
Erzurum meb'usu Aziz 
ey 8. M. M. Dahiliye en

limenindeki belebiye ka
ıunu layihası ile birlikte 
!etkik edilmek üzre bir 
teklifi kanunide bulunmuı· 
tur. Aziz beyin teklif ettili 
layiha memleketimizde be
lediye, köy idarei hususiye 
gibi namlar altında teşck· 
kül eden idareler ve te1-
ki!atlar arasında müıterek 
maksatların istihsali için 
birlikler yapmajı mümkün 
kılmaktır. 

Bilfarz halihazırda mem
leketimizd~ öyle belediye 
idareleri vardır ki bunlann 
şimdiki varidatlan kanun 
ile ifasına mecbur oldukları 
vazifelerin yansını bile ifaya 
kifayet edemez. Halbuki 
kendi baılanna lcahnca biç 
bir iş yapamıyan bu bele
diye!erin ilcisi, veya üçü 
birleşirlerse pek çok faideli 
işler görebilirler. Bu hal 
tıpkı fertler arasında muay
yen maksatlar ve eserler 
üzerine firketler tefkil et· 
mek gibi bir ıeydir. 

Bir ferdin yalnız bqına 
yapamay•catı bir talaaa 
itleri ita, ~fertten 18irek
kep bir ıirket nasıl mu
vaffakiyetle yapabilirse bir 
belediyenin, yahut bir ida
rei hususiyenin kendi ken
dine muvaffak olamıyacala 
i§lerde de bu idarelerin 
aralarında birlik tqkil et· 
melri öyle faideli neticeler 
verebilir. 

Netckim gerek Frin11ıla•, 
gerek Almanlar veya dip 
bir takım Avrupa milletleri 
belediye kanunlanna bu esas· 
lar dahilinde birlikl~r vücu
da gelmesini teshil edecek 
ayn fasıllar koymuılaidır. 
işte Aziz beyin teklifi ekseri 
garp milletleri tJrafından 
kabul edilmiı olan bu usulün 
memleketimize tatbik ~dil· 
mesidir. ' · lr. Y m rı 

Aziz beyin teklifi Dahi • 
liye encümeni tarafından 
esas itibarile kabul cdilmlt
tir; fakat bu teklif belediye 
kanununun bir parçası ola
rak çılcacitı için meclis 
heyeti umumlyeaindeıı an• 
cak gelecek içtima devre • 
sinde tasdik edilecektir. 
( Alttara& 3üncü sayıf amızdadır J 

Yannki 

Sayımızd~ 

Gençliğin 
mukayeseNi 

Y akup Kadri Beyi 
makalesi münase-

~e!l!!bei!iiitileiiii!iiilii!i!i!!!!!i 

romanı aprak 
t~ başlıyor· 

VE 
• MOSTEHCEN 

NEDiR?~·~ 
Müd9Ji.s ~mail tiakkı Beyin fikri 
Tabiaffj açık ve !°Wtehcen yoldur 

S'R
fnı.a uyandıran Mn-111 eserleri, 
• sebebiyet verse blle '/utbahlll 

11 efil, terblye.t ek.tlc olan l\ndır. 
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Diler '1 mevkuf dün lzmirc Q8P~erlldller 
Twldfanellen nlıluna .. • - Kadriye iL remd 
.ıınınıen ne s6yledl 1 - M~:eilaıfl•nn vadıJ'etl 

• Vddız > imzalı mektup badilaJnden dolayı hüJannda 
birkaç eydan beri tahkikat yapılan Kadriye H. la annal Nadtdt 
bemtiresl Hamide H. lar, biraderi Nasır, zevd faik 8. Jer, N• 
sır 8. in oturduğu Beyoflundüf pansiyonun sahibesi Madam R 
fo, awkat Vefik B., Dr. Arıpyan Ef.; dün cSeyrilefaln> lduesl· 
nin •Konya:a vapurile mahfuırn lzmire eöudrrilmiılerdir. · 

Saat on buçukta, öflcn vaktı hareket eden vapurla lzmire 
aönderileceklcri, mevkufların hazırlanQlalan tevkifane müdQrlG t 
'1ild6fi?!!: mfld!t . SU ,t. 1'-~ ıinirl 

