın in anlar, meslek icabı 

"Yeşil ay,, diye bir cemiyet teşkil 
edip, insaıı)arı içkiden men'e, 
zehiı·lenmekten kurtarmağa çalı· 
şır, ve lıa talara şifa dağıtırken, 

.kendisinin de o mektepten şaha· 
detname almış bir fen adamı ol· 
duğuııu yiizü kızarmadnn söyle· 
yen hu edcbi)at miçosu bilakis 
hem rakıcılık ecliyor. hem raln-
sını: 

O kadar safu elı.::.dir ld rakım, 

i
i zıkkwılarunnı, bir satarım, 

· mu takdir ile nuş eyleyenin, 
uhunuıı üstüne ruhlar katarım! 

Mısralarile methediyor ve 
hem de rnkı ıyle insanları zehi
rlemek için: 

Camı cem ayinini lıer dem ~·a
parsan aybolur. 
Günleri tahsis edip §öyle proğ· 
ram yapmalı: 

Cum'a, cum·a ertesi, Pazar, Pa
zar ertesi, 
Çar~anba, Pencü.eııbe günleri 
bir de Salı! 
Kıfasile oıılnrı her gün ale· 

nen serhoşluğn teşvik etliyor! 
işte, Tıp fakliltesiııden mezun 

olduğunu makamı iftiharda SÖ) • 

leyen ve vazifesi, dertlileri Hacla 
tcda'i f'tmektcn snlrlnmforı bile 
içkiyle ?chirlcnn.eğc teşvik eden 
rakıcı Hüsc)İıı Rifat Bey höyle 

seciyeli bir Hüse) in Rifot Beydir! 
Rakıcı Hüseyin Rifot Bey, 

yalnız doktorlukla da iktifa et· 
miyor, meğer bu zat şairmiş de!. 

Hlbakika, bu odamın, yukar• 
da misal olarak zikrettiğimiz 
kıt'aları gibi rakı lehinde yazıl· 
mış bazı vezni bozuk, kafiyesi 
dü~ilk kıt'nlal'ı gazetelerde inti· 
şar etmiştir. 

Au<·ak, benim bildiğim, şair· 
lcı·in yazısı enzeteleriu ilk sahi· 
fesinde çıkar ve kendisine tah· 
r.ir ücreti olarak ta <'.Serinin de
ğerine göre bir miktar para 
,·erirler. 

Uakıcı Hü eyin Uifat Beyin 
şiirleri ise, gazetelerin son sahi· 
feleriude neşrolunur ve kendi· 
sinden üste para da alırlar. Çü· 
nkü ilôn tarif esine tabidir! 

Doktorluğu rakıcılık, şairli~i 
de ilancılık olan bu adamın bir 
üçiincü iddiası daha var: Kahra· 
manlık? 

Gene kendi rivoye~ine naıaran, ,, 
bizim Anadoluya guemedi4iwi' 
günlerde, o kaç kere girip çıkm19! 

1 
Evvela, gil'ip çıkmışta ne olmuş? •• 

Top mn kaçırmış? Tüfek mi k:a~r
mış? .. Cepban~ mi 1.-:açırını§? •• )'ok. 1 
l!8 ceı>hede harp mi ~tmi~?.. Yara 1 

mı almış? •. 
Ha) ıı • hit biri değil Ol n cl!!a, 

kaçır.;a kaçır a rakı kaçır.uııtlU'! 
Bizim mac<:ramıza -?e1inc6: fil· 

haldka, o Z<Inıau Dahifa·e vekili 
olan Adnan 1)ey ilı"' karııı; ffalidc 
lıanıın. lıir arkada~ımla beraber 
beni Anadolu)a sokmımıı§]ardı. 

'fiirk: milletinin göz bebeji 
Gaziy~ kar~ı muhalif fıi'ka te~kil 
rdcn. uika&t hazırlnno, ietiklll 
malıkcDıı~~inin da, etinden kaçan 
ve bu gün tiirk ,·auıoıoın hudut· 
lanodan i.;eriye adım atamıyan 
Adnaıı Be}l<' gene tiirk milJ~tiniD 
göz hcbı·~i Gazi al<'' hinde düşman 
gazetelerine makaleler ) azan, dii~
mıı.n memleketlerinde konferanslar 
veren o haya ız ) alıudi karmımı. 
daha o ~rnmandan dü~manlığıuı ka· 
zanmal.. !\ naılolm o girmek kadar 
,erefli hiı mazlıarİ)Cttir. 

Esasen, bizim gibi hizmeti b-
lcmiu miinhasır olacaklar i~ia 
mekanın ne ehemmiyeti var ki? .• 

Bu itibar ile, vazifemizi burada 
yapmaktan bir an hiili kalmadık: 
Y azdığınıız imzalı ) azılar, ingilis 
ban urüudcn gizli olarak Orhaoiy• 
matbaa ında habılır \ 'C kuTayi 
milliycnin İstanbulda en cesur eli 
olan Aziz Hidai Bey tarafından 
Anadoluya gönderilirdi .. 

O gün henimlc beraber dönen 
arkadaşım, Jm gün Ankaranın 
göbeğinde etrafı şerefli bir doıt 
halesi) le çevrilmiş geziyor ve 
Bakimİ)cti Milliye gazetesinin ilk 
sahifesinde mü tcsoa bir mevki 
i,gal ediyor! 

Bana gelince, teveccüh ve m•· 
habbetle elimi sıkan eller, Hüseyia 
Rifot Beyin mülevves rakısına 
parmak dokundurruıyacak kadar 
temiz ve yüksektir. 

işte, hizc fazilet ve kahramanlık 
deı·si veren Rakıcı Hüseyin Rifat 
Bey!.. Yusuf Ziya 

Fakültenin saatı 
Haydarpnşadaki tıp f akultesinde 

kuleli bir aat vardır ki; saat ba .. 
lannı çalar, gece gUnduz ne zamıD 
olııa o civar halkı ve bilhassa ha. 
tanelerdeki hastalar, talebe hu 111• 

retle vakitlerini anlarlar. Balboln 
bir çok kimselerin istifade eruai 
bu saat hazı zamanlar durayor. 
günlerce işlemiyor. Her haide bG 
saata nazarete memur olan lrimM 
nzife ini ihmal ediyor. Fakll~ 

ınUdüru beyin hu husuata meşJRl 
olmasını bilhassa temenni t>denm. 

t)sküdar karilerinizden Ce•' 

Güınrükte rüşvet 
Yakıt \akıt rusumatta memarla

nn rüşvet aldığı gazetelerde mn· 
zuuhahs oluyor. BilhM&a komi .. 
'oncu lar, gilmruklerde memurlara 
bahşiş 'ermeden iş gördUrmeaia 
imi iim olmadığından şikayet edi· 
)oılar. Adil bey, rtisumat müdllı·· 
lügü znıuaurnda l>ütün gftmrilk 
snloolarma, koridorlanna }ev.ulu 
ta'lik euirwiş, mewuriardao yolawı 
hareket f"denleri ihbar edealSf: 
ikrnmiye veriJeceğini dereeıtirm~
ti. Bunun hir az fsidesi göröl•üt
tii. !Faknt bil1ilıare fhaao Rifac t..1· 
rii umat idaresine ~lince hu ~ 
den eıırfınnzar ulundu. Sui iıtimu· 
lerdon, hir çok kaçak91lık1...,..d•u 
ııırfınazar, her hangi bir maı. ait 
hcyıınuawenin muameleaini raP" 
mak için memurlar alenen pın 
ıılmağa ce nret ediyorlar. Aalaabı 
masalihtcn şikayet eden olU1"111 cl6 
önlerindeki kağıt tomarı•ı ~ıb. 
rerek işin faz.la oJdojt:Ats, enaioa 
wuameleaini yaptırmak itti• ıar• 
hekltm~k lazım gelclitiai 3.tJyie
yorJaı. 

