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!1' nin varı süt. 'jlafl. oe'flnir 
vaz·mini ihrac ediJ1or. 
Danimarlla 1'ürlli11enen av

rupai kısmi kadardfr. 
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Polililla 

ı Sovyetler ile 
Çinlilerin 

arası açıldı . 
Londra, 4 [A.A) 

"Moring post" gazetesi· 
ne nazaran Sovyet hüku
meti Çin sefirini Mosko· 
Yadan ayrılmağa davet et
tniştır, Çinde bulunan So
Viyet mümessillerini acilen 
geri çağı.ımışlardır. Bu ha
.teke tin sebebi Nankin hti· 
kumetinin Harbin konso· 
loslıanesi mes'elesi dolayı· 
G~ (" kendine verilen pro
te .. to notasını kabul etmek 
i!:,tcnıeınesidir. 

N.& : 11533 

m usaballamlz 

Türkiyenin en se
vimli çocıığP 

kimdir? 

lansen hanım 
Ln "Un de kaymakam Yer kok " . . 

be) in kızı lansen hanımın resmını 
aercediyoruz. 

En sevimli çocuk musahakamıza 
"ııtirak etmek için resimlerin 13Ha· 1
" ·ı . 1 zirana kadar gönderı mış o ması 
ıazımdır. Bu musabakaya ait resim· 
ler Haziranın on beşine kadar ku· 

ilen dercedilmiş olacaktır. Bu ta· 
:bten sonra her iki musabakıı içi~ 

karileriD reylerine mUracaat edeceğız. 

Alman adan seniı 'Türk!~· 
ıreıre ltal>1adan. Esvicreden, 
Felemenlflen • Daniınarlta · 
dan >1ası geliJ1or... El mi. kol 
mu. hanan mı. JIOlf 1 
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Bir kamyon iki 
tramvay arasında 

kaldı. 

Dün Dolmabahçe de bir kam
yonla iki tramvay arasında feci 
bir müsademe olmuştur. Aksaray 
Ortaköy hattında işleyen ve vat
man lsmail ile vatman Ali nin 
idarelerinde bulunan iki tram· 
vaydan biri Beşiktaşa doğru git· 
mekte, diğeri de Beşiktaştan gel
mekte iken, Ortaköy cihetinden 
son süratle gelen 5187 numrol, 
kamyon iki tıramvayın akasın.J 

Misafirler 

Italyan hava filo
su yarın geliyor 

Netice 
M. Baldiwin dün 

kır ala 
istifasını verdi. 

..... 

Şehrimize geleceklerini yaz
dığımız altı kısımdan mürekkep 
ltalyan tayyare filosunun yarın 
muvasaletlerine intizar edilmek· 
tedir. 

Bu filo ile Italya hava müste· 
şarı ve meşhur ltalyan tayyareci· 
si De Pinedo dan mada Italyan 
ğazetecileri de gelmektedirler. 
Tayyarelerin getireceği misafirler 
pilotlar da dahil olmak üzre yüz 
kişiden fazladır. Misafir fıloyu 
istikbal için kolordu tarafından 
bir program tanzim edilmiştir. 
Diğer taraftan emanet te misafir
leri ağırlamak için hazırlıkta bu
lunmaktadır. Ezcümle misafirlerin 
şehirdeki vesaiti nakliyeden 
meccanen İstifadeleri için şir
ketlere dün tebligat yapılmıştır. 

1\1. Baldwin, hu sabah 
saat 10 da Windsor şato· 
suna gitmiş ve orada ken· 
disini yatak odasında ka· 

Filo lstanbul üstünde bir 
cevelan yaptıktan sonra Büyük
dere ve umur yerinde hazırlanan 
sahada denize inecektir. 

IU. Balwdin 
bul etmiş olan kıra la istifa 
namesini takdim etmiştir. 

Londra, 3 [A.A] Filo buradan Varna, Kösten
ce v·e Odesaya gidecektir. 

Defterdarlıktaki 
pul sui istimali 

Defterdarlık pul şubesi vez 
nesindeki sui istimal hakkındaki 

Pöyter ajansının salahiyettar 
bir menbadan istihb&rına göre 
göre başvekil vaziyeti hakkında 
yarın bir karar ittihaz edecektir. 
Hakim olan intiba M. Baldwinin 
hemenistifası muhtemel olduğu 
merkezindedir. Hatta bu istifanın 

tahkikat kısmen ikmal edilmiştir. 
Tahkikatı defterdarlık tetkik 
memurlarından Tevfik Demir 
beyle Ali bey idare etmektedir
ler. Sui istimal, sene başı müna
sebetiyle veznelerde yapılan ta
dat esnasında meydana çıkmış , 
ve pul şubesi veznedarı Hasan 
beye işten el çektirilmiştir. ihti
las edilen paranın mikdarı 2050 
lira tutmaktadır. Veznedar, bu 
paranın vezneden çalındığını 
söyleyür. Dün akşam geç vakta 
kadar tanzim edilen tahkikat 
raporu Defterdar Şefik beye ve
rilmiştir. 

Kadro ve maaş 
Haziran maaş havaleleri dün 

geldi. Yeni sene kadroları henüz 
tebliğ edilmediği için memurlnra 
maaşları verilememektedir. Ma
mafi kadroların bugün akşama 
kadar gelmesi muhtemeldir. 

aşvekil ismet paşa hazretleri meclisin son i<;tima celsesinde ,, .. 
. ·ketin hariei ve dahil$.. vaziyeti hakkında beyanatta bulunurlarkı· . 

yarın vuku bulacağını söylemek· 
tedir. 

[Mabadi 3 üncü sahifede] 

Az, öz 
Hu'JI bul 

Papaz meldebinde dört ~n• 
kalmış, lıer pazar kilisesine gider, 
günalılarmı itiraf eder, ömründe 
bir defa olsun sinemaya gitmemiı 
on dürt yaşmda bir /ıizmetçi 1.ızı, 
Pariste, üç bin frankına tama ede. 
reh hanımını 1Jalta ile öldürmii1. 

Hukim: - Kı: bu t·inayeti niçin 
işledin? 

Cani: - Parayı anneme gön
dermek için. 

11: - A11nen sana öyle bir şey 
söyledi mi; kimse seni teıvik 

etti mi? 
K: - Asla. 
11: - O halde? 
K: - içimden geldi. 
.... Demek ki ne terbiye, ne 

girmiş ve şiddetli bir musademe --------· olmuştur. Her iki tramvayın da ön 1 Yeni tefrikamız 

tahsil, ne kiliseye devam, ne rine
maya ademi devam bir insanın 
huyunu düzeltemiyor. insanın 
yaradılııında /ıocanın tashih ede
miycceği karanlık sakatlıklar var. 
Kız, o giinc değin bir çılgınlık 
alômeti de göstermemiş. Bazı 
anarşist cilimler, filozoflar bu ha
diseyi parmaklarına dolayarak 
talısil ı·e terbiye aleyhinde uzun 
boylu nazariyatı ileriye sürüyorlar. 
Bu propaganda dogru detildir; 
çünkii insanın yaradılışındaJ..-i bir 
~ok miinasebetsizlikleri terbiye 
izale ediyor. Balısi geçen hi:metçi 
kı::.m mes'elesi ise nadir t•e fevka
Uide bir müstesnadır. Terbiyeye ne 
hadar ehemmiyet ı:erilirse t.Jerilsin 
iki milyar beni. be§CT içinde tek 
tük böyle canaı·arlar da bulunur. 
Bunun için Adem eı·tadını terbi· 
yeden ma1ırum bırakmak iktiza 
etme:. Terbiye .o;ayesinde budalanın 
orta akıllı yoba::ın okur yuzar, 
edepsizin edepli olduğuna §'Jhiı 
oluyoruz. 

sahanlıkları harap olmuştur. Yanar döner hanıın 
Kamyon büsbütün hurdahaş 

olmuştur. Kamyon ıöförüne bir 
şey olmak şöyle dursum, şöför 
bu karışıklık esnasında ortadan 
kaybolmuştur. Müsademenin VU· 

kuu esnasmda 'her iki vatman ve 
1 

yolculardan Ekrem bey isminde 
bir zat yaralanmlşlardır. Yaralılar 
tedavi altına alınmışlardır. Tram
vay münakalatı da bu yüzden 2 
saat teabhur etmiştir. 

3 üncü sayfamızı açınız ve "?,, heyin 
hu zarif hikayesini okumağa haş
layınız. 7 gün, 7 levha içinde bir 
ahir zaman kadınının ne olduğunu 
ve ne olabileceğini öğreneceksiniz. 

Bununla bera1ıcr her §ahsıye· 
tin her ruhun içinde ba§ka §ahsı· 
ye;ler, ruhlar uyuyor; giinün birfn_· 
de, belki sebepsi:ı:, bunrordan bırı
nin uyanması fem:en mümkündür. 
Eget böyle olrn.lSa):dı ~iin)a~a 
cani lıulunma:;dı. P~ıl:oloıı (nefıs) 
ilmine göre her lrnsin şa1ısıyPtinde, 
görünme::; bir halde, diğer 1Qhsı· 
yetler meı·cuttur. Hir vesile, bir 
sebep bunları meydana. çıkarabilir. 
Ttrbiy~, inzibat ise )·üzde 99 bıı
çuk fena bir §Glısıyetin te::.ahüriine 
karıı gelmektedir. - C. N 



~Jf,, 
mardlnde .. iKDAM., 

Türkiye-Irak 
• om ıs yonı.. 

37 llJayıs 929 
Türkiye-hale daiaıi lwdut ko

miıyonu altında içtiınaını burada 
aktetti. Iraklı murahhaslar Pazar 
günü tehrimiıe gelnıişlerdi. Ken
dilerine büyük bir hüsnü kabul 
gösterildi. 

Heyet, hudutta Nusaybin kay
makamı Te hudut tabur kumanda· 
nı beyler tarafındaıı istikbal edil
di 

. 
Londrada ,.lkdam., 

Son intihabat 
nasıl geçti? 

31 Mayı 929 
İngiliz milleti, bir aya yakın 

geçen lıümmalı mücadeleleri sey
rettikten sonra, dün reyini verdi. 
İntihabııt~ neticelerini hiç şüphe
siz telgraflar günü gününe haber 
vermişlerdir. 

Ben lstanbuldaki karilerime bu 
son intihabatın nasıl yapıldığını 
anlatacağını. Bir aydan beri bütün 
İngiliz şehirlerinde belli başlı üç 

Valimiz Tevfik Hadi bey mu· fırkanın açılan kasaları oluk oluk 
rahhasllU'ı Kasır ınevkıinde kar· para akıttılar. Bu htinımalı yarış 
{ıfladı. Meydan başında bir baade içinde en a lakasız insanım bile 
muzika ve aııkeri müfreze misa· başı döner. Bu defaki intihabatın 
firleri ıelaırıladılar. h ııousiyeti şu oldu: intihaba i•tirak Irak heyeti atideki zevattan v 

eden kadınlar erkeklerden fazla ... 
terekküp etmektedir: 

Bat•ıırahhaı, Mu ul mutasar· Müntehiplerin adedi resmi rakam-
rıfı Abdullah Bey, idare müfetti·' lara göre 29,000,000 dir. Kadın
'i VU~ cenapları, kltip Musul . adedi ise erkeklerden 150,831 faz. 
tahinat müdürü Salim Namık ladır. Yani kadınlar bir buçuk 
bey laudut nıiltehaHısı Saha milyon daha fazla ... Ortada 1,700 
kli)'makanıı Muetafa bey, idare namzet var. Bunlardan ancak 
1nüiettroliği katibi Yusuf bey. 615 i seçilecek. 

tıırk laeyeti murahhasaası ati· İngilizlerin intihap usulleri baş· 
deki zevattan mürekkeptir. Baş- ka memleketlere benzemez. Kadın 
ıııurahhaa, vali Tevfik Hadi Bey veya erkek rey verecek kimse san
~endl, askeri murahhas Van lıudut dığırı bulunduğu odaya girdiği 
kumandan1, miralay Fehmi bey zamaıı evvela hüviyet verakasını 
terceman binbatı Ekrem bey, ka· gösterir. Buna mukabil kendisine 
tip Mardin idare hey' eti başkatibi dip koçanı hıfzedilen zııIJbalı bir 
Sade.ttin. l:ey. • .. kağıt verilir ve bu kağıtlar dam· 

.Mısalır ~urahhaslar _ılk g~.!l galıdır. O suretle ki buna benzer 
llltırahat ettıler ve ertası salı gu· sahtı: bir intihap varakası tabetmek 
n? llribakerata b~şlandı. T ~m ve bunu ~zlice intihap sandığının 
bır dostluk ve emnıyet havası ıç· . . k k . k. . d Ç" k" 

• d ed 1 ıu· · aker ta h d ıçıne 0vma · ım · aıı.,ız ır. un u m e cereyan eı n z a u · - . 
·utta günden güne istikrar kes beden varaka~arın hepsı. ~·~nıarahdır, 

aükunet, huzur v., asayıt için aca· tıpkı bır banka çekı gıbı. 
ba ço müfit netic•ler verecek Bu varakada Lütün namzetlerin 

ıtfardia, 3 
Türki-lrak komisyonu müzake· 

, ratı hiisnü suretle ikmal edilmek
te~ir. Türk murahaııları geçen 
ıün civarda büyük bir gezinti ter· 

' tip etmışlerdir. Bu gezintiye bazı 
mcmur)ar ile refikaları da iştirak 
etmişlerdir. 