.... , ..... tm 

Çarpıştılar ... 
bd tramvayla bir 

kamyon .. Ve 
4 kişi hafif surette ya

ralıtndı 

CarPıtmadan eoara tramvaı· 
lardan birinin hail ve kan 

yerinde toplanan halk 

D0n Dolmababçede yent bıı 
tramvay - bmyoa çarpllDllll 

oJmuetur. 
K•ıanın pek ani ·ie ..Pe~ 
~ tlddetlı olmaaına nAmen 
bedl.e Jebolhamt d~ kltlnlD 
elıemmiyetatı surette yarallJUDlo 

· ille~. 
Hadlae fQ IUretle P9Dllllr : 
Biri Abu-ayda dljed de 

Ortakoydea plaa it 1ramvay 
... abla tam DoLa•tLçede ... 
·~.ada Ali ..... 

[Aktanıfıı 1 ... ..... 'ı3 

' mlumıflar ve yuım mt IOlll'a 
tevkifaoden otomobillerlt cık· 
mışlar, Galata rıhtımına eeti
rilmııterdir. Buradan vapura ~~~ 
bindirilmifler, vapur, saat ya
nmda hareket etmiftir. 

Mevkuflar, vapura binerler-
ken yiyecek bazı ıeylcr aldır· 
m11lardır. Kadriye H., mQte
besslm etrafına bakıyor, onncal 
ve hemşiresi ile sık sık koautU
/Ol'du. Annesi, biru yorgun 
JöTiloOyor, diierJeri durdukJa- ı--ıw~~~ 
n yerde aıatı yukarı i:tol• • 
yorlardı. 

Oazete fot()fraf muhabirleri 
resimlerini alırken, Kadriye tl. 
gillerek «Bu kaçtane fotoif&f ? 
Objektifler karfısındayız. Sine -
ma alır gibi yzpıyorsunuı bu
~uh demistir. 

Mcvkuflar hakkındaki evrak: 
kendilerinden evvel lzmire gön- Eıi!lfı:>ııxr' 
derilmqtlr. Bir istintak daire- ~-o.".,.·' 
liue verilecektir. 

Mevlcuflarm, lüzum g&ii). 
dGIG takdirde, arada tekrar 
lsticvaplan ve bazı noktaların 

1 
tamfld muhtemeldir. Maamafih, 
talepname ve kararname yazıl
masmın çok IGnnlyeceff, nf.. 
hayet on atne bclu men veya 
IQzumu muhakeme karm ve
r.llecefl tahmin olunmaktadır. 

Umumt intihabat ne- riat tev• bia~ açak 
ti • • ld JC... • • ve müstehcen 
ceaanın mensup o u5 .. . ettiliıp yoktur. Bun-

fırka aleyhine aidatı te- 1Ualltre sevk• lar cem·ıye. 
lcil Gzerine L.ilia h.,. 
vekili Baldvin din, q.. it ohnac.k tin hülalm -
binelinin i.tif~unı Krlla lcıymetll ct9 lerid. r • Bu 
takdim etmiftir. Amele hplar verdi. h ükP rin 
fırkası reilİllin lcabineyJ Bu cevaplan delilet • 
teıkile memur edilmeıl ~e rl mizo tim u lle rini 
beklenilmektedir. Bu bu· laktim edet. mijah«:t bir 
ıuataki telgraflar ikind k 1-aiİ sutette tayin 

•Y.lfamıZdaClır. .:a ~ rı!t i:: · 
Ma Ş ~ tetkik yap-a met'f W d T..tılp ., . ....,_ •.,ınW mak lizımdır. 

biliyorum. lmall IWlla 8. Açık ve 

Havaleler geleli, kad • Açık "' müstehcen ne-1 müstehcen hakkında sos-
rolar beklenivor dir? sualini!. genç terblye yolojik bir tetkik yapma-

J müderrili fi •urede mu• [ Aktlrlfı 3 llDcO ~r Devairin maq havaleleri ,,.__.._..._ ______ ...... ._....., ____ _ 

dGn gelmif fakat kadrolar 
h'nÜI gelmediii için maq 
tcvziine bqlanılamallllfbr1 

Dün Viliyet D. Velcile
tine müracaat ederek me • 
murlann fazla aılanb çek • 
memeleri için kadrolann 
bir an ewel gönderilmesini 
rt~ ebniftir. 