Gumriik işlerini Hlah ile ...... 
şan 1hean Rifat heyin bu m .. ı. 
d" de sıkı surette :neşıul olma._ 
i!tiyoıusz. .MUltafa 

~· 
Ankaı·a ,, •.•• 

l A~KARA ) 
Butl1r. odal ..... te:.r ••. u.U ....._ 

J:A?irif-' 'ndu 
Hwuei ~y~J r.--t. 
Oaıltorw ı..c:ı.ri: M-10 n 12 aıa~· 

au. Aır.cri\ o ı...._·, ,.._...,_~ -..._ 
'\'~ k::drtJ.rll iM DsUI JI ~ 
~au... aar• t~.z. ıı~ııtto~ .. 
; .. taar.lı ,·~onla:- eırıuıtiniD """'*"*· -
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Otuz senedir ayni yerde gar· 
sonluk ediyor. 

Otuz seae mütemadiyen: • ilci 
duble bira! • , "Üç karafa ralcıl. 
diye bağırmaga nefes alır gibi 
alışmış olan, sabah erkenden işi
ne gelir, geç vakit aldığı yüzde 
on purbuvarları hesap ederek 
evine dönerdi. · 

Oh, eve dönmek! Şöyle uza
nıp ta bütün bir günün yorğunlugu
nu çıkarırken hep şunu dürünürdü: 
"Daha altmış sene yaşasam gene 
garson kalacağım. Allah belasını 
versin bu san'abnl Durmak yok, 
dinlenmek yok. çalış bire babam 
çalış .. Soaunda da kaç para alı
yorum. Ah.serbest bir adam ol
~am, hiç çalışmasam, her gün ge
zip tozsam., 

Fakat her ayda bir kenara 
parn ayırır ve çalışmayıp gezip 
•ozacağı günleri sabırsızlıkla 
beklerdi. 

Kazinonun sahili fena bir ad
amı değildi. Bilakis! kördenecek 
kadar miyop oldugu için burnun
un ucunu görmezdi. Onun ıçın 

idare hemen hemen otuz sene
lik garsonnun elinde idi. 

Bir söz vardır : Meyhaneci 
rakı içmez. Fakat garson meyha
neci değildi ki •. O sadece gar
sondu. 

Onun için sabah erken gelir 
gelmez bir, yahut iki . üç kadeh 
beyaz şarap yuvarlar, iki saat 
sonra bir, yahut ilci üç kadeh 
kinkina, saat beşte bir, yahut ilci 
üç kadeh vermut, saat altıda pi
konJu amer, yarım saat sonra 
envai likörler kadeh kadeh bo
ğazından geçerdi.J Ağam rakıya, 
biraya hiç itibar etmezdi. 

Bütün bu aperitifler- Tabii be
dava- garsonun belini doğrultur, 
gözlerini parlatır, amma yorğun
luğuuu da alırdı. Şişelerin hepsi 
emrine amade 1 

Otuz sent:lik tasarruftu sonra 
bir giın karannı verdi. İşini bı· 
raktı. Patronla ve arkadaşları ile 
veda etti. Hatta patron emektar 
garsonuna bir kadeh te veda iç-

i ikram etti. 
Oh. işte nihayet serbest . Ce

binde p<ırası var , karışanı , gö
rüşeni yok. 

Amma bu serbestlik, işsizlik te 
ne can sıkıcı bir eymi~. 

insan otuz sene çalıştığı ye-
re bir daha dönmeden ol:nıyor. 

ği parayı hesap 
kapanıyordu. 

- Borcumuz? 

etikçe iştihası 

- Sana sermayesine .• 
Artık buraya sık sık devam eder 

oldu. Bir gün patron: 
- Artık iyi bir müşterimiz 

oldunuz, dedi, her gün geliyorsu· 
nuz. Hegünkü müşterilerimizi 1 
sende tanırsın. Şimdi sen de on· 
!ar gibi oldun. 

Gene parasını verdi. 
8 gün sonra otuz senelik ta· 

sarauf adam akıllı suyunu çek· 
mişti. Bir gün patron dedi ki: 

- Yarın akşam çok kalabalılı: 
olacak. Garsonun biri de hasta· 
landı. Ne olur yarın bana yardım 
et. 

- Amma eskisi gibi mi? 
- Elbette .. 
Ertesi gün gene şişeler emri· 

ne amade idi. Gırtlkğına kadar 
her şişeden içti. Kendi kendine 

- Ah, şu garson hiç iyileş

mese! diyordu. 
Ertesi gün hasta garson, iyileş

miş, geldi. Tabii bizimkine ihti
yaç kalmadı. Bir kenara oturdu. 
Öteki garsonlar: "iki duble!. di
ye bağırdıkça içi gidiyordu. 

Nihayet kendini tutamadı. 

lDoğrupatrona gitti: 
- Patron, ben burada otuz 

sene çalıştım. Dışarının serbest 
havası beni boğuyor. Buraya gar
son girdim, garson çıktım. Bili
yorsun, kimim kimsem yok. Gene 
geleyim, eski vazifeme devam 
edeyim. 

- İyi amma, biz ııeoin yerine 
başkasını aldık. 

- Canım ben yevmiyesiz ça
lışacağım. 

- Olmaz. 
- Mü~terilerden alacağım pur· 

buvarları da bırakacağım. 
-Olmaz. 
- Canım kazandığım paranın 

hepsini size verirsem gene olmaz 
mısınız? 

- Eh, o zaman belki .. 
Ertesi gün işe başladı. 
- Oh, diyordu, şimdi bütüu 

şişeler gene emre amade .. 
Öyle mi ya? 
İki gün sonra doktor : 

- Bir kadeh daha alırsan 
ölürsün dedi. 

Şimdi gene garson oldu, 
fakat patron hesabına ancak taş· 
delen içebiliyordu. 
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[Birinci sayfadan mabaa] 
adalet kuvvetinin vazifesinin 
ehemmiyeti de o derece izahtan 
müstağnidir. 

e mıgtır, Kur unlardan biri o sırada ekme 
tadır, KUçUk tatartuf S!ndı~ının )İyen Rukiye adlı 4 yaıında bir yavrun 
on milyonlarca ziyana uğramış oldğu gôzlerindro girerek arkas:ndan çıkını 
ıı;lylenmelı.tedir. Adliye bu hileli ve beynini da~ıtmışıır. ikinci kurşu 

1 ı. b 1. ô ı•~ında Leyi! adlı bir yavrunun !O 
m•nnrenin amil erini ıa .. i e &arar elinin avurundan girip arkadan çıkarı 
vermittir. diğer elinin parmaklarını da yaralamış tır * Pariı, 20 [A.A] - Beynelmilel Rukiy• derhal ıcfat etmİ§tir. Ley 
ilmi mesai hey'etinin 4 Uncu kon· agır yaralıdır. * Bir batında bört çocuk - Tra .,,.esi bugUn açılmı§tır. Kongrede 
e· !Zona tabi Puli\thane ch·arında pınar ma 
otuz milletia murahha1ları haur hallesinde konyılı Hüst!!yio efendinin 
bulunmaktadır. tkisi erkek, ikisi kız olmak Uıere bir ha· * Cenevre, 20 [A.A] - Beyne!· ında dort çocutu dünyaya gelmiıtir. 
milel meıai Iı:onferan11 mecburf Gerek küçükler ve gerek anneleri tama• 

mile ııhhoıtedirle-r. meaai hakkında bir ıual listesi tan· 
Bu faal baba, a mua,·eatt edilmesi için 

zimiyle lttigal etmiı ve M. Jouha· Pullthane kayıiı•kamına muracaaı olun· 
uxnun bir tadil teklifini kabul eyle· mu:tur. 
~r. &~~~~n~~~ 

Trubzunda bir adamın bir batında Uç ço-* Pariı, 20 [A.AJ - Tamirat cuğu doğmuştu. 
komisyonu M. CharlH i istifa eden * Zonguldakta bu1 faLıika'1 - Zon· 
M. Henry Belle in yerine nakil ko· gulıla kda dekıirikle iıle>·en bir Luz fab· 
mitesine İo0iliı murabhaeını tayin ı-ikası açılmııtır. " * Ankara hukuk mektebi - imli· 
etmİ§tir. hanlara deıam edilmektedir. Baıı vekil· * Londra, 20 (A.AJ - Mtihrühas ler l>izzat imtihanlarda hazır bulunmak· 
lordu ve işsizlik nazırı Mister Tho· udı:lar · 

® ZonFoldakta Gazi heykeli - Zon· 
mas bugUn fömeııdöfer lı:ump~nya· guldakta yeni yapılmakta olan hükumet 
!arı murahhularile konwımuş ve konağının temeli bitmi~tir. Yakında bi· 
İngiliz demiryollarınıo inkip.fına rinci katına baılanacaktır. Gazi hazretleri· 
ait plln hakkında müzakerelerde nin konağın öııUne dikilecek heykelleri 
bulunmuıtur. için bir ~omite teıkil_:ıJilecektir. 