Gece Mardin kalesi arkasında 
Irak ınurahaslarına mükellaf bir 
ziyafet çekildi. Irak murahhasları 
bu hafta içinde hudut müzakera
tını ikmd ederek Musula gide
ceklerdir. 

mahiyettedir. 

Tür!:ocağında murahhaslar te· 
refine bir çay ziyafeti ve gece de 
bir balo verildi: 

Balıkhanede 2000 
liralık pul çalındı 
Balıkhane veznesinden 2000 

liralık pul çalınmıştır. Bu sirkat 
hadisesi hakkında tahkikat ya· 

pılmaktadır. 
Pulların pul bayilerinden biri 

tarır..fından aşırılmış olması kuv· 
vetle muhtemel görillmekledir. 

Eşekistan 
~ ? ? • • • 

~~ 

isimleri var. intihap hakkı olan 
zat, ismin hizasında bulunan kü-

çilk bir murabbaın içine bir kaç 
i~areti koyacak ve kağıtı ikiye 
büktükten "Orıra sandığa atac ·tır. 
intihap san<lı~ı çeLkten murab
bauş~kil sadıı ve lıa it bir san
dıktır. üstiinor, kırmızı kurdeliisına 
mülıür vurulmuş bir kilit vardır. 
Mücadelenin çok hararetli olduğu 
nırrkezlerde her !ırk cl •ııı bir adam 

sandı[:a ne1.aret ctırı ktedir. İntihap 
dairderine gure sandıklar, tabii 
doğru ise, 8dP veyahut 9da kapandı, 
Taamül mucilıince namzetler rey 
varakalarının ta.Jaıiında hazır bu
lundular. İntihap edilenler kaybe
denlerin ellerini "lktılar. 

llir marııaru lıerkr~in hoşuna 

gitti. l\lc~elii lıir intihap odasına 
rey \ermesı için bir erkek giriyor· 
sa arkaq·ndan dı ırt kadın ... 

Son dakıkaya kadar kime rey 
vereceklerini bilmeyen bir çok 
kızlara rasgeldiın. Chelsca da 
namzetlerinden birini iyi bulama
yan üç kız bir polisten fikir soru
yorlardı. 

Vaziyete ş"yle bakınca mesai 
fırkasınl'ı bu intihapta kazanacağı 
anlaşılıyor. 

·=c..==="--= ==--·-- _..:,· ...:~--
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Emanette 

Şöförlerin grevi bitti 
Şöi>rlerin grevi filen nihayet 

bulıııut demektir. Emanetin nok
tai nazarında israr etmesi üzerine 
şöftlrler çahımıığa mecbur oldu
lar. Evelki akeam i"eyen otomo· 
biller azdı fakat dün bekleme ma· 
hallerindeki otomobiller arttı. 

Mamafi çalışanlar, taksi oto
mobili işletenlerin dörtte biri de
recesindedir. Buna sebep te diğer
lerinin henüz taksilerine yeni ta· 
rifeye göre tebdil etmemiş olma· 
!arıdır. 

Takeisini tanzim edenler pey· 
derpey piyasaya çıkmaktadırlar. 

Şehremanetinin son zamanlar· 
da yapıp ta grevi intaç eden ve 
artık dünden itibaren tatbikine 
başlanılan yeni otomobiller tarife
sini aynen yazıyoruz. 

İki sıra müşteri taşıyabilecek 
mevkıi haiz bulunan otomobiller 
birinci sınıf tarifeye tabi olup tak
simetre aletleri kırmızı renkte; ve 

bir sıra müşteri taşıya bilecek mev-
kıi haiz bulunan otomobiller ikinci 
sınıf tarifeye tabi olup taksimetre 
aletleri siyah renkte olacaktır. 
Biri•ci ııaıf otomo· 

billerde 
ilk 400 metre için 
m.6teaıkıp beher 
metre i~in 
tevekkufun behf'r 
tkl daklk.111 l~ln 

Şehirden drt:lekl 
menab.k harlciae 
avdet etmE>mek 
ilare •~.bert İftn 
D1aktuao um 

11&.inci aıntf otomo-
billerde 

30 kuru! 20 kurnı 
133,SS 
8 kurut 2 kuruı 

3 kurut kurut 

50 kurut SO kurut 

Ak~amları saat 22 den sabaha 
kadar gece zammı olarak maktuan 
2~ kuru~ verilecektir. 

Ktiprüden geçildiği zaman köprü 
müruriyesi nıü~ teriye aittir. Yalnız 
azimet ve yahut yalnız avdet eden
ler bir defa köprü mliruriyesi 
verirln. Ki,prii üzerinde otomobile 
lıinen!Pr k\ıprü ıııürurivesi vermez
ler. CiJip gelme tutulmayan oto
mohiller için 50 kuruş fazla verile
~ek lıudııt: 

l,taııl.ul tarafı: 
Bakır kiiy, Ü>'maniyı: kö), Haz· 

. nedar çiftli[ı:i, Da'l'UI paşa kı~lası, 

Hrkiınoglu suyu, Rami kı~la"ı ve 
J::yip hancı ara~ına rnevsul hattın 

harı<'ı. 

Beyo~lu tarafı: 
Karaağaç paymahallinden ka

ğatane köy, Balmumcu çiftliği ve 
Rumelihisarı vapur iskı>!ı -i ;:! r:ısına 

mevsill hattın hşrıcı. 
Üsküdar tarafı: 
Çengel köyünden iürhaniye 

mahallesi, kısıklı, bulgurlu, libade 
l\1erdivPnl.uy, lç Erenköy, Cadde 
lıostam, iskelesi arasına mevsı11 
hatt111 harici. 

Aletin bayrağının yukarıda ol· 
ması 0\umobilin boş olduğuna de
lildir. Ve bu halde otomobilci ge· 
lecek müşteriyi kabule mecburdur. 
Otomobilin hin hareketinde Bay· 
rağın indirilmesi lazımdır. Otomo
bil yürüdükçe ve durdukça rak· 
kamlar tarifeye göre yazılrnağa 

vııareııe 

Muhasebei hususi)C 
Umumi vilayet meclisi yakında 

içtimalarına başlayacaktır. Meclis 
ilk içtimaında, Barem kanununun 
meclisten çıkmuı dolayeile, muha· 
sebei hususiye bütçesindeki açıkla 
muhasehei husuaiyenin Şebreına· 
netine devri mes'elesini müzJkere 
edecektir. 

RUsumal!• 
Kaça eşya 

Dün Galata ithalat gümrüğün
den transit mal deye çıkarılan iki 
sandık ipekli Köprülü handa bir 
çivi deposuna konulurken rüsu· 
mat muhafaza memurları tarafın· 
dan yakalanmıştır. Komisyoncuları 
kaçmışlardır. Bundan eve) de güm· 
rüklerden kaçak olarak bir çok 
mal çıkaran bu komisyoncular 
hakkında rüsumatça tahkikat ya· 
pılmaktadır. 

Komisyoncuların 
imtihanları 

°«)ün rüsumat idaresinde komis· 
yoncuların son defa olarak imti· 
hanları yapılmıştır. Bu imtihana 
50 kişi girmiştir. 

Mahkemelerd!, 
tOo Zevce katili - Orta k< ·) •"' 

zevcesi Febime hanımı öldüren 
Veli efendi dün adliyeye teslim 
olunmu~tur. Zabıta tahkikatına 

nazaran Veli efendinin beraberin
dt> getirdiği hanıma! Mehmet te 
kadının kolundan tutmak suretiyle 
cinayete yardım etmi~tir. 

JJo Ademi mes'uliyet kararı -
Maarif memurlarından l\eş 'et bey 
lıir rüşvet meselesi dolayısiyle 

maarif idare•İ tarafından .ızlolun· 

mu~ ve mahkemeye verilıııiti. 

l\~~'et bey üçüncü ceza mahkeme
sinde muhakemf' edilmiş ve ade
mi meiuliyetine karar verilmi~tir. 

ba~lar. Zaınmi)al için olan müş'ir 
ayrıca el ile işletilir. Otomobil es· 
habıııın menafiini siyanet için 
mı..ış.irde zam miktarı görülmedik
~e zam iicretinin verilmemesi icap 
eder. Elıalii kiramın hususatı mes· 
rudeye dikkat etmeleri ve aletlerin 
müş'irlerinde fazlalık hi••ettikleri 
takdirde en yakın belediye mevki
ierinı haberdar eylemeleri menfa. 
atları icabıdır. 

Ilk 10 kuruş yazan küçük tak
sili bir küçük bir ki~ılik otomo
billere ait tarife kemakan caridir. 

20 kuruş antre ile çalışmaya 

başlayan şôförleıin bazıları <l~rhal 
hileye tevessül etmişlerdir . 
Bunların yaptığı hile ancak uzun 
mesafelerde i~e yaramaktaiıni~. 
Taksiler 120 yazdıktan sonra 121 
yerine 141 yazıyormuş. Belediye 
memurlan im hileyi öğrenmişler 
ve bu gibiler hakkında takibat ic
'rasına başlamı~tır. 

.. .. . 

Pollste 
Floryada polis 

Plaj mevsimi geldiği için polis 
müdürlüğü bu sene Florya da bir 
polis mevkıi ihdasını tensip etmiş 
ve komser muavini Yümnü beyi 
bu mevkie tayin etmiştir. Yeni po· 
!is llll'fvkıi bugünden itibaren vazi· 
fesine başlayacaktır. 

Müteferrik 
Yeni mektepler 

Bu sene lstanbulda yeniden 
15 mektep açılacak, ve yeni 
dera sene.si bidayetinde kat'iyen 
mektep buhranı olmayacaktır. 

lstanbulda çalışan ve hiç Ana· 
doluya gitmemiş olan daimi 

muallimlerden mühim bir kısmı 
bu sene Anadoluya sevkedile
cektir. 

Anadolıya gidecek muallim· 
lerin yerine şarktan lstan bula mu· 
allimler gelecektir. 

Haber aldığımıza göre Maarif 
vekM.letinin buhususta hazırla

makta olduğu kadro yakında Is
tanbul Maarif eminliğine bildiri· 
lecektir. 

Romanyada bir sergi 
Romaııyada 15 Ağustostan Ey

liil nehayetine kadar devam etmek 
üzere açılacak olan beynelmilel 

radyo ve elektrik sergisine iştirak 
edılınr,i ikfüal vekaletinden ~eh· 
riıııiz Ticaret odasına bildirilmiştir. 

Sı • rgi) i ıi) &ret edecek ve ya cna 
gönderecek olanların pasaportları 

H.onıaıı )'a hükiımeti tarafından 

ıııetmuan \ize olunacaktır. 

Kadınlar kongresi 
Berlinde inikat ederPk olan 

lıeynelrnill'l kadınlar kongresine 

Türk kadın birliği tarafıwlan Ef
ıayi; Siiat hanım intihap <'clilıni~

t ir.f. fza) İi lıaı ıın yarın Berlinıı 
gidecektir. 

Ti,,aret Siırayı 

'ficaret odası tarafından bir 
ticaret sarayı yapılmasına karar 
verilmiş ve dördüncü vakıf ha
nının karşısında bulunan medre· 
se ve ar5alar Evkaf idaresinden 
1p bin lir~ya satın alınmıştı. 

Pek yakında oda, bu arsalar 
üzerinde inşaata başlıyacaktır. 
inşaata başlamak için elde bi.
mıktar para vardır. 

Bundan başka oda, varidatını 
karşılık göstererek para istikraz 
edecektir. Yapılan bir tahmine 
göre i~ Jat anc.::k yarım milyon 
liraya mal olacaktır. Buna muka
bil ticaret sarayı şehrimizin en 

güzel binalarından biri olacaktır. 
Dört kattan ibaret olac.ak saray 
Ticaret odası, borsalar, Ticaret 
ve sanai birlikleri gibi bütün te· 
şekkülleri içine toplayacaktır. 

----- - - -- - - - ·- -.. -

"IKDAJf,, ın tefrikası: 25 

Kapalı oda 
---· 
Yazan: 

~eurlce Leblanc 
tici tık var. Ya fotograf kontes 

Henııinenin ölümünden evd alın
mıştır ve üstündeki tarih konta 
gö11derildiği zamana aittir ve 
yahut kontes Hermine el'an ber

haya bulunuyor. 
Fw.at Paul ayni zamanda bin 

ba-..yı düşündü. Bu çehre kapalı 
odadaki sesi andırıyor. Sonra 
da kontes Herminenin resmi b.ir 
Alman neferinin cebinden çıkı· 
JOr. 

Bernard bağırdı : 
- Patı!, Paul. .. 
Paul birden doğruldu ve fo. 

.oğrafr cebine koydu: 
- Bernard ne var? 

- Bir küçük Aiman müfrezesi 
iki sandala bindiler, kanalı geçe· 
cekler. Ateş edelim mi? 

- Hayır, hayır .. Ne yapacak· 
lar, onu tarassut edelim. Vazife· 
miz de bu değil mi ya? 

Bu sırada bir düdük ıesi 
işidildi ve kayıktakiler de ayni 
suretle cevap 'verdiler . Sonra· 
dan gene iki işaret verdiler. 
Civardaki bir köyün eaatı on 
ikiyi vurdu. 