ı Matbuat cemiy~ 
kontrai 

Ltambul Tark matbuat cemJ. 

yetinden: 1.tADbul Tark matbuat 
ceaılyetl hey' eti umumiyeti 9 
Hazlnn 1929 pazar ClilnO IUl 

birde ~ eclı- Azaya 
ullyenln belıeme •. 
rica oluunur. 

tepiflert 

Viyanada toplanan beynelmilel bima,. 
yel hayvanat lco~reainde 

Nel~r görüşüldü 
Murabhaıım•z ferifc Salih Hf. 

niD verdllf izahat 
Kongre hükümetimize bir teşekkür tel· 

grafı qöndermiştir. 
On bq 

yinııi Jiin 
kadar c!wel 
Anadolu a
jansının fk· 
pm bGile· 
ninde ikt üç 
J\brlık bf t 
telgral vardı. 
Gazeteleri • 

mizde keıidl• 
lini~ 
bir köıea1' 
ollun bula• 

mıyan bu tel 
,..af Viyana. 

la beynclmil~I 

~i:& 
~o~ 

ıer veriyor· 
du .• 

Bütün me
deni milletler 
arasında ev
veli bir me
mleket son
ra daha u
mumi göriq
le bir cihan 
meselesr ili· 
lini aJan (;u 

Lehis bizi 
maalesef ... 
zuma bdlıır 

allbdar • 
ınemektsA .. 

• Bu me.9 
etrafanda ko
IWfUl'ken: 

-Adüa 
diyoruz, kal· 
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istifanaınesini Kırala verdi Baldvin kabinesi 
dı kaldı da hayvanları fü. 
ma) e meselesi mi kaldt? 

Halbul...; bu, vaziyeti · la
yıkile takdir etmeıişlnizden 
ileri geliyor ve nihayet 
h~yvaııları himaye bir alay 
mevzuu olmaktan kurtu • 
lamıyor. 

Bize hayatta etini, sütü· 
nü, kuvvetini veren, deri· 
s;'e, tüyüyle, boynuzuy!a, 
müfit olan hayvanların cins 
ve kuvvet itibarile düzel· 
mesine büyümesine, güzel· 
!eşmesine çalışmak ihmal 
edilecek bir iş olmamalı· 
dır. Bahusus bir çiftçi 
memleketi olan Türkiye 
da .. 

iki üç gün mukaddem 
bir te..-adüf ve bir dost 
delaleti bize pek kıymetli 
bir tanışma imkanı verir· 
ken, bu mevzu etrafında 
l.arilerimiz.i alakadar ede· 
c.:k şayanı dikkat malumat 
sahibi de etti. 

Avrı..pa ve Amerikadald 
eşlerile kabili kıyas olma· 
makla beraber, bizim de 
bir himayei hayvanat cemi
yetim:z vardır. Şehrimizde 

bulunan bu cemiyet pek 
müfit ve İnakul bir prog· 
ramla çalışıyor. 

l'v'akul diyoruz, çünkü 
cemiyetin Avrupadaki eş

leri içinde hayvanların ke
silip et yemeği şeklinde 
yenmesini men için çalşan· 
far bile mev<'ut .. 

Bu cemiyetlerin azası a
rasında senelerden beri et 
yemiyerek yaşıyanlar var· 
mış. Hatta şöyle söyleyen
ler bile: 

- Benim için bir hay· 
vanın etini yemekle çocu
ğumun etini yemek müsa· 
vidir! .. 

Bizim himayei hayvanat 
cemiyetimiz :draate faydalı 
kuşların öldürülmemesi , 
hayvanatın daha iyi bakılıp 

büyütülmesi , öldürülecek 
köpekler fenni yani insani 

bir surette eziyetsiz öldü

rülmesi, yaşlanmış, işe ya· 
raınaz hayvanlann orda 
burda sürünmemesi için 

çalışıyor ve hasta hayvan· 
lan bili ücret tedavi edi· 
yor. 