Emni~eı sandıgı emlak 
mLıza~edesi 

Kat'ô k.aıraır DDc!ıno 
MUzayede bedeli 

lira 
485 

110 

535 

20750 

lkraz 
oumaratıı 

13970 

\4222 

Ptfe:rhuuatın cinı ve nev'ile me\'· !lor l ı:ı-
k.i \t mU,,temjlltı i 

Ortaköıde Toı merdiven "" ~ekercioAlu aoka " 
eıki 25, 27,18 ve 1e4i 25, 27, 17 No yoz elli ~r ııı 

ar..; Uııırinde klrgir bir kattan ibaret ve yedi . "' 
ot\l.L bet arıın artıyı havi biı· mağazanın tamamı. 

Çt'.lı::bon r~amer Ef. 
tlsküdarda Bulgurluda Alemdagı ı alım servi cııdıle
ıinde eeki 6, ;i ve yon.i 2 No ~·üz ; etJnif iki arıın 
anı Uıerinde •htap iki kattan ibaret be; o1a, iki ıor.. 
bir lı.11y11 ve on dokuz dönilm bin yirmi >elı.İı arıın 
araıiyi havi bir hanenin tamamı. Emine Şerife ve 

Vufiye hanımlar 
Kartalda ll'altepe l<ariyeıinde Bakkal köy yolunda 
Çam ıokafındı eıki 423.6 ve ı eni 561·5 Xo ı-uı ıek· 
,.., ar11n ana Uzeriade ah••P İki buçuk katlan ibaret 
on iki oda iki sofa ve elli beı artın arşa Uzorinde 
bir mutfılı, bir oda. bir donum biıı üç yuz alımıı 
beı arıın bahçeyi havi bir lıöıkün tamamı. Emıne 

Kevser H 
14787 Çarıı1i kebirde Çohacı hanı aot katındo C$kİ ve ı eni 

61 No otuır. ar§tn miktarında ve han üstund~. bir od• 
ıuo tamamı. } atma H. 

l 703ô Beı oğlunda Tatavla mahallesinde Bekçi ıokaıtında 
eıki 32, 34, 36 ve yeni 30, 32, 32, 34 l'İo i oz arıın 
ana lızerinde l;lgir uç kattan ibaret iki •ofa, be~ oda. 
iki sofa, bir mutfak ve bahçede bir kuyu ve kırlı. 

al'Jı~ bahçeyi havi bir hanenin taıııamı Makbule H. 
17081 Beıiı.ıaıta yeni mahaUede Pooıa ve Ihlamur •okağır.ıla 

Amma bu sefer oraya garson 

tile değil, müşteri şıfatıle git- 11 
- Garson! bir vermut getir. 

Kii.rük haberler 111, 
Fuıdık kabuklu 118

1

20 
Fıuwk ıçı es 
Sandık bofaltma 
c .. ı. 
Afi yon Karahi•ı S 500 
Afiyoo :Mal•lya 
Yapağı 

88.20 
7a 

;1500 

' 

' 

Hukukcuların va ıifesini, en mü· 
temeddin milletlerin hulcukaadan 
alınan yeni ve ihtiyacata bihalckin 
hadim kanunlar teshil etmiı ve 
memleket hukukculuA-u ileıni me
deniye huzurunda şayanı hürmet 
ııe itimat bir mevki kazanmıştır. 
Bu mevkiia bir kat daha tca
yüt ve itilisı için, şanü ıerefi 

için bütün mevcudiyet i-ııizle ut
rqmatı bir namus borcu telek· 
lci ederken, bu vaziyetin mealelc 
münteıibininde hasıl ettiği ıükran 

hıslerini memleket kuvvei adliye
sini bu mevkii rifata iı'atta rehber 
ve mürşit olan ml1beccel Reisi 
cümhurumuz Gazi hazretleriyle 
ilham ve irıadı muvaffakiyetle tar
bik eden muhterem ba,vekiliınize 
arzü iblaga İstanbul hakimleri na
~ıına hürmetle ittirak ederim. 

eık.i 27 lfJ, 10 muı..errer 10 mükerrer 10 nıllkct:r~r 
10 ıı.iı' « 12 ve yeni 13, 15. 17, 19 Numaralı bın 
bet ) lh: ..;.rıın ar&t Uzeıinde kısmen Uç ~e. kısmen iki 
kattan ibaret altmıı Uç oda altı oofa, ıkı mutfak ve 
mUttemelltındın bulunan yUz elli arıın arsa lıılerinde 
ve meıkDr konağın iıtiulinde beı oda, bir aofayı havi 
kl&ir eellmlık köşk.Unu ve a~rıca iki~uz otuz ar-lı.n 
artada klgir uç kattan ibartl yedi oda, iki &ofa, bır 
mutfa&ı ve bet bin yüz dôrt al'Jın bahçeyi hni bır 
kuııafın tamamL Zekiye fi. 

l 760Ş Pata babçeıinde Ktıyiçi elyevm iıkele caddesiııde e11 i 
l ve ıeoi 26-1 1'uıoaralı yuı .ıtmıa iki ar~ın ana 
llıorinde lı.igir llç kattan ibaret Uıtonde sekiz od~, 
bir koridor liir mutfalı ve yirmi dort artın anada bır 
apıeoue ya ıuıttl&ııeyi ve yirmi artın bahçeyi bavi 

- Garson! Bir amis, bir şa· 
rap, bir viski .. 

Tam kıvamına gelince, gar
son eski yoldaşına-hem de "re· 
düksiyon. bu - bir hesap pusu
lası getirdi. 

M(ithiş şeyi 

Evelce bedavıı içtiği bu içki· 
lcre şimdi para vezmek sabık 
prsonun içine dokundu. Bir dn
lıa oraya gitmemeğe karar verdi. 

8 gün üst üste başka meyha
neden başka meyhaneye dolaş· 
tı, fakat •ekiz gün İçinde de kese· 
sinin haylı halifledığıoi farketti. 

Ka.rarını vndi : Vermutla li
körleri hazfedecek. Yalnız viski ı 
ve şarap içecek. 

- Farzedelim ki Anıerikada ı 
yım, İçki yok. Amma kaçak ~İs· 
ki ile şarap bulabilıyorum, dıye j 
düşündü. 1 

Gene meyhaneden meyhane- 1 
dola~tı. Fakat oturduğu yerde 1 

uhunun ızlır.ıbı yi;ı:una~n L .. lli 
oluyordu. 

Bir g~n kendini tut<1madı, es
ı(İ yerine gitti, Herkes ko' .arını 

çarak karşıladılar, garson arka
jaşları hatır sordular, patron 
elini sıktı. 

Bitimki viski ısl'l"ar1adı; yudum
yudum yııva.,, yav ş ıçtı. 1er c • 

165 
İran mıı•te~arı !(eldi - Iran sefa· 

reti müstc~arı Melımet Sait han 
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Aniı.aradau şehrimize gPlmi~tir. 