Paul dediki : 
- Ben şunu anlıyorum. Bu 

adamlar bir yerde birisine müla
kı olacaklar. Şöyle emin ve rahat 
bir yerden tarassut edelim. 

Karanlığın içinde bir duvar 
enkazının arkasına geçtil~r. Ayni 
zamanda ayak sesleri duyuldu. 
ve Almanca konuşan insanlar .. 
Feneria albndaki mahzende bir 
ıpk belirdi. Paul ve Bernard ne· 
fNlerini tutarak vaziyeti takip 
ediyorlardı. Bu gelen adamların 

alman cesetlerini kaldırıp götür
mek istedikleri anlaşılıyordu. iş 

uzun sürmedi. Bir çeyrek sonra 
mahzende Rosenthıılın adamın
dan başka ceset kalmamıştı. 

Yukardan bir ses emir verdi: 
- Oldul!'unuz yerde durun, 

sen, Kari, ilk önce sen in 1 
Bir adam belirdi. Paul ve 

Bernard hayret içinde kaldılar. 
Bu beliren adamın üstünde Fran
sız üniforması vardı. 

Paul o zaman Lachan iımin· 
deki belçıkalıyı gördü. Güya 
Belçıkalı ... Ancak o zaman arka
dan sıkılan üç kurşunun geldiği 
ni anladı. 

Bir zadit yavaş yavaş mahze
ne indi. Paul ve Bernard binba· 
fi Hermanı tanıdılar. 

ikinci kısım 
-1-

Binbaşı 
ıntikam almak için bütün da

marlarını tutuşturan hırsa rağmen 

Paul ve Bemard itidallerini boz· 
madılar. Vaziyeti dikkatla takip 
ediyorlardı . Ah, öyle bir vazi· 
yet ki, işte bir kurşun bu can diiş
manını hemen orada yere sere
bilir. Fakat haylı, tabanca çık· 
madı, ateş eden yok! 

Binbafı sahte belçikalı La· 
schane hitap etti: 

- Kari nasılsın yavrum. 
- Çok eyiyim binbaıım. 
- Şu mahutlardan bir haber? 
- Üç defa arkalarından ateı 

ettim, üç defa da isabet olmadı. 
Bir gün yakalanacağım diye ko
rkuyorsun. Rozenthal aramızda 
haber getirip götüren çocuklar 
size olup bitenleri bildirsin. 

- Fakat biliyorsun ki, bir 
fotoğraf vardı, sonra da bir des· 
te mektup .. 

- Bunları Rozenthal bana 
getirecekti. Fakat o aptal herife 
de bilmem ne demeli ? 

- Sahi aptal, bir obüsle öldü 

gitti. işte cesedi de burada! Kari, 
şunun ceplerini ara.. Bir yün 
fanilası vardır, evrakı fanilasının 
iç cebinde 'taşırdı. 

Kari, ölünün bütün ceplerini 
aradı: 

- Bir şeyler yok ! dedi 
Binbaşı düşündü : 
- Bu adam ölsede evrakı iç 

cebinde taşırdı. Demek ki, bu
raya birisi geldi ve Karlın cep
lerinde ne varsa alıp götürdü. 

-Kim alacak? Fransızlar mı? 
- Belki .. 
- Ben bir adamdan şüphe 

ediyorum. Bu adam olsa olsa 
.'aul Delroze dir. Alay kuman
danı kendisine bir keşif vazifesi 
vermişti. Bernard la beraber 
gittiler, fakat nereye gittiler. 
bilmiyordum, lakin şimdi anla
yorum. Muhakkak buraya geldi
ler, cesetleri görünce hepsinin 
de ceplerini karıştırdılar, 

• Binba91: 

..._.s •• 11_11a_ı _.1111 
,Karilerle haşhaşa 

Ketebeden Ahmet '.\lidhat B. 
Bu gibi hastalıklarda me· 

raka dfi§mek do!ı'ru defUdir. 
Eller doktora müracaat ede
miyorsanız fakülte polikini • 
ğlne müracaat edebilininiL 
Salı ve Pazar günleri öAı'!den 
evel muayene ederler. 

Naci Re,it efendiye: 
Boy büyümesi bir &iatem 

dahilinde olur. Bazen birdeı.· 
bire fırlama tarzındaki bdyfi· 
melere dikkat etmek lllam· 
dır. Boy ve beden ara11nda 
niıpet §arttır. 

lemini yazmıyın karümizeı 
Kanser cerrahi ve röntltelı 

ile tedavi edilir. Sebebi ~ 
liım değilılir. 

Nermi Necip beyec 
Ç o . k hıfzıssıhhasına ait 

ma ... ~.cmiz devam ediyor. 
Onu takip ediniz. Bapıak. 
haetolıklarıru da yazacağım. 
Çocuiunuzu bir mütehuaıııa 
gösterip fikrini alıruz. Solu· 
can dahi ağrılar yapabilir. 

Necmiye hanım: Röyalmn 
tefairi meselesi hekimlikte 
yeri vardır. Onu ayn bir 
müsobabe yapanın. 

Lokman Hakim 

il Küçük Haberler il 
* Bir Bulgar heyeti geliyor -

Ticaret od1>sına gelen malftmata 
göre bu hafta içinde şehrimize bir 
Bulgar ticaret .heyeti gelecektir. Bul· 
gar heyeti memleketimiz hatkıalla 

tctkikatta bulunacaktır. 
* Emanette tayinler - Şehremane

ti Harita tube!ı mtidürlü1i;liue emanet 
şubeoi mUdürU HtısnU B., Beyel)o 
Lelo<liyesi mlıhendiali~ne Anadolu 
demir Jolları mühendislerinden İhHn 
beyin tayinleri tekarrür etmiştir. 
* Memıırdon tasarruf - Bazı dıl• 

rdorde oldull;u gibi rUsumat idaruiıı• 
de de sene lıaşt münasebetile yeni 
ma<a teşkil!ll yapılmak üzeredir. Bu 
teşıdiııtan mnksat bozı masaları bir· 
le,..tirn1ek, muamelltı kolayla tırmak 
VP memur ndedınde tasarr temın 
etmektir. 
* Şoforfor cemiyetinde - Dun Şo• 

forler cemiy~tiuin heyeti idare inli• 
halıı yap ı la•,akt:. Bilumum şofurler 

Pınaneun. ~artlarını kabul edinceye 
k ,.J:ır intih3p tic3ret mı.ıdürüyetioce 
tahk olunmuştur. 

• Maarif müfettişleri - Maarif 
umumi mü!ettişlcri lise imtlhanlann• 
da bulunmak \ızere ci\·ar vilayetlere 
g-itınckteılirler. Hasan Ali bey evelki 
g!iıı ::ııvasa gitıni~tir. Di~er mUfettig· 
ler de bugun, yarın cenup ve kıı· 
mrn de şark vi!Ayetlerioe gidecek· 
!erdir. 
* Mutahassı• matbaacı - Maarif 

' • .ileti tel;nik i~lc i için Devlet 
maıiına ın.ı yeniden b··r mutahassıa 
nlmağa karar vermi.tir. Alınacak mu· 
taba-.ıs ya Alruanyadao, yahut İsveç. 
ten celbedilecektir. Mııtahassıe gel· 
dikine rnnra, bu zatın riyaseti altında 
bir he~ et teşekkül edecektir. Bu he· 
yet, tabı i'lerile meşgul olacaktır. 

Istinye köprüsü 
lstinye köprüsünün betondan 

iıı~asıııa kurar veril'lliştir . 

- Çok fena, dedi, böyle ol
duğuna emin mısin? 

- Eminim. Buraya gelseler 
gelseler bir saat evvel gelmiş 

olabilirler ve hatta şimdi bile 
belki burada, bir tarafa ıaklaıı· 
mış bulunuyorlar. 

Her ikisi de gayri ihtiyari 18· 

ğa sola baktılar. 

Binbaşı dedi ki: 
- Mektupların o kadar ehem· 

miyeti )Ok .. Fakat resim, bu çok 
fena! 

- Hem de çok fena .. 1902de 
çıkarılmış bir resim. Öyle bir re· 
sim ki, ıöyle böyle on iki sene· 
dir arayoruz. Ben bu resmi, 
kont stefen Dandvilin evrakı 
arasında buluncaya kadar neler 
çektim bilirsiniz. Ve düşününüz. 
ki, bu fotoğraf şu dakika kontun 
damadı olacak herifin elind.: 
bulunuyor. Bundan daha fena 
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Bulgarlar 
Sofya, 3 [A.A] 

Dün büyük bir kalabalık hu
zurunda Türk. Bulgar bitaraflık 
'f'e hakem misakıma tasdiki mü· 
naıebetİle Türk • Bulgar yakınlaş
illa cemifeti içtimaını akdetmiş· 
tir. Söze evveli avokat Pankof 
başlamış ve bu ginkü Türkiye· 
nin bu aüakü iktisadi cetvelini 
°ÇİHrek azia inkişaf imkanlarını 
kaydctmi9tir. Cemiyetin reisi pro
fesör Stoyanef parlak bir nutuk 
söyliyerek yeai Türkiyenin Gazi 
Muattıfa Kemal hazretlerinin iki
line ve enerjik idaresi altmda 
derebetlitin ve teokrasi düstur
lanna ıadık eski rejimin son dö
küntülerini süpürüp temizlediğini 
ve iki memleket arasındaki ihti
lafla meı' elelerin tamamile halle
dilılıit olmaıı dolayısiyle aradaki 
llliistakbel münasebatın sulh ve 
iktisadi, harsi mesai birliği esas
larına iatlnat edeceğini ve akdo
lunan muahedenin m1.1.hte111el ni
zaları beıtıraf edecek ve Bal· 
kanlar sulbünü kuvvetleştirecek 
•ahiyette oldujunu beyan et.it· 
tir. Profeaör Steyanef her iki 
ntemteketıin efkarı umumiyesiae 
ınualıedenin tatbikini kolaylaşbr
nutk ve sulh terbiyesini nüma
lantlırak suretffe bir karşıkklı 
anlatma havası yaratmak lıusu· 
suncla terettüp eden vazifeyi te
bariiE ettirm'lştir. 

Türkiye elçisi Hüsrev bey. ha: 
ziruaa l:i ftrkiye cümhurıyetı 
hakkın · aıubab'bet dolayısile 
beyaaı teşekkür ederek Türk
Buıpr ceiiliyenin de Türkiyede 
teaiı edilecetini ümit ettiğini 
BuJrarlarm aralarında yaşıyan 
ı·· k}.eıi de kendi hars seviyele
TI e çıurmata ça,J11acaklanDı 
temenni ettijini illve eylemiş 
ve kıral Boriıin Bulgar milletine 
karşı duyduğu hürmeti ifade 
etmi~ir. İçtima alkışlar arasın
da &itmiş ve hazirun çıkarken 
lrıtıpuaUh lnüade toplanan halk 
Türkiye mflmessilini alkışlamııbr. 

Baha Sakı Kande
harı zaptetti . 

Peşaver, 4 rA.A] 
Baha Saki kuwetlerinin, l:ma· 

nullaiam elki karargahı umumisi 
olan Kandüan zaptetmiş olduğu 
bildirilmektedir. Bu işgal, hiç bir 
ınukav~mete maruz ve kan dökül
llleaine mahal kalmadan vuku bu 1-
ırıuştur. 

Kralın hastalığı 
Londra, 3 [A.A] 

Kralın sihhi vaziyeti vahim de· 
tildir. Yanındakileri ciddi surette 
endişeye düşürecek gibi de gö· 
zükmemektedir. Mamafi terakkiyat 
batidir. Kral ve Kraliçenin yarın 
li. Baldvini kabul edebilecekleri 
iimit olU11uyor. ----
Berlinde komünistler 

Brandebourg,3 [A.A] 
Berlin komünistlerinden 200 

kişi ile zabıta arasında bir musa
deme olmuştur. Bir çok kimseler 
tevkif edHmiştir. ----

Pariste posta grevi 
Paris, 4 ( A.A ) 

169 posta müve~ziine bir ay 
müddetle işten el çe~i~ilmesi 
suretinde nazırlar meclısı tara· 
fından ittihaz edilmiş olan kararı 
P otesto eden posta me~~rları 
bu gün saat 24 de grev ılan et
ıneğe karar vermişlerdir. 

Posta müdürlüğü memur ve 
ıiıüstahdemlerin ancak üçte biri• 
t.ıin grev yaptığını bildirmektedir 
Grev komitesi grevcilerin kalem· 
ler· de kalmakla beraber hiç 
bir işe b kınamalarını kararlaş
tı ıııştır. Çalışmak istiyenlere 
ın... i olan bu kaç kişi tevkif olun-
mu ~tur. 

s:=m====m. 1 ti laf ~=m:m:: ı 
h -c ~ 
h -- ~ ii Atina, 3 [A.A] Ei 
si Türkiye hükumetinin tek- ~ 
i~ liflerini tetkik için toplanacak g 
İE olan nazırlar meclisi, içtimaı ii 
:i yanna tehir edilıniı;;tir. ii 

Condoryotis 
Atina, 3 [A.A] 

Meb'usan ve ayan meclisleri, 
amiral "Condouriotis" i yeniden 
reisicümhurluğa intihap etmiş
lerdir. f\miral, 295 rey M. Veni
zelos ise ancak 3 rey almıştır. 