Netice itibarile bu saha 
".-erinde her tarafa baş 
vurarak memleket hayvan· 

Wının himayesile meşgul 

oluvor ve onların cins, ve 

kuvvet itibarile düzelip art· 
maları ıçın sarfı mesai 
ediyor. 

Bütün bunlar insanı va
tani, dini necip hislerin 
mahsulüdür. Ve bu yolda 

bir çok yoksulluklar ara· 
sında çalışmak, memleket 
hesabına şayanı takdir bir 
harekettir. 

Himayei hayvanat cemi
yetimiz Viyanada toplan
dığını İşaret ettiğimiz bey. 

nelmilel kongreye Türkiye 
namına iştirak etmiştir. 

iVurahhas olarak lkti3at 
Vekaletinin tensibile cemi
erkanından Şerif Salih Ha

nımefendi gitmiş ve bir 
Türk kadını yirmiyi müte • 
caviz milletler kadınlı er • 
kekli ilciyüz kadar murab • 
hası arasında Türkiye üze
rine nazarı dilclcati celbe • 
derek,onu alkışlatacak ve 
nihayet kongre namına hii
kümetiınize telgrafı kctidc 
etWecek derecede mucibi 
memnuniyet bir tesir yap • 
mqtır. Bu yalnız himayei 
hayvanat basinde de§il, 
hemen her sahada az tanı
lan Türkiyemiz için müessir 

Yunan hariciye nazırı-
~ - --------'-<---~---

T evfi.k Rüştü Beyin beyanatına cevap veriyor 
Atinn, -! (Aneksartits) - Yunan hariciye nazırı l\I. Ka

rapanos Türk - Yunan müzakeratı hakkında Tevfik Rüştü 

B. in beyana:ına ce,-abcn de~tir ki: 
-~ BitıırnI mübadele azası tarafından vaki tekliflerin iki 

h i.ıkümtçe kabul edildiği söylendi. Bitaraf aza muhtıralarında 
lıir SL r~ ci hal takip ettiler. 

Yunan hükümeti evvelce vaki nim resmt tebliğine tev
fikan teklif edilen hal ç:ırelerinini heyeti umumiyesile kabul 
ettiğ'ni hilt!irdi. Fakat bu aralık yeni bazı şerait dermeyan 
edildijtinden alakadar dairere tetkik edildi ve ilk teklillerden 
esa:;lı bir urette farklı bulundu. Binaenaleyh cevabımızı ha
zırlamak icap eder. 

Atina, 4 ( Apoyumatini ) - Bu giin l\I. Venizelosun 
riyasetinde aktedilecek olan içtimada bitaraf azanın ilk tek
liflerinde ppt!an tadilat ve vaziyet tetkik olunacakor. 

Ati na, -! (A.A.) - lstıın huldaki muhtelit mübadele ko
misyonunda bulunan bitaraf azanın tekillleri kabul edilmiştir. 

bir propaganda vazifesi de 
görmüştür. 

Kongreden çok iyi inti
balarla avdet eden Şerife 
Salih Hf. kendisinden iza
hat istediğimiz vakit bize 
evvela geçenlerde fok ba· 
lığmı.ı teşhiri ıııiinasebetile 
cemiyetin mesaisi etrafında 
yapılan alaylı neşriyatı fı... 
tırlattı, cemiyetin gayesi
nin w::.mleketimizde yanlış 
anlaşıldığından esefle bahs
etti ve dedi ki : 

- Cemiyetimiz memle
ketimizde bazen yanlış 
talaicki ediliyor ve sadece 
his üzerine kurnlmuş bir 
müessese gibi tasavvur 
olunuyor. Halbuki cemiye
timizin gayesi vat:ınidir. 
Biz alel'umum yerli hayvan
ları.nazın !ay.kile büyüme • 
!eri, ziraate müfit kuşların 
öldürülmemeleri ve buna 
ait vazifeler üzerinde çalı • 
ştyol'll%. 