'.z. t.luallimler Lirli:linin yeni 1111 1111 ismi - .\tualliıııler ııırliıtinin umumi Yuk uat 
nıerkezinin ismi deı;i~tirilmiştir. lha••••••••-
Bııudan ~onra muallim lıirli~i umu· ı· 

ıni mnl< ezioe ınuallimler frderasyo· 
nu d~niJeceJ\.tİr. 

-::· Cevat l:l. - Prnğ sefareti ha§· 
k:ltipliğiue "' ma.liihatgüzarlı,;,ına 
tayin edilen Cevat l:l. yeni vazifesi 
La·ıııa h~rckH t·tınek uıere Ankara· 

' dan gelnıi~tir. 
.;.:. Yeni Lir temsil hey'eti -

"' İııK 1 liip ti yatrosu,, ııaınt altında 
;feıa lıır km>il he "eti te,el,ıı.;ı! 

dmqtir. 
) euı temsil he,·'eti onıimıız<leıo 

Pnz,ırteoi g.ınüııdeı; itibartn ıe.msille· 
ritıt' baı;lı~ nca .~ tır. 

•. J, uıı ı :le ri - ~lulkiye mu· 
fetti,ı :.ıufıt he.ı· ıski.n i,leriııin sıır'· 

ade İnla•' JÇİn Lir tnlinı tn11me 
ını.ını ~t r. JJu ıalunatnanıeye naıare.n 
aylar<laııberi i}leriııı ıhma! ederuiyen 
ınuhacir \ 'f' n1ulıaLüllerin i-ıleı; sur' 
at le \ apılacaK ,,.e iSliiİn mcınurlar.1. 

\azıfıı:lcrı ıı • ıu1 . .1Iıta.ıan1un <lt!vam et.le~ 
~e!.lerdır. * Zeki pn,a - Umum jandarma 
kumaııdsnı Zekı pa -a ~ehrimiıdekı 
j ııJarmaıarı h'ltı~ •tmektedır. Daha 
on H• rı ~elırin,izdt• J,Rlac~ktır. 

Z 
a ı - l.lu gGn ,\bdurrahman oğlu 
Ahuıı!iah naınındald muhilrbmu zayi 

e; :l un. ~lrzli1'r mU.hurle hiı; kim e,-e 
boı~um ) o~tur ALdollah 

Öyle çarpmı~k:i - Kızıl· 

toprakta Istanbul caddesinde şo· 

fur Yervant idaresindeki otomobil 

Abdullah Zeki efendiye çarpmış

tır. Mecruh ifadeye gayri muk· 

tedir bir halde Haydarpa~a tıp fa· 

kültesine sevk:edilmi~, şoför der· 

dest olunmu~tur. 

tOt Silı; 8aça - Beylerbeğinde 

Ayrılık çeşme sokağında Mari~a 
il~ Karaca Ahmette oturan Cevat 
efendi familyası Mahide hanım 
arasında kavga çıkmış, iki kadın 

birbirlerini dvğmüşlerdir. 

tOt Kadına dayak - Haydar· 
paşada hamal Kegı çama~ır mese· 
lesınden Üsküdarda Uncular so· 
kağındaki Fatmıı hanıma dayak 
atmıştır. 

tOtKin - Küçük Ayasofyada 
kaçakcıU.la maruf Mustafa evelce 

kendisini kaçak rakı kaçırırken 
derdest ettiren çendo İsmaili sol 
kolundan yaralamıştır. t11ecı·uh 

hastaneye kaldırılmı~tır. 

Büyük bir iftihar biniyle te
likkı ettitim en mühim cihette 

içtimai hayatın yüksekliğini tayin
de bir miyar olan kadınların 
mesleiimizde bulunduğunu bu 
def' aki toplanıtlarımı:ıda gtlrmek-1 
le bahtiyar oluyoruz. 

Bu kıymetli meılekdaılarmııı 
yarın fÜpbe yok ki hilcimler ara• 
sında görmekle de bahtiyar ol· 
mak ümit ve temenniyetını izhar 
eder ve ıerefli hukçukuları aeliaı
larım •• 

Nutuklar bittikten sonra foto
ğraflar alındı. Saat beıe dotN 
vapura avdet edildi. Saat 6 ya 
yakın köprüye gelindi, bir kı
sım davetliler iadiler. Gece Ad
alar civarıada mehtap gezintisi 
yapıldı. Vapurda lhıan beyin 
riyasetinde Ertuğrul mu:ı:ilcaaı 
ve bir de incesaz bulunuyordu. 

Dünkü müıamere dolayısıle 
Baro riyaıeti tarafından reisi cüm
hur hazretlerile, Başvekil ismet 

pa,a hazretlerine ve Adliye ve• 
kili Mahmut Eaat beyefendiye 
telgraflar çekiimistir. 

620 

S9S 

1030 

270 
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lıir fmoın tamamı. lllehmet Cevdet B. 
17672 Beylerbeyinde Burhaniye mahall.,inde mulıaddema 

Halit B elyevm &ı ır sokağında .. ki 2 uuıkerrer ve 
yeni 36 36 l Numaralı yUz alıınıı sekiz ar§ın artilda 
alı .. p iki kattı on oda, dört sofa, bir mutfak ve ot ... 
arııo Uıeriııde biz mutfak ve bet dönüm iki yüz oı... 
arılJI dahçeyi havi bir hanenin umamı. Kadriye H. 

\7804 bküdarda Rwn Mehmet pa14 mahallesiııde Uncular 
ııokağuada eski 49 ve yeni 59 2 No yüz yirmi bet 
artın arsada ab14p iki buçuk katta altı oda, bir oofa, 
bir mutlak bir kııyu ve yuz on bir artın bahçeyi havi 
bir lwıeniıı tamamı GUlfem ve Fatma Zehra H. 

17903 ıııl<Udarda s.Jaeak maballesiııde Arka aokakta eski 3 
mllkerrer ve yeni 11 No iki ylız on arııo arsada ah· 
ıap üç katta dok.,. oda, iki oofa, bir mutfak .ve yirmi 
arıın üzerinde bi~ ~ıır.lığı ve. dört yUz yırmı beı 
artın beh~eyi havı bı:r oahılbanenın tamamı. 
Einine Zekiye ve AYle Ruhsar Han.ımlar. namına vası· 

!eri valdelerı 1:1.tıtıce Nesıbe H. 
18127 lıtiııyede KllrkçUbaşı ve Çayır aokagında eski 13 

mükerrer ve yani 19 numaralı elli iki artın arsada 
ab .. p iki katta dört oda, ufak bir aofa. bir mutfatı 
havi bir hanenin tamnmı ~lakbule H. 

18Ş~ Kadıköyllndo Oıman ağa mahallesinde Kiğıtçı baıı 
elyevm Kazuker sokaAında eolı.i 4,4 ve Yeni 6.8 
No.lu beı yli• arıın arsada ahlap Uç . buçuk katta on 
altı oda, dok112 .. 1on ve iki bin ye~~ arııo bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Emın B. Ifakat ve 

Feride Hanımlar 
19895 Ulelide Kıııltaı mahalleoinde Istanbul ağa ço~me•i Si>' 

kafında eıki ı eni 27 No lu yuz ;. irmi ar~ın arsada 
lılgir bir buçuk )ı.aıt• dört, oda bir çatı arası bır mut· 
falı havi bir hanenin tamamı Sabiha H. 

Yukarda clna vı nev'ile movlıil ve mUıtemilltı ya."~1 eınllk hizalarında goıterilea 
bedellarle talipleri lıerinde olup 25 Haziran 929 IArıhıne mU'8dif ulı guıııt oaat Oll 
b H.tan itibaren mUzayedc mı.tbaferet olunarak. saat on altıda k.at'i kararlarının k• 

1 -~çu i mlllurrer buhıoduiunden talip olanlorın mezkur gbnde ••at on altıya kadar 
S:.:':.ı. idareıine aur.-ı e7leaıeleri ve on altıdan sonra vuku bulacak mlırau.atlarııı 
kabul edılmi, <--Al •• mezkOr emlake enlce talip olanlann kaı'i iuur eına11nda haar 
bulunma\iıldaıı H batlı.• alıp zuhur eyledi&i takdirde evelki talipltrin kefiyeı ctmit, 
ad~o\ı..cao&llı 1~·~111\1 ilin oluQw. 
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Din ,.luia mabtOlif •mtleri
• mütelif epor baN-tlerJ 
lera edilmqtir. Yapı~ Gürq, 
aletizim, J'utbôl .açla,...... n .. 
tayici tulardır; 

Garef muaaballaları 
•yollaııda Halk fırli:Mı Lina• 

amdald alonda dün GOtet teş. 
wlk aüMbakalarma batlaıattaştır. 