_] .. .,. 
r uuııEr ~ıaıa.l n : 1 <t 

Hultarıiri : 1 

Hem hacı, hem hoca 
bir gün Parisin zevk 

aleminde, Londranın kibar salon
larında göreceksiniz • 

- Bütün hukuku mahfuzdur -

!af sütunu 
Ge~cn gece bir ecnebinin evin 

rlc idim. Takdinı: 
- Gazeteci O. Bey. 
- Arnautköyü amerikan m 

colecinden mezun Mi11 Nadire 
Nadir. 

- Teşerrüf ettim. 
Ben de bir türk gazelecİli 

arıyordum; dökecek çok derelim 
var. 

- Emredin! 
- Sizin gazeteleriııis bir para 

Ü Atina: 4 [A.A] i~ 
H istanhuJdaki ıuuhtelit :i 
p muhadde komisyonun· H 
.: d b .. :: a ulunan bitaraf aza· :: 

Beledh e intihabatında 
~ kadın Anadolunun ortasında geri 

kalmış bir kaza merkezi. Zülfi 
yara dokunmasın amma halkı 
bir az geri, hatta çok geri ..• 
Dilleri kabaca, kaba. Sarıklıları 
sarıksızlarınclan fazla . 

Müftü efendideki zevki gör
meli. Rukıye hanımın yirmı 
parmağına kınalar yakmışlar .... 
Başı örtülü tecvit mucibince, 
güzel sesle, bir iki sure okudu, 
şerbetler içildi sonra kuzular 

etmez ••• Hep· 
ıi berbattır • 
İkdam, 3.5yıl. 
hk İkdam t 

ihtiyardır. Na - -~~ nın teklifleri kabul edil· ~i ... .. 
~ . ı· ~ :: mıs ır. :: - ~ . 

Atina, 4 [A.A] 
ı\J me:: 'us belediye intiha

batında kadınlara intihap hakkı 
verilmesini istemiştir. 

:;:::::::~~~=~=~::::::::l!".T:.: • • :::::.:••"~•s ti:. 
·~~-"'"·' ....... ~O!liiliİİ~~,,,...._,..T!iiı!!!iiiiii~.....,~E~~!!i ,,,.. 

Mösyö Baldivin dün kırala 
istifasını verdi. 

Amele fırkası erkanı kabinenin 
teşkili için kendilerine davet vu
kuuna intizar etmektedirler. Ve 
bunun jçin 
büyük '.:.. 
faaliyet le 
hazırlık gö· 
rmekte ~ir· 
ler. Z· 
lunduğuu 

göreM.Bt •• · 
dwin he
men istifa 
lehindeida· 
rei kelim 

[ 1 rinci sayfamızdan mabat] 

Kaldı ki, mumaileyh bu suret
le hareket etmekle intihabat mü-
cadelesinde milletin vereceği ka
r- ·ı mana ve şümuiü her ne 
o ursa olsun onu memnuniyetle 
kabul edeceği suretinde münta
hiplere vermiş olduğu söze sadık 
kalmaktan başka bir şey yapmış 
değildir. 

. Baldwinin ittihaz etmiş ol· 
.,. du........ kararda şu mülahazanın 

da tesiri olmuştur: iktidar mev
kiini ele almasını muhik göste
recek bir ekseriyete sahip olan 
her fırka, bu itibarla, parJamen-

e t m iştir· tonun küşadında kendi progra-
Sebebi de mmın esas hatlannı çizecek olan 
kendisiyle nutku kıraliyi tanzim etmek hak. 
teşriki me- kını ihraz etmektedir. 
sai t 1- 1 f k d Binaenaleyh ame e ır asını 

e bu.b ... lJ· Yeni intihapta kazan'"' ~u haktan mahrum etmek doğru 
n 1 a r 1 e kadın meb'uslaraan olmaz. Hiç şüphe yok M. Bad-
m u bafaza- Lloyd George un win başka türlü hareket ettiği 
k a r 1 ar 1 a \iızı j takdirde. parlamentoaun işlerini 
liberallerin takriben 30 reyden 1 memluketin zararına olarak miı{• 
ibaret olacak ekseriyetini parla- külleştireceğini düşünmüştür. M. 
mento mesaısım iyi neticeye Baldwinin hemen çekilm0 si saye
isale kafi olmamasıdır. Fakat sinde amele fırkasının acilPn bir 
bazı muhafazakarlar başvekilden kabine teşkil etmesi ve kabine 
hiç olmazsa parlamento huzuru- erkanının 25 Hazirana kadarken
na çıkmasını ve M. Uoyd Geor· ~lifletrine ~itt.nezaratledr umturu1 il~ . k ti ortaya çıkar- u e ve ıs ınaz pey a e me en 
ğeaku ~~ s~ barınıetmesini talep imkanı hasıl olacaktır . Bütün 
m ıçın ıc ar · " f k 1 M B ld · · 
etmektedirler. Henüz malum ol- lsıykas~ ıı .. al. ar .f ati wının melm-

9 t . f kalann vaziye- e etın a ı men ea arına ve n-
mıyan ne ıce ır . d .. h 1 
tinde bir tebeddül vukuva ge- gıltere e meşrutı ayatın saı:sı • 
· d'ğ" takd" d amele • Lı' be- maz esası olan parlamentarızm 
tırme ı ı ır e ul.. .. f ti f k 
ral kombinezonu, şayet böyle busldunkuln mken ea arın~ muva kı 
bir kombinezon vücude gelecek u . u arı ararım tasvıp etme -
olursa, 89 reylik bir ekseriyet tAedırler1. . . . 
sahibi olacaktır. Resmi mehafil- me enın vazıyetı 
de Sör Austen Chamberlain in Londra. (A.A] 
yarın Madrite _şidip git?.Iiyeceği Amele fırk~sının mürevvici 

Hiç gece hayatı yok. Akşam 
ezanında yemeklerini yerler, yat-
sıyı kıldıktan sonra tavuklar gibi 
uyurlar. Deliksiz, rüyasız bir uy-
kudan sonra sabah ezanından 
önce uyanırlar. 

Şehirlilerin çoğu hacca git
miştir. 

Şimdifer rayının uzanmadığı 
bir kasaba. 

Bir mahalleyi bir mezarlık ta
kip eder ve sonuna kadar öyle 
gider .. Her köşe başında bir ya
tır (evliya) . Biri ölünce minareye 
dört müezzin çıkar, yanık, acı 
bir sesle sela verirler. Bu diyardan 
askerde binbaşı· sivilde Kayma· 
kam derecesine varmış kimse 
çıkmamıştır. Yalnız hafızı boldur. 

... Yanar döner hanım ismini 
alan pek garip kadın, işte, bu 
kasa badandırr . 

Adı Rukıye idi. İlk hayatı pek 
ehemmiyetsizdir. Lakin kendisini 
iyi tanımak için, kısaca, bu ha
yatı nakletmeğe mecburum. 

Rukıye müftünün kardeşinin 
kızıdır; kendisi iki yaşında iken 
anası, babası merhum olmuştu. 

Müftü lnayetullah efendi kaba 
sofuların timsalidir . Sakalını 
kına .ile boyar, çenber vari ke
ser, bıyık' arını kırpar, 'gözlerine 
sürme çeker, hacı yağı sürünür 
bir efendidir. yegeni Rukıyede 
bir az istidat gördü; mektebe ba
şlattı, kendisine dedi ki: 

- Kız! Beş senede hem okur, 
hem hafız olur3an sana bir müka
fat vt!. Biz inşallah, beş sene so-
nra, yengenle bir daha hac"a gi
deceğiz. 

Eğer Hacı Hafız Rukıye hanım 
olursan, ahrette babanın ruhu 
da şadolur. 

Ne dersinizi Rukıze geceli 
gündüzlü çalıştı, okudu, yazdı, 
hem kasabanın mektebinden 
şahadetname aldı, hem su gibi 
Kur'ani azimüşşanı ezberledi. 
Mutantan bir hıfız merasimi ya· 
pıldı. 

yendi. ' 
.... Müftü efendinin ölmesi ile 

Rukıye büsbütün öksüz kaldı· fa. 
~at kolunda altın bileziği v,;,dı. 
ileri gelen.ler toplandılar, para 
buldular, Inayetullah efendinin 
karısı ile yegenini hacca gön
derdiler. 

Fakat bunlara bir erkeğin refa
k~t etme~i . lazım. Koca karıyı 
- adet mucıbınce - sünepe, apta], 
şaşı, saf, on dokuzla yirmi ara· 
sında Mustafa isimli bir hafıza 
nikah ettiler. Muvakkat nikah. 

Bilirsiniz. Bu nikah hayalidir. 
Neticesizdir. Tek oğlan na mah
rem olmasın diye böyle bir se
fer nikahı kıyarlar. 

Üç yolcu Hicazı boyladılar. 
Dört ay, yolda, Mekkede, Medi
nede geçtikten sonra memlekete 
döndüler. 

Hacı Hafız Rukıye hanım me
rasimle kabul olundu. Dört ay 
haç hikayelerinin ardı gelmedi. 

Rukıye hanımın hayali kuvvetli. 
Ruyada gördüklerini de katar, 
hacılığını uzun uzadıya her kese 

anlatırdı. Bütün kerametleri gözleri 
ile görmüş. Bin bir gece masalı 
seyahate munkalip oldu. Çenesi 
de zorlu ... Bir raddeye geldi ki 
kasaba ahalisini koyu, karanlık 
bir taassup havası bürüdü. 

Rukıye her gün, eski gördük
lerine yeni hikayeler katıyordu. 

Lakin genç, körpe, ( 18 yaşın
da ) Hacı hanımın maişeti olar. 
Kendisini mektebe hoca tayin 
ettiler. Hacı, Hafız, Hoca ... 

Rukıye hanım kızlara hem ders 
okutur, hem haç hikayelerini an
latırdı. Zavallı kızların kafaları 
bin bir çeşit hurafe ve efsane 
ile doldu . Rukıye hanım ruya 
tabirinde, falcılıkta mahirdi. 

İşte, Parisin şevk ve şataret 
alemlerinde, Londranın kibar 
salonlarında, Akdenizin bir bo
yundan öbür boyuna en mükellef 
yatlaria gezen Yanar döner hanı
mın ilk hayatı 1 

diBeyin Cim 
huriyeti çok 

• ...,_....,,,,. şitmandır • 
Vakit vakti • 
halsizdir.Mil• 

\ 
liyet bir ga • 

zete deği.~ hif iyihadır:. Akşamı 
akşamcılara bırakıyorum. Son IUft 
ne kötü isim ? Son Saat ölüm, d~ 
mektir. Hepsi fen'9 hepıi ebik
Y azık ... 

Hanım pek sinirli devam 
ediyordu: 

- Eksik, efendim, ebik ... 
- Lütfen eksiğimizi aöyleyin de 

tamamlayalım. 

- Mesela, O bey efendi. ingilb 
gazetelerinde en ziyade leuede 
okuduğum evl.,nme, nitanlanma 
havadisleri, gelin, güvey, dilyilD 
resimleridir. Ah! o güzel, ten, meı'· 
ut çehreler, hem beyaz " toiletıe • 
ler .... Gazetenin filt tarafı bena ı 
göre hiç mi hiç % 

• • • - Bir kız, hayatının en hah· 
tiyar gününü gazete ııahifelinde 
görmek ister. O nuıhayı ebediyen 
saklar. Bizde ise... ÖfJ bu mat• 
buat pek yavan. Balwns: meee
lit umumi matbuat müdtiril Er
cüment Ekrem Bey Efeadi gibi 
pek genç, pek yakıtıldı, pek hot 
bir erkek kendisi gibi geııç, 1fi. 
zel, hoş bir hanım efendi ile e~ 
leniyor. Hani düyün, dernek talo 
silatı, bani damat heyin rea• 
gelin hanımın fotoğrafisi ? Loadnf 
da, New Yorkta olsa idi günila 
en mühim hadiseıi hu olurd11ı 
Sis İstanbul gazetecileri pıeu 
müvezzii olmağa bile Jlyık de
ğilsiniz. Siz gidin de bir az u
naat öğrenin. 

Düşünüyorum: Tek putede 
şeklimi görmek için evlenirdim _ 
eğer bizde gazeteler bahtiyar çiftle
rin resimlerini bassalar idi. Hem 
bundan, bilir misiniz?'" Çok kir da 
olur; bizde olduğu gibi matha· 
alartn ağzı açlık kokmu. Men
faatınızı bilmez adamlarnaıa. 
Yuf size! 

- Siz evlenin de, hanım efe .. 
di, resminizin intişanm dtltln• 
meyiniz, kolaydır. 

- Hani koca? o. 