Her .W.tteld HGHlbell ve tec
rllMai& ıOreKil• aruında.1&P.1· 
laa bu mtbabablara bir çok lü
retÇiler iıtirak etmişlerdir. 

~l khda - Ali biriaci Abbu 
ikiqol. 

66 ldloda - Tevfik ~iriaci A1-
ildôd. 

78 kjlod, - HU.... bi,rinci, 
1layri iklac· 
4tletWra 

Kadıkay athasında "'intl ve 

ü~üocU şeri Jtletler arasın• 1•· 
pdan nıüsabakalarda Pera birim 
laüçük bri farkia Fenerbalaçe ikin
ci, isporting üçüncll, Moda dör· 
düncü oldular. 
Futbol Büyük W, iama.la icr•elı••a 

müaabakıllll' heyecanla takip edil-
di. Neticede tecrübesizler arasın- Ta kaim Stadyomunda lstan bul 
S<. 61, a- 71 lcilolak müsaltaldar SpOt • Fatih •ça y.,.Wı. 
ikmal edildi. Haftaya neticeler Haftaya Siiteymaniye ile bir 
teıpit olunacaktır. terfi' müsababıı 1•1>•••• mukiır• 

56 kilocla - Nazım birinci Mu- ter olan lstanbuflular ~2 ıa1fp 
uffer ikiaci, Nuri üçüael. geldi. r . 11911111 • 111--lllllllHHH-IHHHIHUHHllHllHH ..... UllURHlllHHl-l-IUMMli 

1 ... il • ~ı:~~~.-~~~~ ... ~:~ ............ _ .. _J 
u-::z~ ait aı11f 

i ~-r::~k-
maruf ıiaema me&ult _ ..... 1 mı 

• 99 

Mllpmn.tlı: '1-r ve il it fcJan ibaret ~up ~deye wır ol.o \.11m1oda i~i 
oclaa ftıdır, 11 locayı UIUll ve ~ e DtllU1)''"f' ~ •loaıınu 'fe a7nca aati· nr halidir .. iki belan nrdar. 
~ na mvbmer ainı1Fı~• ,..,.., Jait1tliai• 38000 -lira ••rt• ~...., 

bntr Ue 6-7·929 taribiae mıımdif. ca..rteli ı-.u ..Uli.de puarhk. ıureti9 ıcıa,ı 
• ..,.- llllakalNNir. T.aipluia ıemipe• 111&lWNaa "J• muteber Jııaaka mektuplaıWe 
emni ..eıuu .... komiayonuu ll!All'aeut •>·lemeleii. 

....... ,..,...... ....,, ~ ... ....,.k 
muhıunmeaeti 

lira 
lt,cılla 81ruri Mebmet eC•di Emincami 8 5 tahttllda iki 20,000 

dllkUai mu .. 
temilı •putQJMQ 

Mı....uıu: bodrum kıtile 7 kattır i»qdaıum ka~da kQlcı oduüe. 8 cet kti 
mtlrlUk vardar. Birinci ve 6 J)Cl daireleri Uçer oda bırer 1andık. oduı bı~ mu&tak 
~· birer hail 2 a 4 ve 5 nci daireleri 6 pr oda b~ mu~ bAA'.Cr b&ll vp bfrer 
tı.uo n .alektirik. ve terk.Ol auyu tesiu.tı ye ıertibata v~dır. !J:.:!"* vcdır. 

Balld& enafı mulaarrer ·~• "4eli ıiekiz lakait&e C ilne ~ 
in bedeli mubtmmiDe ile Ye ka sarf muJıle 2 7 9'ıCJ tarihine m"lldÜ U g Dij 
-' f6· •• l~yı mllıayedUI m 8rrerdit t~ıpleriıt bedeli mubammeneıılnln yu7.d~ 
1edi buçatu nitbetinde 151>0 Bre teminat-'akÇf!tei"lle ve)a banka mettiıplarile ~ı 
iaemrb Mht Jr.omia~ onuna mUnetllir eylemeleri. 

Yüksek mühendis mektebi müha
yaat komisyonundan: 

Mün•kasa tarihi saat 
Koyam eti 6 1™ittz 1g,~()-
Kuıe ,, 6 ,, " 
Sıtır d 6 ,, " 
üfıeııdia mektebi için bir senı ı.arfmda lüztt • ~ etln yukarda 

.. lı tarih ve s tte kapalı zarf ile münaka!l!lı icra kıhnacqından 
talip olailların llrbıamcsinfalmak il?.ere mektep idare ine mtıracaatları 
~ olunur. 

1 11 

-~ Sa,tılık &idiiii. 
F'C>t:Ollt't maklrıeal 

Çays·tessa l, 4, 5-16x15 kıtasında 
Mentor Refleks- bir fütO@r.ftf kir 
nesi satıliktır. 

Görmek ve pazarlık et ittey·esu.eaa; 
• bergiın saat l2.,14Jde kadar matbaamızda 
• Kenan Hasip bey~ müracaatlan. 

Y ığmurlu llir havada_. yol üstünde ~:;n ini )is~ tamir 
ı~ .Aıl slkici bit aq tua.vy 

GUDYER listiklerinin biındıtı muvıffakiyetiD yegA• ıırn, , 
lru ur Jislikten ,;yaae anaaı Q 111ı111aır. 

GUDYiA tam maaaslyle oıüwauneli bir llltildiı. Li•tik kısmı, 
haıid •ımleıa 1* cihetten mııkavftıttt edecek f*ki&ldtt. Bezi 
GUDYER ta~lüist ipliiinden uıatnuldar. 

Sat# fiaöftm ucttzluğuria t6pılarai fena bir lhtlk a1~ak ioten 
anlayın bir otomobil sahibinin yapmayacağı şeydir. 

ım l>ba GUDYG Ast.ipi.. imwl eail~ .. tılmWa~ '!E eebep 
tıeıl ~fıDlb ~~ k•&el etıfteıl ınün~n~li ~ıimJ tt. 
~~ öntlne ııo ~ otQtııohU a~ llatifl1Ji 12o·:~ipi mü· 

tecam iÇ taltljin tefkil ecİeceai manzarayı getirin. ilu Gt1DYER in 
dünyelilft İlei' taraftrıda ki faDrfkdınd'i 24' saat Jtıltıada ~I ettiti 
otomobil ~~ •4~idil. ı. 

Fal>rik8ııln ••aki ~ ~iuadan .mürekk'p eıf:,I Ahrib"'1da üç 
tak\qı 'qıele, 4ünyanın GUDYER ibtiyacın~n bir kısmını tatmin 
için mlltemadfyen çal\imaktı;dir. 
· ,ai, lisıi&ifl bu ~-f~ if.lıl"'1ibnesi için bir tek s~ vardır. 

Mükmnıeliyet ve 
sağlamlık 

Sajlam ve pyet ayarlı 
bir pistona maliktir. 