Vesüv 
hususunun henuz takarrur etme- efkarı olan Daıly Herald, fırka· 
diği beyan edilmektedir. sının yakında iktidar mevkiine 

•W!iiiiıi!!ô9"i,,_iiiii!!~~li&!iiim~T"!o!i!iiiiii!!!"'8aiö!!!iR•rriiPO!=-~~ """""'--~·..,__...,,,_.~·- Nadoli, 3 [A.A] 

Teheddülün neticesi geleceğinden bahsederek şunları 
Londra, 4 [A.A] yazmakta.~ır: 

Hükumetin istifası henüz ilan Son doı:t bu~k sene zarfında 
d"l emiş isede M. Baldwin bu M. Baldwıne httcum etmekten 

e 
1 

!11nde ı"ttı'haz ct.miş olduuu hali kalmadık. Ve şimdi gerek 
zemı k d" · · k f'kl · · k dün akşamki kabine içti- en ısının ve gere re ı ermın 

arard n sonra malum olmuştur. muannidane bir sebat ile takip et-
maın a · ld ki · t' 'h t Vukua gelme~ üzre olan te- mış o ~ arı sıyase ın nı aye so-
beddülün ilk neticesi sir Austen nu gelmış olmasından dolayı me~
Chamberlainın Madritte inikat nun olmazsak bu pek gayr~ 
edecek olan cemiyeti akvam tabii bir şey olur . Mamafı 
meclisine iştirak et~eme i _ola- bu hal M. Baldwinin kat'irye .. n 
cak ve mezkur meclıste İngılte- tereddüde kapılmaksızın huku
xi ispanya hükum~l~ ~ezdindeki meti ter~e~iş olma_sından do~a
Ingiliz büyük elçısı sı~ Ceorge yı kendısmı takdır etmemıze 
Graham temsil edece~tır. . mani teşkil etmez. Siyaset sa· 
Kıralın, belki ~e bugu~~ v; nı~a: hasında bir müddet daha top
yet yarın, yem amele kuk~metinı allamaktan ise çekilmeği tercih 
teşkile memur etmek uzre .M. etmek, işte mukadderatım me· 
Ramzey M~cdo~al_dı, n~zdıne taneti ruh ile karşılayan akh 
davet etmesıne mtız~r e~ıl!,llek- selim sahibi bir adamın yapaca
tedir. Şu halde ye~ı . hukum~t ğı iş. 
kamaraların içtima ~çın tespıt Muhafazakarlann mürevvici 
d"l • olan 25 Hazıranda par- . . 

el 1 mıtş h uruna tam olarak efkarı olan Times gazetesı ıse 
emen o uz l" l d kt d" çıkacak ve 0 trrihte ar~ele fırk~· şu muta aa an ser ebı* e ır: .. 
sının bu içtima devresınde takıp M. Baldwin iktidar mevkunı 
edeceği idari ve teşrii.,programın ne korkudan, ne yeisten, ne de 
taslagını yapacak olan ~~tku fikri şeytanete tabi olaraktan ter
krali okunacaktır. M. Baldwınıh~· ketmiş delildir, bu hareketinin 
men istifaya

1 
fsekvked~~ t~hmbilınt centilmen bir sporcu zihniyetile 

bilhassa ame e ır asını ın ı a a • h k d k t 
k Oldug., u zaferin se· are et e ere yapmış ır. 

ta azanmış H"'l" M B ld · " t ı.; 1 
meresinden mahrum bırakmağa . u. atsad, 'ki. .• d wınb~~n ab~p e-
matuf bir hattı hareket kabul et- rın ıs e ı er!n _en ~~~ ır şey 

k · ti' rmuş gibi görünmek yapmış değildır. Şımdı amele 
me ıs yo k d' f k . . h"" .. ti . 1 korkusu olduğu zannedilme te ır. ır ası ıçın usnu ne ceyeyeısa 

edeceğini iddia etmekte olduğu 
vazıfenin hakikaten ehli olup 
olmadığını isbat etmek için bü· 
yük veıryegane lbir fırsat zuhur 
etmiştir. 

Her ne olursa olsun, muhak-
kak olan bir şey var ise o da M. 
Macdonaldın açılmak üzere bulu
nan teşrii devrenin hitamından 
evel memleketi yeni bir intihap 
mücadelesine maruz bırakmamak 
lazım geldiği ve lngilterenin ge
rek harici sulha fevkalade ihfiyacı 
olduğu suretindeki sözlerinin bü
tün halk sınıfları arasında deriı:ı 
akisler bırakmış olduğudur. 

Amele fırkası bu zaruretleri 
nazarı itibare alan bir siyaset 
takip edecek olur ise siyati ra· 
kiplerinin kendisine karşı bitara
fane ve hayırhane muamelede 
bulunacaklarına emin olabilir. 

Liberallerin natiri efkan olan 
Daiyl News, amele hüldimeti hiç 
bir halde temamen sosyalist bir 
siyasete müzaheret etmiyecek 
olan liberaller için kabili kabul 
bir program ile meclis huzuru
na çıkacak olur ise parlamento 
uıulünüa yıkılması tehlikesiain 
8nüne geçilmek makaadiyle 
amele fırkası ile liberaller ara· 
sanda bir teştjki mesai yapılması 
derpiş olunabilir diyor. 

_v_uk .... :~ı~llll 
Bir Jnusevi dün kendini 

öldürdü 
Tünelde Nerkis sokağında 19 

numrolY pansiyonda otuı an Mo
iı efendi dün sabah ta banca 
ile kendi kedini yaralamak sure
tile intihar etmiş ve kaldırıldığı 
hastanede bir müddet sonra öl-
müştür. J + Yevmiye için cerh - Ga
latada kömür amel~sinden Aziz 
bir yevmiye meselesinden amele 
katibi lbrahimi bıçakla tehlikeli 
surette yaralayarak kaçmıştır. 
Mecruh hastaneye kaldırılmıştır. 

+Sirkat vak'aları - Son 24 
saat zarfında 6 sirkat vak'ası ol
muştur. 

Sabıkalı Kör Ali Eyipte Feri
de ve Zehra hanımlann evinden, 
sabıkalılardan Süleyman Beya
zıtta kunduracı Hüseyin efendinin 
evinden, sabıkalılardan Bekir 
Balatta bakkal Nesimin dükka
nından, sabıkalılardan Etem ve 
Abdullah Aksarayda bakkal Sa
lih efendinin dükkanında eşya 
çalarlarken polis tarafından ya
kalanmışlardır. 

~amatyada Ali Fakih mahal· 
lesınde oturan Ayşe hanımın kızı 
Feride de annesinin 50 liraıını 

çalarak kaçmıştır. Polis bu kızı 
aramaktadır. 

Vesüv yanar dağının başlıca 
kıraterinde yeni bir fetha açıl· 
m ş il-. Bu fetbadan çıkmakta 
olan lav kütleleri "Po111pei" is
tikametinde akmaktadır. Mama. 
fi civar kasabalar için bir teh-
dit teşkil edecek derecede de
ğildir. 

Young planı 
Paris, 4 [A.A] 

M. Schacht, bu gün M. y 00 

unga bir mektup göndererek Al
manyanın Youg planının tatbi• 
kindeıı evel Belçika marklan mea'• 
elesinin kat'i surette halli için 
yeni bir esas üzerine müzakerat 
icrası maksadile Belçika ile bir 
itilaf akdine amade olduğuna 
bildirmiştir. Almanya bu müıa
keratta kendisini temsil için M. 
Ritteri tayin etmiştir. 

Odada bugün1:cü içtima 
Ticaret ve sanayi odası meclisi 

bu gün öğleden sonra toplanacak• 
tır. Bu içtimada zahire borsası ta-
rafından Avrupaya gönderilecek tali 
be,borsa harici muamele yapan Wr 
tacirin tecziyesi, Rusyaya ihrlf 
olunacak 3000 ton cehri, oda,a 
mukayyet beşinci sınıf tacirleria 
ayırlınası gibi muhtelif mesele!• 
görüşülecektir. 
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SPOR 

Bizd e danla &poru 
~~~~~~~~~~-........ ~ 

le.lcdalln 
1 nlzcl-

ml:d vecllvor 
~~~~~~~~~~ 

Denizcilik, bilhassa Lır del!iz 
me mleketi o lan Tyrkiyede , en zi
yade inkişafa mazhar olması la· 
zı gelen s!)orlardan biridir. Fa
Kat a lakadar teşkilatın cerys nı 
i ... re edememesi, d aha doğrusu 
ış:nııı ehli olmaması, bu sporla 
uğr~ ,an, onu heves ve mer. k!a 
takip eden g"nçleri inkisara uğ
ramakta, s oğutmaktadı r. 
Teşkilatın alakasızlığının biz

zat sporcular üzerind e hüsule ge
tırciigı menfi tesirleri anlamak için 
onları bizzat dinlemek kafidir. 
Galataııarayın kıymetli den izci· 

ı .. rinden Vamık beyden aldığımız 
Er mektup, hakiki derdi teşrih 
' , ek noktasından karilerimize 
bir fikir verebilir. Vamık bey 
c.ıyor ki: 

Denizcilerin artık bilfiil deniz 
ı i. ele çalıştıkları m evsimde-

)' . Aşağı yukarı her kulübün 
öeniz 'lik şubesi kendine göre 
bir faaliyet programı tatbika baş· 
!adı . Bazı kulüpler yeni fıtalar 
yaptırdı bazıları yaptırıyorlar, 
bazıları da yaptıı acaklar. Bey
koz kulübü de artık bu sınıf 
uzerinden fıta yaptırmayarak pa· 
rasın ı ancak klasik merakibe has
redecek. 

Demek ki kulüpler kendi 
kendilerine çalışıyorlar. 

Fakat ntıfe, ne için? 
İ~te asıl dert burada! .. 
Futbol maçları başlamadan 

hır hayli evci ilan ediliyor, antre· 
nörler ekiplerini mukannen bir 
tarih için ihıar ediyorlar. Fakat 
bu hususta daha dikkatli olması 
lazım gelen denizcilik teşki l atı 
bu noktayı ihmal ediyor. Ve 
yarış taril:ıkriain ancak bir hafta 
eve[ meydana çıkması yüzünden 
biz sahaya bazen i dmansız, ba
zen de ııilraatrene olarak çıkıyo
r uz. Halbuki bir denizcinin yarış 
tarihini evelden bilmesi ve idman· ı 
lannı ona göre tanzim etmesi mu· 
vaffakıyCÔll en esaslı şeraitinden 
b iridir. A[j;ıi lc.dirde herfey 
- daiııı:ı olduğu gibi - teıadüle 
tabi kalır. 

Bu intizamsızlıkların en belli 
başlı amili yarı9ların Malül Gazi
ler cemıyeti tarafından tertip 
cdilmeaidİt'· Şayanı hörmet bir 
müessueye • ııençl iğin yardımı 
Çok makuldür. Bunun için bu 
cemiyet ıı.-faetine ' erilecek her 
halliİ bir )Wlt8 bütü11 kulüpler 
milftorihne iftirak ederler. 

Fakııt aıntaka birinciliği mü
sabakaları daillla menfaat düşüne
cekterilldell ufak bir teşkilatla ida· 
re oluaııtah ve sırf gençliğin 
bu yarı~n bekledi~i sportif 
aayc giSz önlintle bulunmalıdır. 

Halbuki vaziyet böyle değil
lir ve fenni imkanları tetkike 
bile lüzuııı görmeyen bir heyet, 
pile t satamadığı içi~, yarış tari
hini istediğ. gibi tanzim, 1stediği 
uibi tehİl' ve talik ederek vazi-., 
jeti kaflfbrıyor ve alakadar teş
kila t bitiıuı iti neden her şeye: 

- f.yvallalal 
demek Mevkiinde bulunuyor. 

ya rışlardır. Bundan başka kaç 

yarış yapılacak ve ııerede olacak
tır? Mıntaka birincilikleri hangi 
tarih te olacaktır? Kürek yarışla· 
rına bu kadar müsait olan Bey
kozda bu sene de yarış olmaya· 
cak mıdır? Geçen seae bir türlü 
yaptırılamayan yüzme yarıtları 
bu sene de ihmal edilecek midir? 

İşte bir sürü sual ki buna ce· 
vap verebilene aşk olsun 1 

Okıfort ve Kembriç gibi 40 
bu kadar senedir yarış edenler. 
her sene aynı gün ve saatte, aynı 
mahalde yarışlarını yapıyorlar, 
Soğuk, sıcak,kar, yağmur, hiç 
bir şey buna mani olmuyor. 

Bizim • eğer varsa • Denizcilik 
Federasyonumuz, yahut mıntaka 
heyetimiz o sene yapılacak y3rış
ların tarihini neden daha ilk 
baharda ilin edemiyor ? Acaba 
buna lüzum mu yolctur, yolesa 
mani mi vardır 7 

Bizim zihniyetimize nazaran 
deniz yarışları içill lazım gelen 

:seyler şunlardtr: 
1 - Mutantan reklamlar 
2 • Süslü gemiler 
3 • Bandolar. 
4- Hey' eti tertibiyeye mensup 

beyleri yarış sahasında vıırr vızw 
dolaştıracak bedava matörltt. 

Bunlar oldu mu yarış içiR K:ap 
eden her şey tamam deıııektir. 
Geride: 

1 • İntizamsızlık yüzünden sey
redenler spordan iğn!llıecekhırırıif, 

2 • bir giiııde belici 10 y l'Ş_tl 
iştirak eden bir kuiübüa idare ad· 
anıları bilfıhara günlerce yataktaa 

çıkamayacak kadar yorulacak
larmış. 

3 -- Sıhhi spor kaideleri ik
mal edilecekmiş. 

4 - Zavallı amatör gençler 
denizin ortasında , güneşin lııara· 
reti altında akşama kadar aç kar
nına, hatta defi hacet çarelerİlli 
bulamadan bir sahrpvrya içinde 
kavrulacaklarm~. 

5 - Bir sürü ha,y ve huy için· 
de yarışı seyred~rin aldında 
tahlisiye idarelİrıin devi'nne ha
reketinden başka hiç bir şey kal
mayacakmış! 