F'LiTOK~ 
Tulutnbası as~ri 3 

teminatlıdır. 
Her verele, her zaman ha•arat 
QJU•mfınl uıitOI{ >• lştlmaı ediniz. 
FL.ITOK&); sineklerı, siYrİ sinekleri, tahta kuru
larinı pireleri ve sair muazzip ve muzur haşaratı daki
asında mah ve yumurtalannı ve.firtıllannı izale eder. 
(Flitokı) güzel ve ııblit bir koku neered~ıı yeı ıw nuay· 

~ıktt~ ~e> "asah 8'yl~ W.Uıtrla Moe8ıma _. ... Mılfelrt«iıo 
öaler Hilmi -..,. ait :.SS: IS af: 41 '1 ,ı 87 41 4ıl 47 - a..-rab 10 kıt'a -

a.&9 ~ .............. --..~·-idla 29 Jip?Na 92Cl ~
teei ıuıı~ Deftır4arlilda (iM) 

,'11 ~tir~~~ -
toplayıcı kollar veuir alin ek*ti· 
rtldyedtt ~ •e pyt31 ba!i.. r
çalann nabf)f yorgunl m 
men'Men tertibat •hakkına · • 
1at ohıa*1ı 17 Huina 1928 Mrib 
ve 598 aumar•b ihtira beratı me.. 
kii file kdnmak üzre.ahere devril 
firat ve .ya icar edill*li-'• • 
Jıp oıuı.im Galatada Çiaili.ı1"'tı• 
-.nck Rober Fevqa ~ü-.t· 
ları jJ,f.a olunqr. 

• 



- ..... 

• 

• ~1~ tJ li AS iL it) IS(~ Jl. Jl.; JJ G li l\l f) EN 
nazarı dikkatlerine 

IS1,ANBU L lArf MAAŞ.J~A IJ{M 
Miıiış sahiplerinin 

19-6-929 Çarşamba 
Kadınlara· 

20-6-929 Perşembe 
Erkeklere 

Asker tekaüdü 
Mülkiye • 
Asker aile>i 
Mülkiye • 

Sultaaabmet 

dan ya. k 

ıosoı 10650 

lyip 

dan ya. k 

38001 38150 
32501 22575 
36001 36200 
32001 32100 

Samatya 

dan ya. k 

40001 40300 
28001 28150 
42501 42900 
29501 29200 

Ka~ıaıpaşa 

dıın ya. k 

21501 21750 
19001 19050 
20001 20256 
19501 19560 

Haydarp•f8 

dan ya. k 

28001 28350 
18001 18150 
26001 29450 
16001 16300 

Cekftdar 

dan ya. k 

33001 33400 
22501 22650 
30001 30500 
21001 21250 

dan ya. k 

48001 48300 
26001 26100 
45001 45400 
25001 25150 

Beyotlu 

dan ya. k 

52001 52200 
14001 14150 
50001 50250 
13001 13150 

Jı'atib 

dan ya. k. 

17001 17300 
10001 10150 
14001 14400 

Merkeı: 

dan 

3001 
2001 

1 
1 
1 

ya. lr 

3300 
2150 
350 
250 
190 

6501 6650 
8001 8350 
5001 5200 8001 8200 

1001 1132 İlmiye tekaüdü '<' 501 610 4501 4525 4000 4080 2501 2510 2001 2060 3~ 3040 3501 3550 1501 1550 
ailesi 

22·6-1929 Cumartesi 
Kadınlara 

23-6-1929 Pıızar 
Erkeklere 

~ ~ ( 
~ . 1 . -; 
" . 

Asker tekaüdü 
Mülkiye ,. 
Asker ailesi 
Mülkiye • 

10651 10750 
6651 6750 
8351 8600 
5201 5350 

38151 38300 
32576 32635 
36201 37400 
32101 32180 

40301 40500 
28151 28300 
42901 43200 
29201 29350 

21751 21950 
19051 19080 
20251 20500 
19561 19610 

28351 28650 
18151 18300 
26451 26900 
16301 16560 

33401 33800 
22651 22700 
30501 31000 
21251 21450 

48301 48550 
26101 26200 
45401 45750 
25151 25250 

52201 52350 
14151 14250 
50251 50500 
13151 13300 

17301 17500 
10151 10250 
14401 14750 
8201 8350 

3301 
2151 
351 
251 

3500 
2250 
600 
454 

24-6-1929 Pazartesi 
Kaihnlara 

25·6· 1929 Salı 
ErkeUere 

Asker tekaüdü 
Mülkiye • 
Asker ailesi 
Mülkiye ,, 

10751 10850 
6751 6860 
8601 8800 
5351 5500 

38301 39400 
o o 

36401 36525 
o o 

40501 40700 
28301 28360 
43201 43500 
29351 29500 

21951 22100 

20501 20650 

28651 28900 
18301 18400 
26901 27250 
16551 16700 

33801 34050 
22701 22800 
31001 314-00 
21450 21575 

48551 48700 
26201 26260 
45751 46050 
35251 25350 

52351 52450 
14251 14325 
50501 50650 
13301 13400 

17501 17700 
10250 10300 
14751 15000 

8351 8500 

3501 
2257 

601 
201 

3650 
.2350 

850 
650 

Asker tekaüdü o o 40701 40810 3651 3810 26-6-1929 ı_;,,;~anıba 
Kadınlara 

27-6-1929 Per~embe 
Erkeklere 

Mülkiye ,, 
Asker ailesi 
~lülkiye ,, 

o o 
8801 2965 
5501 5600 

38401 38500 
o o 

36526 39620 
o o 

o o 
43501 43770 
29501 29600 

22101 2'.!250 

20651 20775 

28901 29125 
18401 18-160 
27251 27525 
16701 16850 

34051 34210 
22801 22900 
31701 31770 
21570 21670 

48701 48820 
26261 26320 
46051 46320 
25351 25425 

52451 52530 
14326 14400 
50651 60720 
13401 13470 

17701 17870 
10301 10350 
15001 15200 
8501 8570 

2251 
851 
651 

2420 
1086 
760 

. .'.\lütekaidin ve Eytam ve Eı·amili Mülkiye ve Askeriyenin Haziran ili Ağustos 1929 maaşları balada gösterilen liva numeroları ve günler itibarile tevzi edilecektir. Gününde ve numero sırasında :. ulunmayanlar 
beyhude yere müracaat etme~inler. 

1 - Maaş almadan eve! numara ıılınacaktır. 
2 - Bir kims,,ye bir günde 4 cüzdandan fazlası ıçın numera ve maaş verilmez. Elinde dörtten fazla maaş cüzdanı olanlara dörtten fazla cüzdan için mliracaat ettikleri gün tevzi olunan fişlerin en son numarası 

erilir. Bu cüzdanların maıaşını numara aldığı günün tevziatı bitdikten sonra alabilirler. 
3 - Kadınlara mahsus günlerde erk.eklere ''e erkeklere mahsus günlerde kadınlara maaş verilmez. 
4 - Maaş almak için müracaat edecek olan kim!e içtimai mevkii ne olursa ol un numara almağa ve sırasını heldemeğe mecburdur. Numara almadan ve sırası gelmeden kimseye tercihen maa~ ver.ilmeı. 
5 - Maat tevziatında bulunan memurlar, polis ve jandarma efradı biç kimsenin numarasın ve maaşını almağa tavassut edemez. bunlara numara ve maaş v"rilmez. 
6 - Numara alıpta muayyen günde ve sırasında müracaat etmeyenler sıraları geçtikten sonra müracaat edecek olurlarsa yeniden numara almağa mecburdurlar. ıstırdat olunur . 
7 - İlan olunan muayyen günlerde gehnı"yenlere veya numara alıpta aynı günde ki~eye müracaat ettikleri günlerde yeniden alacakları numara sırasıle maaş almağa mecburdurlar. 
8 - ilan olunan günde o güne mahsus fişler temamen tevzi edildikten aonra geri kalan müracaat eshabile fişlerin teziinden sonra müracaat edenlere o gün bir gün sonraki tarihli fiş verilir. 

- Maaşlar liva numarası sırasile verilecektir. 
- t.Iaaşatın tevzi günleri baladaki li~tededir. 
alnız Kasımpaşa şubesinden maaş alanların maaşları Beyoğlu şubesinden verilecektir. Bir müddettenberi merkezden tediye edilmekte olan Sultanahmet şubesinden maaş alan mütekaidin ve eytamı aramil 

maaşları da Sultanahmet şubesinden ita edilecektir. 

Müteı·cim aranıyor 
Ankarada Anadolu ajansı merkezinde çalışmak üzere f ngilizce: 

Franıızca ve Alamancadan tercümeye muktedir kuvvetli iki müte· 
recime ihtiyaç vardır. Kendilerine yUksek maaş verilecektir. Ta· 
lipleria Salı akıamına kadar müsabaka şeraitini anlamak için Ankara 
caddeainde Orlıaa bey hanında Anadolu ajanaı lstanbul mümessil· 
litine müracaatları • 

ilan 
Istaııbul tramvay şirketinden: 
Sirl.ed · Edirnekapı arasmda, 37 Numaralı yeni bir hattın 21 Ha· 

1iran 1929 tarihinden itibaren, zirde muharreı· seyrü sefer tarifesi da· 
iresinde, i~letmeye kiişat ed;leceğı muhterem ahalinin nazarı ittiliiına 
ilin olunur. 

Tramvay lıaıtı ~renler arasında llk trenin hareket Son trenin 
fasıla : Dakika !Bati hareket saati 

Sirkecid<n 
Edirnekapı<ima 6 12 l 7 
.Edirnekapı~:n•fan 
Sirkeciye 6 12 l i 

6,24 23,44 

5,50 23.10 
MODlRlYET 

·söke satın alma komisyonundan 
SdM:~d"" ki kıtaatı aıkeriycnin kaı.ıalt zarf usulu il~ erıalıo.ı nıünakauy~ \'&Z ve 29 

Çanak kale vilayet Jandarma Kuman
danlığından: 
Azami kilo Asian kilo fltdeli mubımmiD ibalei kative tarihi uat 
103500 77580 J 2420 1 hazirııı 929 rut 15 arpa 
46800 35280 1638 l • • • 16 samın 
68400 51120 4104. J • • • 17 kuru ot 

Canık kale jandarma ıUvıri bblügü hayvınatınııı bir senelik ihtiyacı olııı yu· 
karıda yazılı Uç kalem orzaltdın ırpı kapalı zarf ve samanla kuru ot ıleııi müna· 
kua ıııulile 18 haıiran 929 tarihinden yirmi gön muddeıle mUnakaıaya vaz edil· 
miıtir. mahalli teılim Çanakkale de ıuvari tavl11ıdır. Talip olanların ve fızla tafsili! 
almak iıteyeıılerin ıartnameltrini görmek Uıere Çanakkale de viliy•t jandarma ku· 
mındanhğı da.iretindeki komiıyont mahıuıuna mUracaatları ilin olunur. 

• Hadım köy satın alma komisyonundan: 
Çatalcanın Hadım KöyUnde bulunan kıtaat ve hayvaoatıoın ihtiyacı bulunan odun 

kapalı zarf ile kuru ot aleni mUnakssaya konmuıtur ihaleleri 24 Haziran 929 tarihi· 
ne mUsadif parartesi gilnU saat 14 ve 15 de Hadım köy satın alma komi•yonunda 
yapılacaktır. Taliplerie şartnamelerini gürmek için her giln ve mUnıkasaya iıtirak 

edeceklerinde mu•> yen günde teminatJırı ile komisyonnmuıa mUrıcıtfırı ilin olunur. 

Posta ve telgraf levazım ve mebani 
müdürlüğünden: 

1 - Ankara telsiz İstasyonlrı isin• 12,000 n kilo makine ve yatak 
yatı son bedeli haddi liyık gürüldntn tkdirde 2 temmuzda ihlesi 

icra olunmak üzere aleni surette münakasaya vazzolunmuştur. 
2 - Talipler bu baptaki tartnameyi görmek ve okumak için her 

gün ve münakaaaya iştirak için de tarihi mezkurda saat on dörtte 
fıtanbulda yeni pastahanede levazım, mebani müdüriyetinde mute· 
şekki! komisyona müracatları. 

Askeri müna
kasa ilanlari: i ........ ,,,,,,,,,,,,,,, ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

!. ...... ~~:~·-~::;~;~~;;;~~-~.:!.'~~'.: ...... J T aahhudunu yapmayan mUteahhldi nam ve beoabına 30 bin adet dilli ve 30 bin 
adet dilsiz toka pazarlıkla alınacaktır. lhaleıi 24 haziran 929 pazartesi gUnü saat 

14 te yapılacaktır. 1alipleriu gartnamt- vt numuneleriai kooıi~yonuwuzda gOrmeleri 
ve ihale gUnUnde teminatlarile komisyonumuza gelmelr-ri. 

O 
rmaniycdelti kıtaatın ihtiyaeı olan ıığır eti kapalı urfla münakasaya konmu§lur . 
lhale•i 27 6 929 perıeınbe gUnU saat 13 to Diyırbekirrle aıkeri satın alma k.,. 

ınisyonundı yaf,ılacaktır. Taliplerin Diyarbekirde mezkfir komiıyoııa mUracaatları. M ardinde bu ıınan ve mhes9'!sat.ın hayvanatı ihtiyacı olan kuru ot kapalı zarfla 
mUoakasaya konmuıtur. ihalesi ha1iran27-929 perıenbe gi.ınU Mardiode aıkeri satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. Mardindeki mezl..ıir komisyona muracııatları. 
S iva~ta bulunan ve bulun.cak olan kıtaat ve mü .. ..,.aıın ihtiyacı olan koyun ve 

sıtır etleri kapalı ıarfla mUoakasaı·a konmuıtur. lbaleoi 23 haziran 929 pazar 
gUnü saat 14 te Si,·ısta askeri satın ama komiiJODunda yapılacaktır. Taliplerin tart· 
namesini komisyonumu1,da görmeleri ve mUnaka~ya iıtirak etmek iıteyeuleriade 
teminatlarile Slva1 askeri oatııı alma kcıni•ronuna muracaatları. 

T eıhbUdUnli ifa edemey•n mliteabhidi nam ve hesabını beş biıı liralık pamuk ; 
çorap pazarlıkla alınacaı..tır. lbaleai 30 haziran 929 pazar gllnu saat 14 te ıapı· 

lacaktır. Taliplerin ia.rtname ve numunelerini komis)·onumuzzda görmeleri \'e ihale 
gününde teminatlarilo komisyonumuıa gelmeleri. 
M anioadaki k ıtaatın ihtiyacı olaıı patatiı kapalı 1.arna mUnakuaya ltoomutıur •• 

ihalesi 1-7-929 pazartesi Fünu soat 11 de Mani!lda a•keri satın alma ı..omiıy.,. 
nunda yapılacaktır. 'faliplerin maaisada mezktlr komı~yona muracaatları. 
yeniıehirde inşa edilmekte olan milli müdafaa ·vekileıi binuıua ısausör teıioatı 

yapılacaktır kapılı zarf uıulile mUruıkasa konınuştur. lhaleıi 8 temmuz 929 tarihine 
milaadif pazarttsi gUnU saat ondadır. Şartuımei fenni ve re•mini ~firJ~ek Ul:e her gU• 

lfazir•D 9Z!) da ibate edi
1
ecegi il&n olunur._----------

1 
v akıf akar laı· 

~1ardin Mübayaat komisyonundan: 

Arıkırada levazım ıatın nlma komisyonuoa muracaııtları ve mhua)\a»&~" ittirak ı"'~"ce"-· 
lerin )evm ve saatinden evve! teklif ve teminat mektuplarınt ıu11kbu1 muk3}\1\iaJt
mezkiır komi11yon riva.,etinf'; \'ermeleri . .............................................................................. 
i Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan f 

M~~ı:arı Cin•i müdür 1 üg>J ün den: 
365000 Kum ot 

ı ..... ............................................................ ı 
K ıtaat ihtiyacı için 3000 kilo Saman ve 7400 kilo Koru f.,ulya paıulık ıu~<!ile 

ınnhayıa edil,.cektir. lbale'i 23 buirao 929 tarihine mu•adif ıaat 15 de yıp1lı· 
caktır. Tapılaı:ık.llr. ~ttrtnamtsioi k.omisvonumaıda ~örmtleri ve ~rtnamtde ;azılı 
olaıı ıekildeki teminatlırile koc:ıişyonı.:mlıtd4 hazır bulunmaları ilio nluaur. = ~=~ım•ı Mfizayedeye vazolı1nan emlak ·:· + •> 

Gin•i Çorlu Tokirrlağ )~f~rdinndt:k.i. bulunan kıtaat \'e mi.ıe~~"'at ve ha•tar.cui:-ı bir senelik ia:e ve t~nvi· 
•\ı.lı ılı.!i,·a.c:1 a~ı •ıda gv1terl!ml;tir. 9;!Ç "Seu,.~ı h.at.intn1n (2İJ n\:I perş~ml.ıt": gilnü. 