Bütün bunlann düşünülmesine 
ne lözuırı var? 

Halbuki gerek yarış sahasının 
intizamı, gerek idmancıların isti
rahati düşünülmelidir. Mesela 
bütün yarı~lar aynı günde değil 
muhtelif tarihlerde icra olunma· 
hdır. Yoksa memleket denizcili· 
ğinin ilerilemesini beklemek 
mumla kazan kaynatmak demek
tir. 

Tenis maçları 
Is tan bul • iz mir tenis maçları

na dün devam olunmut ve maçlar 
nihayetlenmi,tir. Müsabakaların 
verdiği netice tudur: · 

Netice itibarile İzmir ikinci 
partiyi kazanmıştır. yapılan 9 ma
çın yedisini lzmir ve ikiıini lıtan
bul kazanmıştır. 

Deyzi Ati lisesinden alıaıt 
r olduğum ikinci tasdikna

me suretini kayb,.ttim. Yenisiai 
alacağımdan eskisinik hükmü 

Geçen sene ilk yarış pek ani ol
muştu. lkİ1lcı yarış - mıntaka 
birincilikleri • tehire uğra ya 
u r Y'I \lalül G azi le r menfeatına ! 1 

ur.cü yarışta T ayya re cemyetı Nazif 
mı: .faı:ıtına yapıtd ı. I ____________ _ 

doktur. 

Bu seneki yarış tarihle i • ld- T eıvikıye ••kerlik ıuboelııden almış 
olduğum 318 tevelltttll\ askeri 1"· 

r -ır._ılorın faaliyete geçmeleı in· keremi ma cttzdan zayi eyledim yeni>ini 
itiba/eıı epeyc~ b ir zaman: amak ozere mUJacaatta bulunaca«ımdan 

' ğ- h3lde - h ÜZ .r. a\(iın d e· 18 ııı hukmü ol!Mdığt ilAn olunur. 
d Bildiğimı :r. ycg ne yarış, Pangaltt Feril<öl' Rum kili•• arka 

~ u h ta T:ıvy.ıre c miv~ti •oka~ lOo :-;o hanede mukim Hacı Hu-
t f :ıdan Be.bel,~ yap ı.ı'n~~k ıeı io oğlu Ahmet 

Dün lngiliz 1023,25 te müdürlügünden: 
açıldı, 1025 te kapandı. 1 - !~!~rtae~o~ı!~n~:~~~~~~~~ya~~!!~a 3,5 bane 

D6n borsada isteriin 10'l3, 25 üzerinde 883,5,884 kuruştan mu
açılm11, 102S lıepr-,tır. istik· -ele olmuştur. 
razı dalııili '8lıfffi 1119,5 açılmış, Dftnden itibaren afyoıı, tiftik 
198, 70 kepamıııf, 200 de yüktek gibi ihracat malları külliyetle 
olıauşb&r. sevkedilmeğe başlanmlf, piyasaya 