ıııt 1-l ce lt.ıf•lı :urf u•uliie nF•Yii.ıi nıunakasara ,az t"dil'"ce~ind~n talipl~rio tf"minıı.t 
-~~atı v~ tiı:-aret odalarından J!lU, !<ldak ,.ei'i~a.1.trilf" li.cmi!!ıyona mi.ıracaııtları 

Istanbul limanı sıhhıve merkezi 
" 

sertebab' ~tind eıı: 
12 - Takım kışlık kaptan le makinist Elbisesi 
69 · - ,, ,, Muhafız ve odacı " 60 -- ,. ,, Gemici elbi e,i 
J 2 - ,. .,azlık Kaptan ve makini ot elbisesi 
69 - ,, ,, \lubafız ve odı.cı elbi<:esi 
56 - ,, ., Gemici elbiseoi 

[Yün) 

146- ~det kaput 
70 ~ ,, Lacivert gemici faııilesi 
l.>t - fokım İşçi elbisesi 

3 - Adet 'ı eldirme 
134laıla cin~ \"e nıikdaıları muharrer on takım roelbu,at kapalı 

1arf :ı; !ili" \'C bunlaıdan mada 131 ~ift siyah fotin ile 12 çift lıcyaz 
iskuu:n de all'ni ruünak:ısa suretile mevkıi münakasaya vaz 
"<' j·e\ mi münaka~a 30 Haziran 929 tarihine müsadif pazar 
ğiiııii o!arak tespit edilmi~tir. Talipler şartnameleri görmek üz..re 
hf'r g;in ~ala tada Kara ı\iu~tai11 paşa. s_okağınd_ıı kain merkezimiz le· 
va11ın -.'lLesİTir ve aleni münakasa ıçııı yevmı mezkürda saat 14 te 
lcomi·~ ,;n, kapalı 1.arf mUnakasasına iştirak edecek taliplerin tanzim 
<'yl~yerl·'.:lni tel.lif mektuplarını yevmi mezkur~a ınllnaka~a vakti 
olar~f lP•pit edilen s~at J;) ten mukaddem okmısyona tevdı eylelr. 
nır•lf>ıi ve .•:ıati rnNk'."ırun hululünde mıınakasaya i~tirak e)leaı~k 
i.iıt·~" koırıı~5 <-n& m\iral'aatlan ilan olunur. 

1 - Feriköyünde Fransız meıarlığı arka tarafında oda maa bodrum. 
2 - Galatada hacı aına nıMhaliesinde ıebit Mehmet uaıii tahtında 6 No 

bodrum. 
3 - Eyup sultanda Yezir tekkesiude 17, 19 No. tekke lı.ıemı. 
4 - Balatta karabıt maballesicde vapıır iskeleıi cadde•iııde cami tahtın· 

da 15 No. düli kin. 
5 - Bay azı ita sekbanlıaıı Yak ııp ağa aıahallesiııde ıiaıitçi ıokağıııda 

fevkmde odaları olan 3 ~o. dUkkin. 
6 - Eski ali pa~adıı aıiri miran Hasan pa9a mahallesinde cami tahtında 

12 ~<>. dıikkau. 
7 - Slileymaniyede tlmaruf mahallesinde tiraki çarş11ında 41 No. 

rlUkk&n. 
8 - Çenberli taş civrmda ıııik ali paşa mahallesinde yağlıkçı han 

\ı~t katında 9 1 o. oda. 
9 - Çarıuda bedestende sağda ikinci adada 46 · 47 No dolap lıaııadı önü. 

Muddeti oıiizayede: 10 Haziran 929 dan 3 Temmuz 929 çarıaınba giinü. 
saat on dorı buı;uğa kadar. 

Bali<la muharrer emlik l.iraya •erileceğinden müzayedeye vazolunmu•· 
tur. Taliplerin yevmi ihale olaıa son glinüıa ıaat on dort buçu&una kadar 
şartnameyi okumak ve teminatı n:ıııvakkate ita ederek müzayedeye i~tirak 
etmek \izre İstanbul P•kaf müdUrlüğUnde vakıf akarlar mUdUrlııgune 
mUra~aatları ilin olunur. 

ı:v~af \'e mı.iştemilatı hakkında nıaliimat alma\; isteyenler lıu müddet 
zarfında ınlıza\·ede odasına mliracaat Pderel; teri mi'il raporl:ırını gur~bilirler. 

Sığır eti 81000 70001 
Kown eli 7500 5500 
Kıirn ot 660000 200000 

Çorhıdeti 1'.:taat ihtiyacı için berveçhi bala muvadı İa!e kapalı zarr u"ulile mc!l•· 
ka•ayı konınuııur ihale•i 'lO huiran ~~2~ paur tıtinü •aoı 11 de yapılıcıkıır. Ta!iır 
ı~riı:ı. ısrtnarne ve nuu:ıuoe!.liııi günnek ılzrc her göo ,.e ittirık etwek içinde lemin•t 
akçeleri ,.e tirıret odaı;ından nıuuddak ııeıikalarile Çorludaki s:ılto 11.lma komiJ;·Q.o 
nunıa. muracıatları ilin oluuor. ,,,,,,,., ............ ,,,, ... ,,.~ ....... ,, ............................. . 

IS Dördüncü kol ordu satıııalma konıisyQnundan: ı 
ı ....... , ............................................................... ....ı 
K olordu kalörifer tesi•atı kapılı urr ıısulile ı.;.c:,.9ı•ı lnr'.iıiude illn edılmi,ıir. 

Yevrıuı mezkilrde teklif edilt!n fiyat Rılli ~·;r. lıi·ıt•:nJ.en mi.ıoan.a•a ,.,h• :>ir 
hafta temdit edilmiıtir. 'falipieri~ 24-6-929 pa.~rte~ı ~G::~ :ııt 11 le teıo.ı•~l u..·k· 
tuplarile knmi.syoı;.a mliracaatları. 

27 3 929 'faribinde bir ay ıarfında puzarhkla mUnak•~:ı. a 17000 h..au !i.taıı Lı:(ı,l· 
ya vaı ediimi4 iı:ede bu mUddtt 1..aı'fıcda tclir ıu!ıur etınedl~:ndl':ı ~ cn:tl:~u ı~~ı ah 
zarf u11ulile mUıııka!aya \'17. ef1ild!ğjr.dcn t.:ıHp olanların ~er.ıiti f:!:Ürı:1ek lızcr~ ı~er (,lln 
ve )-evmli. ihalP. olan l 7 929 pazarteFi gUnh aaa.t 14 rle kapah ıarfl:ırile ı. r1ıni~\·oııa 

morıca:ıt ayleıxteleıi iliin olunur. ----- ·------------··----
Pendik serom Labaratuvarı 

Müe;:se-seye ait on bir rt>is ökiiz 
paııır günü ,.:aat dokuzda Kam a~aı; 
olanların yevmi rn ~aati ıuezkfırda 
--· .. -·---

müdürliiğiinc~en: 
pa1,.•iık 'lll"t>lil 0• ?.3 lfazıran 929 
mezbah~.~ımb r,.tıkıc.ıktır. Talip 
h:ıztr bulunınaları. ---
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