Borsa huicffıde türk altını epeyce İngiliz satılmııtır. 
~~~~-----=-...;_~......c 

4 Haziran 929 
NAKITLER TUNEL 

llnglir. 1023 IO LOTa Bıol. :ıo Tram .. y 711.1151 ı ... mbal ~ .. 
l Dolar 210. ı P1oria M.2.~ RlhL Dok. AııL 

20 Frs.F. 163. 75 31 K .... Çek. 1:ı4 Kadfköy Su EretııMadep 
39 

20 Lireti 220. 1 zıo11 23. HiSSE SENEDATI 
20 Dın.r 7S. ı, bankul 12.55 1 Mllll lktltat Bk. 

20 Dralı..ı 54.25 911 ftoauk Bel. 116 Ma'1& Idhar. Tıc- .. ....-,ı 
21 R*J'lof m. 

2
S:.2S 1 -- 29,541 0.maııll Bk. 136 Ea...t 91.. 

~ ~';jtı!_ :M.?S 20 F.ı .. eıı- sos VAPUR DEMJll.YOLU 
ÇI!. K Şirketi Hayriye 18.SO Sicortalar 

Lenıl.St. 102& Ammr. fL ı.17. • T.- 11 Turkiye aalU1 17.0S 
o 4 7 Pr llallç •• ,.,..ı... 1.53 lttilıaı • 30 

Nw.Y, · •i hr. ls.92 Aa.D.Y. oto 24-60 ldmaı 
Pariafrs. 12.09 Vty6ıltıiır. •iL s.36. • 

~.. S.36. • • • ıoo 39 Şulı 
Milanolt. ~.02 v..,......i: Ul. MU..y.-e- e ... kurt 
Bertin m. 1.98 Allıaa- 116.65 sa..,.. S.lıll Anadolu Ala. J7 
Sofia\ey 65.25 Buknf a.'I. Traany 78. 76 loL t!mum. 25.30 

Brukııel b 3.40. llooknp. ıeın MADEN ŞiRKETLERi 
GineTref. 2.45. Belaratdla 26·80• Balyo Karuy. 14.45 Bna psı 27 

Albn } l!IU. Molaa ,,_.., 88.90 • • ~oı.) S.541 
llleehliye Boroa loarlcl 7U.75 •-lıel • 14Jlll 1'aoılikiy S. 211 
Bankllot 240.SO \'llftlıolom&r 22 ıa.u meabloa 189 

iSTiKRAZLAR ._ t. 7 

itik.dalı. 93.1250 '" 1 'jTottipı DIGER ŞiRKETLER 
Dtlyuııu. 198.75 ı ı "uos ... TaLA&!lıiı '1 1111. blraM.,.. n.se 
Dr. Yolu 7.30 ! ~ T...tıp :::"*ıı~ 

49 
Meiom.Balcl 7.sll 

~ A- •• • = •~ • llhaaltEnaı. 7,95 
hv~ .,--.ıer N Jutt•• lı 1 • ~,eker ıs 
1906 -ald 1989 ş ... 'not .... ~ "" 'tel ı.ı.-ıı..ı sı 
l!IOll Tec!lüud Aık. !918 " ;1'ofl 9.15 Nepı-

fıtUJ. #.D' Tuk mı. A& OllUlil 
AJuıdola 11-. 1'olL ı ~ (8ı&J 40 ~ 'J'Wk °" 
l tertip fA.B.C.I 40 s • (P.cl.I 48 ş.t ..,.. 7.llO IWamanal 

2.82 
S.50 

Tlca.re-t Borsa.si 
4 llairen 929 . 
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YAPAGI 
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3500 

Bir nehir taştı. 
ıF rkalar arasıııda ihtil8f el' an 

devam etmektedir. Y apıLm bü· 
tütı teYeseatlar akinı kalmıştır. 

Suriyenia va:ziyeti hazıra ve 
muınakbeıesine dtlir tetkikatta 
~ııaıak üzere Suriyede uzua 
bir tetkilc aeyaiıatı yapan FranA· 
nın Cemiyeti altvtAftdaki murah
hıısı M. Rober Kayyo Çarşamba 
~ Frııa•y. av.iet edecektir. 

E.bak reiıi llökUnıet Suphi 
Bereki:t beyin Fwkalide koaıııer 
M. Ponııo tarahndan davet ve 
kendisine yeni Suriye kabiaeııini 
teşklliai teklif ettiği haberi 911re
ti katiyede tekzip edilnıek~dir. 

Bütün Suriye gazeteleri Şeyh 
Tacettin kabinesi .aleyhinde fid· 
detli aeşriyatta bulunmakta Te 
bir an eve) ıııevkii iktidarı elııline 
terle.etmesini yazmaktadırlar. 

Mütemadiyen yağan şıddetli 
yağmurlardan dolayı Asi nehir ı 
taşmış ve bir çok ll'eıruatı harap 
etmiftir. 

Suriye ve Cebeli Lübnanın bir 
çok kısımlarına musallat olan 
Suna haşeresi ile çekirge müca· 
delesine hummalı bir surette de
Taaı edilmektedir. 

Hicaz ve Necit erazisindeki 
bilumum kabileleri talıtı itaatı· 
aa ve hudutları emniyete almış 
olan kıra! lbnissuut mecburi aa
kerlik usulini ilıdaı ile munta· 
zaaı bir ordu tanzimine başlamış 
vea bu maksat için lngiltereden 
Üçt büyük rGtbeli zabit celbine 
tevessül ey)Pmiştir. 

Irak, Erden ve Küyet hudut· 
larında asayiş şimdilik iyidir. 

Z evclm Serfiçe tahrirat mudirliginden 
mutel<ait merhum Halit Hilmi efen

diden ıa11ha1ua No [131 77] maaş cuzdan 
ve berıttmı ve mlı"hrümU kazaen zavi 
etti~ \~eniıi çıkar tlacaıından eskiıinın 

, hukmü olmadı~ ı ~ !n olu nur. :\azike 

, .........................• , 
i davaller ; ............................ 

Matbuat cemiyetinde 
içtima 

Istanbul Türle Mattuat cemiye· 
tindea: l•tanbul Türk matbuat 
cemiyeti hey' eti umumiyesi 9 Ha· 
ziran 1929 Pazar güaü saat birde 
içtima edecektir. Az.ayı asliyenin 
belıenıkal teşrifferi rica ohıur. 

rtanbıtl icra daireaiııden: Yevkine kadın 
hali hayatında vıhrım efendi veledi 

Manlirostan iotikraz evledi.li Uç bin liraya 
mukabil v..raen ferag eyleiliti &kır 11.ö
yU nde Sakız AıtaC111da lotanbul cadde n 
ıohgında lı.iin 100 rai.lı.amı ebvabl ıma 
bagçe hane varisleri tarafmdan borcun 
verilmemesinden dolayi kırk bet 11Un 
muddetle bilmUzayeide bin lira bedelle 
talibi ubdeıinde i.sede bedeli mUzayide 
haddi layil<iacla olmadığından bir mab 
müddetle temdidi mUzayedesine karar 
verilmiltir, Hududn, cephesi tarik, oag 
tarafı ve arkası Hacık ·~ zeTce!li vere
&e!l i ve kısmen ekmekti Toma vereseıi, 
aol tarafı elı• <m Perimanın bone n bab
çeleryile mahtu.t dörtyüz on metre mu
rabbaında araııden tabıniaen yUz yirmi 
dokıız metre murabbaı hane mUtelıoıkiıi 
bahçedir. Muıtemilatı, çepbeıi demir 
parmaklıklı balıçe, derunindeki hanede 
bir antre üç 11.UçUk ıofa dört heli, 
birisi bttyük Jı.&ıi~ balkonlu diğerinin 
van lıoıbçeye meth&lı bulunan ve bir kı1-
İnı Ult katta ıeıainleri çiııgo ufak boıl· 
konlu n birisi eandık odaoı olmak Uzero 

bir kııım kUçik on oda iki yUk zemin 
kalı umumiyetle malta lafı döıeli odun· 
lulıları bulunan çamaıırbane vo bir mwt· 
balı ve bllyllkçe bir iriler. balıçede bir 
kuyıı n bir koç meyva r.gıcı vardır. 

Bazı ciheti muhtacı tamir haricen l<lrınr 
üç bin benttz lira kı)metli mubamme
neli hanede vereseden Mibirdat •e Serope 
sakiadir. ı.tirA11ına fazla bedelle talip 
olanlar ve daluı ıiyade malnmat ılm&k 
iıteyenler* ki~· JDeti mubammeneıinin yUJ<. 
de ono ni•betinde pey ol<çeıini Ye 928-
686 sumarasını muatasbiben müzayede 
ı•be•ine müracaat etmeleri Ye 8-7-929 
tarihinde uat 14den l6ya l<.ada.ı temdi
den son mUzayedeoi yapılacağından, muı. 
terilerin biızat vo va bilvekile hazır 
bulunmal&rı ilin olnriur. 

2 - S..raçhane mimAr ayas m•halleııi h•ydarhane camii karoıııund• yetil 
tekke sokağında 2 No tat mektep 

3 - Bahçekapu çelebi oğlu hoca Ailettin mahalleııııde y•Ai camı hnii. 
sinde 46,102 No dUkkıo 

4 - Bahç,,kapu şeyh Mehmet geyllni mahallesinde peynirci ı<olı-4 n<la 
22-24 No dukUn 

5 - Hoca paşada karaki HU•eyin çelebi mahallesinde orhaniv • caclde-
siade 9-2 No mektep tahtında dUkkin • 

6 - Uzun çarşuda bezzozi cedit mahallesinde 198-127 No m•ktlr'r' ı.lı· 
tında dUkkin 

7 - Uzun çarşu beızazı ~edit mahallesi uzun çarşu caddesinde 3•)CJ · l29 
No mektep tahtında dukklin 

8 - Czun ç ar~ u saman viranı eve! mahalle ve caddesinde 32 l':o "'• 
oda dtikkiin 

9 - Ak ~aray çakır ağa mahallesi Davut paşa iskelesi caddesinde bekiı 
paşa m•h tebi tahtında 21 ·27 No dUkkin 

10 - Cnşu varak cı hanı soka~ındo 14-16 No dUkkln 
11 - (ur;u·;ı kPbirde haZ? rcılarda 6 No dukkin 
12 - Çar~un kebirde hafaflarda 7 No dükkan 
13 - Çarşu k aicıla rda 30 No dukkin 
14 - Çarşu gelmcik sokağında 25 No dUkkiin 
15 - Çar~u y i kebirde gelincik sokaltında 28 No dukkAn 
16 - Çarşu gelincik sokağında 30 No dükkan 
17 - Çar~uyi kebirde yorgancılar gelincik sokağında 2 1 'o dUkkAn 
18 - Çarşu yorgancılarda hacı Memiş sokKğında 70 !\o J Ukkln 
19 - Çar~u sipahiler sokağında 22 No dllkkAn 
20 - Çarşuyi kebirde Alimşah sokağında \o l ı kkan 
21 - Ça'l'l çadırcılar 123-53 No dtikkln 
22 - Çarşu saboflar 59-57 No dukkin 
23 - Çarşıı sohaflar 95 'fo dUkkln 
24 - Çarşuyi kebirde çadırcılar 48-42 No dUkkln 
25 - Çarşu çadırcılar 60-54 No diiklı:iin 
26 - Çlrfll çadırcılar 70-66 No dUkkln 
27 - Çarşu çadırcılar 80 No dükkin 
28 - Çarşu yorgancılar hacı Memiş sokağında 22 ı ·o dükkan 
29 - Çarşu kazazlar 16 No dukkln t 
30 - Çemberlitaş atik Ali paşa çemberlitaş dibinde arsa ve 1 arJka 
31 - Şehzade başında muhtedip karagiız mahallesinde camii ~erı f soha· 

ğında 16 ve 11 No maa lıahı·~ konak arsasila karşusunda bo tan 1 

l\liiddeti muzayede: 5 lıazira:-ı 929 tarihinden 29 cumartesi gll ııU sut 
on dört buı· u i'-a kaJar 

Balada muharrer emllk kiraya verileceginden mUzayedeye vu ~lunmuştur, 
Taliplerin yevmi ihale olan .an günün saat on dört lıu ç u!'mna kadar şart• 
nameyi okumak ve teminatı muhkkate ita ederek müzayede)e iş tirak 

etmek Uırıı İstanbul Evkaf mtidilrltigünde vakıf akarlar mudurlıi ğUne 
mUracaatları ilin olunur . 

Evsaf Ye mti ;temili.tı hakkında malümat almok isteyenler bu muddet 
zarfında mtizay ede odasıııa müracaat ederek ecri lllisil raporlarını göre 
bilirler. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umu
mi müdirliğinden: 

Evıafı şartnamesinde yazılı biri 300,000 diteri 450,000 kilo 
olmak üzere 7 50,000 kilo iki nevi ispirto pazarlık suretile alına· 
aılı:tır. Talipler mubayaa prtnamesini öğrenme~ üzere mubayaat 
komisyonu kitabetine müracaat edecektir. Teklifler 1 Temmuz 
Pazartesi günü nat 12 ye kadar kabul olunacaktır. 

Beyaz ve sıhlıi 

:OIŞLE:R 
ile muattar bir ııtıza malik 
olaak ancak oksijea sayeılinde 

iwlibzaı otunan 

BiOKS 
Dit macmu istima· 

Jile bbildir. 

Veni netrıyat 

lçtihad 
247 inci 1 buiran nuıbuı çıktı •lıle· 

deniyetin şardıırı . adh lıoıııııakale Dr 
TuWiag indir çok mubimclir. H. Kadri bey 

• Milli ikti .. t • a4lı melıaleolcle ea Jıu. 
au bir laeyat meı'elemiıi tahlil ediyor. 

• Azerl:>aycaııtD mukaddes yara!ı • 
Abdullah c-leWıdir, Tokadi zade Şek.ip 
Beyiıı tiri ıııefiotir. 1 M. Cııyeu n: n. Dr. 
CllOla ... Le Bon un ranharı çok mupldi· 
dir. • lılafeickirecln blıznı • adlı ktta 
mab11>11 bir dtlberllkle ıuzoldir. mutıı ... 
ııaı ı.veiye edeıi:z. 

Tayyare piyango müdirliğin den: 
Tap ettirilecek olan ( 400 ) adet v-;;; 

de sadırı : karar : ıimmet ve demir boıt 

eşya deierlerinin aleni paaarlık ıureıile 

mUoalıo .. sı icra edileceğinden toli• talip 
olacalı.l&·ıo pey akçelerile birlikte ( 6 • 9 
929 ) tarih par.,nb• ~Unü oaat onbeııte 
piyango n1h~JY!i~ode muteıtkkil muba• 
yaat kom i ~ \ on:.ıoa l!lüracaa.tları : 

Evkaf müdürlüğiındeu. 
Kilo Cinsi 
7500 Pirinç Tosya 
2200 Sade yağ 
6000 Şeker 

300 Zeytin yağ 
8000 Patatea 
3000 Soğan 

36500 Yumurta 
500 E.ilc 

1200 Pirlç UllU 

Guraba lıutııluıneeinr [üzüm 
olan berveçbi bala 9 lı:alem er· 
zak mllnakasaya vazediluek ha. 
zirıwıın yirmi dokuzuncu cuaıaıieıi 
günü saat onbefte ihalesi icra 
edileceğiaden bilip olaııhırın şera· 
iti ulamak üzere her g(la leva· 
zım idarelinde ve ihale gününde 
idare en<'Ümenin~ müra~aatları 
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Seyri sef ain 
(aamıımiiııııaı:mı:1111mlilm ... • 

!vlrekez Aeantesı : Galata 
Köprü başında. Beyoğlu ~362 

Şube Acantası: Mes adet 
ahıu altıuda Istanbul 27 4-0 

TRABZON İKİNCİ 
POSTASI 

KARADENfZ)vapuru6Haziran 
perşembe akşaım Galata rıh
tımındarı ltar&etle Zonğuldak 
lnebolu, Sinop, Samsun,Ünye, 
Fatsa, C>rdu, Gireson, Trabzon. 

Rizeye gidecek ve Of, Trabzon. 
Polathane, Gireson, Ordu, Fat

sa, Samsun, Sinop, İneboluya 
uğrayarak gelecektir. 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

(GÜLCEMAL) vapuru 7 Hıo 
ziran cuma 14,30 da galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı fzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da İzmirden hare
ketle Pazartesi sabahı gelece· 
ktir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazl:ıant mevcuttur. 

8 , 9 , haziran 929 kadınlara 
1 O • ~ erkeklere 
Tiirkiye seyrisefain idaresi m
ütekaidin, itam ve eramilin 

ml!}'ıs 1929 maa~lan balada 

muharrer giiül'iird.e verilecektir.il 

Havuzlıırııntıı:a girecek tüc-
cıar vapuıfarınııı raspa mü

teaıihitiiği bir sene ıaiiddetle 
talihine verilecektir· İhalesi 1 O 
h\ıziran 929 pazartesi günü 

yapılacaktır. Münakasaya gir
melc istiyenlerin o gün saat on 
altıtia levazım müdürlüğüne 
gelmeleri. 

K arahiga llattına İstanbuldan 
pazart~si akşamları kalkan 

postalar 9 hazirandan itibaren 
pazar glinleri kalkacaktır, 

Devredilecek ihtira beratı 
• Kendi dolduran tabancaların 

tetik tettihatı hakkında• onbeş sene 
müddetle 20 Mayıs 925 tarih ve 
284 299 numero tahtında Sanayi 
mUdtiriyetinden bir kıt'a ihtira beratı 
istihsal kılınmışti. Bu kere mezkı1r 
ihtira fruht veya icara verileceğin
den işlirasına \·eya isticanna talip 
olan zevatıh, 1stanbul8a Y eai postıı· 
hııne arltasında Aşır efendi kitapba
ne sokaitında Türkiye banıoda 19-22 
J\Umero&rdıı. mukim vekili !stok 
etenıilve nıUracaııt Pylemeleri. 

Devredilecek ihtira beratı 
•Kendi dolduran tabancalar hak· 

kında• onbeş sı-ne müddetle 20 
Mıı;ls 925 tarilı ve 282,287 No ile 
sıhıityi mtidüriyetinden bir kıt'a ih
tira istihsal kılınmıştır. Be kere 
mMltm ihtira frubt veya icara verile· 
ceJ;-i1ıden iştirasııın :veya isticarına 
ta:lip zevatın istanbulda yeni posta· 
haae arkasında Aşır efendi kitap· 
bıfne sokağında türkiye hanında 19 
22 numaralarda mukım vekili ıstok 

eieodiye miiracat eylemeleri-

Devredilecek ihtara herati 
•kendi dolduran tabancalar hakkı· 

nda • onbe~ sene müddetle 20 Mayıs 
925 tarih ve 283-298 numero ile 
sıinayi müdüriyetinden bir kıt'a itira 
beratı istihsal kılınmıştı. Bu kere 
mezkur ihtıra fruht veya icra veri· 
leceginden iştirasina veya isticarına 
talip olan zentın islanbulda Yeni 
postahane arkasında Aşır efendi ki
taplıancsi sokağında Türkiye hanın· 
da 19-22 numrolarda mukim vekili 
htok efendıye müracDat e;·leıneleri. 

De,·redilecek ihtira beratı 
• Şeker vesairenin tahvili ve tef· 

riki ameliyesi• hakkında onbeş sene 
müddetle 12 Temuz 1927 tarih ve 
.566 numero tarihinde Sanayi mliclii· 
riyetinden bir kıt'a ihtara beratı ;.,. 
tihsal kılınmıştı. Bu kere mezkur 
ihtira fruht veya icara verileceğinden 
isticarına ve ya isticarına talib olan 
zentın lstanbulda Yeni postahane 
urlrn,ında Aşır efendi kitaphana so
ırn;ı:ıwl:ı Türkiye hanında 19·22 nr· 
merulorda n.ukim vekilı İstob. efon
di}e ın ı-c~aıbrı 

Çarşamba '"f KD :i\"!l:r; · "linzıran 0, C9:,.-ç 

KEŞİDE 
TARİIIİ 30 
HAZiRAN 929 E . -L 1. . BiLETLER 

iV.ii ..-.-OSU ı Liradır 
Türl( (',_ akları .Merk~ Heyetinin Tertip· 
ettiği Böyül( Eşya fİYankosu il~ramiyeleri, 

Cins 

Kap,· 929 

929 

modeli 27 katalog Nolu beş kişi Buik otomobili 

" " Şevrole otomobili 

Pırlanta pantantif 

" küpe 

Büyük salon halısı 

Yüzük 

" 
Pırlanta pantantif 

Pilatin çift kapaklı erkek saatı 

" Kadın kol saatı 

. t'f<~ 
salon }akımı 

İpek seccade 
·.;~ ... ·'n' 

Halı seccade .~,,,ı:;;;;---..,. 
; '· :,. 'r.'~ ,l • 

Hereke battaniyesi 

" " 
" " 

" " 
" " 

fantazi ipekli yastığı 

" " " " 
" .. " " 
" " " " 

Hereke kumaşindan yastık 

" " " 
Herekenin ipekli mendili 

' 

" 

Beykoz Fabrikası mamulatından bavul 

" " 
" " 

" " 
" " 

" " 

" " 

" " 
" mektep çantası 

" eğer tııkımı 

" evrak çantaaı 

" " " 

" " " 

Ad , 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

10 
10 
2 

20 

80 
50 
50 

30 

20 

10 
10 

:w 
1b 
5 

5 

5 
200 

20 
20 
50 
5 

s 
20 
"50 

Fiyat 

5000 

2500 

2200 

1850 
(>., 

900 
600 

500 

400 

250 
200 

1000 

2.50 

100 

10 
ıs 

20 

25 

30 
10 
20 
25 
30 

25 

20 
3 

50 

30 

5 

100 
5(i) 

20 
10 

Yekıln 
LİRA 
5000 

2500 
2200 

3700 
1800 
600 

1000 
400 

2500 
2000 
2000 
5000 

8000 

500 

750 

600 

500 
300 

100 
200 
250 
150 
125 

100 

600 

1000 

600 
250 
500 

250 

400 

500 

K. 

Esirgeme Dernegile Hilalihamer sanat evininin Şömen dö tahl, 231 
ipekli bluz, yastık, çay takımı, masa örtüsü, ipekli konbinezon, 
eşarp, çamaşır takımı gibı nefis eşyaları 
Zarif bir oya 1 20 

25 

25 

3178 

El işi bir obajur 1 

20 
25 
25 Hurdebin 1 

İki parça ceviz sıgara kutusu,dokuz parça işlemeli fildişi hanım sıga- 22 
ra tabakasıle on bir adet gümüş mineli erkek ve kadın sigara tabakaları 
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!çerisi Türk tipi minyatürlerle işlemeli büyük paravana 

İki küçük paravana 

Gayet musanna çerçeveli minyatıir 

Hattat Nuri efendi tarafmdan bronzla yazılmış levha 

" " 

" " 

" " 
" . " 

:;ınısı 

" " 

" 

" .. 

" 
-' 

" 

" 
50 

50 
41; 

60 

" 
" 

" 
" 

santim 

" 
" 
" 

" " 
" " 
" " 
,, " 

tulünde vazo 

" kavanoz 

arzında tabak 

tulünde vazo 

" 
" 

" 

1 

2 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

7 

10 
3 çift 

4-00 

200 
200 
50 

50 
50 
50 
25 

25 

10 
60 

400 
4-00 

400 

?g 

50 
50 

50 
25 

150 
71 

100 
180 - -
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ı Emvali metruke ilanı ! . . - . - . - . : ................................................................................ ···································· 

Semti Mahallesi Sokağı No. 
atik cedit 

Nevi 

Hazineye ait hissenin 

kimeti muhammenesi 

Lira 

Babı Caferi Hacımıstafa ÇobaDçeımesi 2 4 Fevkani odalan müıtemil 
klir~ir ma~azaDın 48 hisse 
itibarile 4 hisse tam ve l 
hiasenio rubu 

800 peŞiD 
para jJe 

Aht Çelebi Limon iskelesi 79 1 Maa odalar dUkkiinır. 120 2100 dört 
hissede 25 hisseıi taakeitte 

BaHida evsafl muharrer emlikin hizalarlnda gösterildiği veçbiie hazineye ait 

his<eleri tahmin edilen bedeller ile 9·6-929 tarihine mUsadif pazar günü saat 15 de 
muzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli mu ham menin •, • 7,5 he'8bile pey akçeleri 
ve ,.a ıııutcber banka nıektup~arile En1vali metrul'e sah~ komisyorıune murs.cıa:ları. 

1000 50,000 

Dr. İHSAN SAMI 
GONOKOK AŞISI 

Belsoğukluğu ve ihtilatatına 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sultan mahmuttür-

besi karşısında No. 189 
Beyoglunda Fatma hatun maballesinC:e 

vakfa ait beşbin metro mUrebbaı arsa 
mahalli kapalı ıarf usulile satılacak. 
müzayedesi 8 Haziran 929 cumartesi günü 
saat onbeşe kadardır talip olanların şera· 
ilini anlamak üzere Iatanbul Evkaf mU
dUriyetinde Orman ve arazi idaresine 
müracaat ve teklifnamelerinin yevmi 
muayenede idare enclimeni riyasetine 
ita etmeleri. 

ı•tanbul icra dairesinden: Bir deyni malı· 
kümbihden dolayı 15,000 adet bag çı· 

buklart işbu Haziranın dokuzuncu Pazar 
gUnU saat ondan itibaren Bakırköı· dahi· 
!inde Hazinedar 'çiftliğinde bilmtııayed" 
firulıt edHtc"~i iHla olunur. 

===~--

Asileri müna
kasa ilanlari: 

f-~-F:~:ı:kiıd~. it: "ii.' ~;k."Ai;;;. ;~;;~~i~7*-· ·1 
t.~,.~H+~"''·~~~···~~~i~:.~~~~?~~: ··--~·--·······J 

2. J~.-;li.i~elıil' kıtaatının ihtiyacı olan 3000 kilo toz şekeri münaka.sai aleniye 
suretıle lS.5-929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mUnakaaaya konulmu§tur. 
Tahp olanlar ıartnamesini görmek Uzre her gün ve pey eUrınek isteyenler 10,6-929 
Pa2artesi gilnü saat 14 te komisyona gelmeleri. 

·:· ·:· •> 
2
1 - Mekt~p diploması (yüksek mimar veya mUhendis mektebinden me2un.) 

- Hangı müesseselerde hizmet ettiğine dair vesaik. 
3 - Her dtirlU askeri inşaatın keşifname proje ve hisabatı fenniyesini yapmaua 

muktedir oldu~una dair vesaik. 
0 

4 - Kanunen bir memur için !izim gelen evsaf ve mezarayı şamil ve cami ol
duğuna dair husnilhal varakası. 

5 - A.s~erlikce bir iliıiği olmadıifı ve hiç bir suretle mahkum ve suiıöhret sa· 
hıbınden olnladığını irae eden vesaik. 
Baladaki şeraiti haiz ve 150 ila 200 lira Ucretle İzmir mtistvhkem mevki 
mimarlığında istihdama talip mimarların Kışlada müstahkem mevki inıaat 
komisyonu riyasetine muracaatları. 

S anatlar mektebi ihtiyacı olaıı 15000 kilo pirinç kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 30 Haziran 929 pazar glinü saat 14 de icra killna• 

caktır. İtaya talip olanların teminailarını havi mühtirlü tekliflerini mezkur 
günde ihale saatinden mukaddem komisyona tevdi eylemeleri. 

Jzmir ~üstahkem mevkii ihtiyacı için Annalize marka Alman çimentosu kapalı zar
·fla munakasaya konmuştur. İhalesi . 25 haziran 929 salı günü saat 16 da İzmir 

müstahkem mevkii satın alma kcmisyonunda yapılacaktır. Taliplerin ~artnıımeyi gör· 
mek için komisyonumuza ve münakasaya iştirak için de İzmir müstahkem mevkii 
satın alma komisyonuna muracaatları. 

f. 'ü~ü~~ü·. k'~i~~d~·. ~~i~~~i;~· k;ı:.i~~~~~~:ı~:ı 
.E. 1"1,,,, • , , , ",,,.,. , , , , •• , , , , , , , .. , , ... , , , •••• , , , , , , • , , , , , •, 

i ~in dört yüz kilo sade yağın verilen Fiatlar haddi itidalde göriilme-
dıği_nden pazarlıkla mubayaası takarrur etmişdir ihalesi 9-6 929 tasihine 

mUsadıf pazar günü saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini gürme-

blerı ve şartnamede yazılı olan şekildeki teminatlarile komisyonumuzda hazır 
uluamaları ilan olunur. 

Çorlud~ki kitaat ihtiy~cı için Pirin_ç,_ Makarna, Pat~ses mubayaa edilecektir. ihalesi 
5 hazırandır. taliplerın şartnamesını rnezkı1r komısyonda görmeleri ve ticaret ~ 

dasından musaddak vesikalarile yevmi ihalede çorludaki satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları ilfın olunur. 

K ırk.lar elindeki kaaat ihtiyacı için 1000 kilo Makarna mubayaa edilecelttir iha· 
lesı 6 • 6 · 929 tanhme mUsadif perşenbe gUnll icra edilecektir. Taliplerin ~art· 

namesini görmek ve iştirak etmek üzere kırklar elindeki askeri satın alma kom.siyer 
nuna müracaatları ilıin olunur. 
.,,,.,, .............. , .. ,,.,,,, ............... ~ ................. ,,,,, 
J.. ~~~::~~ .~~~. ~~~~. ~~~~~~: .. ~:~~:~::~::: ... i 
Ciheti askeriye.ce yeniden yaptırılacak olan kagir depolar~n. 10 adedi E.kiıehir do 

10 adedl lzmıt ve Derıncede yaptırılacağı 25.5.929 tarıhınde ihalesi kapalı zarf 
usulile icra kılınacağı illin edilmi1 idi yevmi ihalede talip zuhur etmediğinden bir ay 
zarfında pazarlıkla ihale edilace~inden talip olanların her gün teminat akçelerile 
komisyona mUrs.caatları 

naricadaki kıtaatınm Uç aylık ihtiyacı olan (11000) kilo sığır etinin ihales kap!lı zat 
usulu ile bir hafta müdetle temdit edilmişti. Yevmi ihale olan 1,6-929 tarihinde 

verilen fiat gali göri.i.lmUştılr. Meıkür et ihtiyacı bir ay zarfında her gün taliplerin 
komisyona müracaatları. .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,., .. ,,,,,,,, .......... ,,,,,,,, .. ,,, .. . 
L!.~~::.~~i .. ~~~~~~~~~~ı.~:~~:. ~?~~!.~~~~?.~~ ... j 
Zarar ve ziyan ve farkt. fiat ifayı teahbtit etmeye~ .müteahidi ~am ve hesa· 

hına olarak maltepe lısesıle gıilhane hastalıanesı ıçın 6952 kılo arpa ayr 
a.vrı iki şartnamade olarak pazarlık suretile satın alınacaktır. Pazarlığı 8 
Haziran·929 cumartesi gtinü saat 14, 30da Harbiye mektebi yemekhaneleri 
önllndeki pazarlık mahallinde icra kılınacaktır· Talipleıin şartıııımeleri için 
Komisyona muracatları ve iştirak içinde pazarlık mahallinde hazır bulun
maları ilan olunur. 

Z 
arar ve ziyan .ve farkı fiatı. ~f~yı tealıüt ~tmeyen mtitahidi nam ve hesa
bına olarak pıyade me.ktebı ıçın 1587 kılo çubuk makarna pazarlık 

suretile satın alınacaktır. ihalesi 8 haziran 929 cumaertesi günü saat 15 de 
Harbiye mektebi yemekhaneleri önünde ki pazllık rnahllinde icra kılınacak
tır. Taliplerin şartname için komisyona mliracaatları ve iştirak içinde paz
arlık mahallinde hazır hnlunmaları ilan olunur. 
Askeri mektepl~r ihtiya~ı için 200000 Kilo arpa kapalı zarf suretile satıo ah~a-

caklır. lhalesı 26 Hazıran 929 Çaqanba gunU saat 14,30 da lstanbulda Harbıye 
mektebi yemekhaneleri önündeki münakasa mahallinde icra Kılınacaktır taliplerin 
şartnamesi için komsiyonumuza muracaatları ve i.ştirak içitıde şartnamesi veçhile ha· 
zırlayacakları teklif mektuplarını yevmi mezkO.rda saRt m•..ıayyenesine kadar makbuz 
mukabilinde komisyonu ınezkılr riyasetine vermeleri iJiin olunur. 

A skeri mektepler i~tiyacı için 50000 kilo yerli pirinci kapalı zarf suretile satın 
alınacaktır. lhalesı 26 Hazıraıı 929 Çsrşanba günü saat 15,30 da islanbulda har

biye mektebi yemekhaneleri önündeki münakasa mahallinde icra kılınacaktır. Talil'" 
}erin şartnamesi için komisyonumuza mliracııa.tları ve iştirak içinde şartnamesi vcç
hile ha1,ırlayacakları teklif mektuplarını yevmi mezkltrda saat muayyenesine kadar 
makbuz ıııukabilinde k.omisyonu mezkQr ri_yasetine veameleri ilin olunur. 

Istanbul san' at mektebi mtidürluğinden: 
Sultanahmette Hanımlara mahsus akşam terzilik mektebi küşat 

edilmiştir. Pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri tedrisata 4,30 
dört buçuktan 7,30 yedi buçuğa kadar devam edilecektir. Kaydı 
kabul edilen talebenin mezkur günlerde mektebe devamları ilan 

Beyoğlu ikinci sulh hukuk mahkeme· 
sinden: Müddei aleyha Tophanede SU· 

heyi bey mahallesinde Topçılar caddeoin
de 40-480 atik: ve 430 cedit numaralı 

dükklln arsasının mutasarıflartndan ve 
ikametgahı hazırı meçhul vasfiye hanıma. 

Süheyl mahallesinde Topçılar cadde· 
sinde 40-480 atık ve 430 cedit numara
lı dükkan arsasının §avian mutasarrifla
rindan müddei Mikail Nurican efendinin 
aleyhinize beyoglu sulh mahkemesi ikinci 
hukuk dairesinde ikame eylediği iıalei 
şuyu davasının 22 teşrini sani 1928 tari· 
hili celsesinde ilanen vaki tebligata rag
men icabet etmediğiniz için hukuk usulü 
mahakemeleri kanununun 328 inci mad-

. desi mucibince hakkınızda sadır olan gi· 
yap kararının sureti dahi gazetelerle il!neo 
tebliğ lı:ılınJığı halde miadı kaounisinde 
itirazla mahkemede isbatı vucul etmediği
nizden giyap kararı muteber ad olunarak 
giyaben icra ve ikmal kthnan muhakeme 
neticesinde mahkemeye gelmeniz ve giyap 
kararına itiraz etmemeniz hasmın derme· 
yan eylediği vakıaları ilı:rar adile mezkCr 
arsanın ehli vukuf raporu mu~ihince ka· 

1 

biliyeti tak•imiJesi olm~dıgı anl~ş•!dığı.n· 
<l n hilmuzayede fucuhtıle bedelinın hıs· 

fstambul icra dairesinden: Buvukadada 
Reçine Otelincie veyahut Akseroyda SO· 

fular mahallesinin Ye~l tokyo sokağında 
104 numaralı Pervin hauJmrn hanesinde 
sakin iken şimdi ikameti mecbul isken• 
der Tefik beye. 

Armanak efendiden borç aldığıntz pa· 
raya mukabil ipotek. olup Mnsta beye 
devri temlik olunan !leMlunrlo kaınor 
hatun mahallesinin Margınt oolı:ağmda 
cedit 10 numaralı hanenin dortte bir 
hissesi bilmtizayode bin lira Jı..del'e talibi 
uhdesinde kalmıotrr. l'arlhi iliindım ltil>a· 
ren üç gun ıarfuıda "'28·-6789 dosya n:ı· 
marasıyla biloıu.racaa de<'.Uen ve tama· 
men borcunuzu vermedigin~z tildirde 
talibi uhdesine kat'i~ en fenı:uuu icrs 
kılınacağını mübeyy"!ln wıı ibbaruame 
tebliM:i makamına kaim olmak Uıere ilG.n 
olunur. 

seleri nisbetinde hi'91tdarana ttn":İine ve 
masarifi muhak~menin d'! Li~sde:ri 
nisbetiodem tarafeyne tat.Jnnilin~ 28 
Mart 1929 tarihinde verilaıck rn~eıile 
aleyhinize hUktim sadir old:ığu bittomsil 
on beı gUn mUdd•ıle il&ı:en ihbar ohnur. 