Şerif Salih Hf. bu söz· 
!erden sonra beynelı::ıilel 
kongre hakkında ~ izahatı 
verdi: 

Beynelmilel himııyei hay
vanat kongresi mayısın on 
ikisinden on altısına kadar 
dört gün devam etti. Kon· 
greye başta Almanya, in· 
giltere, Amerika, Fransa, 

Avusturya,Macaristan olmak 
üzere bizden başka yirmi 
bir millet iştirak ediyordu. 
Ben epi müddettenberi ha· 
zen lıer sene, bazen iki 
senede bir toplanan kon
grede ilk Türk ha olmak· 
la ferefyabım. 

içtimaı Avusturya Reisi
cumhuru açtı, ilk nutku o 
söyledi. Ondan sonra hu • 
rufu heca sırasile bütün 
milletlerin delegeleri mem· 
leketlerindeki himaye faali· 

yeti etrafında izahat verdi
ler ve bazı teklifler serdet-
. , B 

tı er. u arada bazı aza 
hükumetini şikayet ediyor· 
du. Ko11gre maalesef mem
leketimiz hakkında hiç bir 
fikir sahibi değildi. 

Onun için söz sırası 

bana geldiği zaman evvela 
Türkiy<:nİ.ı son senelerde 
elde e<tiği tarakki ve inki
şafı halasa ettim. Reisimiz 
büyük Gazinin azimkar 
irşadı ile milletin muhtelif 
sahalarda aldığı feyizli ne
ticeleri anlattım, ve her 
sahadaki yeni teraklciyat
tan, kanunlardan bahseder
ken hükUmetimizin hay
vanlan himaye hususunda 
vazetmiş olduğu kanunu 
okudum. 

Kongrede bu kanun sü
rekli alkışlarla karşılandı. 

Avnıpanın bazı memleket
lerinde ezcümle Avusturya. 
da hayv?Jl!arı müdafaa ve 
himaye eden kanunlar mev
cut değildir. 

Türkiyenin bu hususta 

gösterdiği terakki kongreyi 
şiddetle alakadar etti ve 
kongre, reisi sabık maliye 
nazırı doktor Mellco
sun teklifi üzerine umumi 
bir kararla başvekil ismet 
Paşa hazretlerine teşekkür 
ve temadii muvaffakiyet 
ternenniyabnı havi bir teb
rik telgrafı çekti. 

Bundan sonra memleke
timizde bu hususta göste . 
rilen faaliyetleri zikrederken 
ayı ve maymun oynatmanın 
menedildiğini, at kuyruk· 
!arının kesilmesi mevzuu 
bahsolurken de bizde yerli 
atların kuyru~una ilişilm~ -
diğini ve kesik kuyruklu 
atların Avrupadan geldiğini 
söyledim. 

Bu malfunat kongreyi 
memnun etti. Bu ara bir 
Alman murahhasının haksız 
bir hücumuna maruz kal -
dım. Bana kartı: 

- Köpekleri bir adaya 
sürüp öldüren siz değil 
misiniz? 

diye haykırdı. Beın bu· 
nun imparatorluk devrine 
ait pek eski bir hadise 
olduğunu söyledim. Sonra 
bazı mufrit aza etyemeği
nin memleketlerde yasak 
edilmesini istiyorlardı, ba. 
na karşt da: 

- Türkiyenin fikri et
yemeğini yasak etmek değil· 
dir. Et kıymetli bir gıda
dır. Yalnız yediğimiz bay· 
van hüsnü suretle kesilsin 
ve iyi nakledilmiş olsun. 

Dedim, açılan mezbaha· 
!ardan bahsettim. Badehu 
kasaplık hayvanların öldü· 
rülmesi görüşüldü. Piston 
usulünüu bizde kabulü ala
ka ile karşılandı. Müteakı
ben yapılan intihabatta 
merkezi Pariste olan bey
nelmilel büroya aza seçil· 
dim. 

Netice itibarile, Avrupa
nın hayvan himayesi iş-lerile 
meşgul olan murahhaslarına 
kendi mevzuumuz etrafında 
biraz da Türkiyemizi anla· 
tabildiğim için pek bahti -
yarım.. -------
Kn~ınlnr konıresi 
Murahhasımız ya. 

nn gidiyor 
Berlınde tolanmak üzere 

olan beynelmilel kadınlar koo
grcslnc gidecek kadın murah
haamız Efzay!f Suat hanım 
yarınki konvansiyonelle berlinc 
gtdeeelttlr. 

Haber alJı~ıza göre, 
~ Hm. Kongreye mllhım 
teltlıflerde buJUBacşltıır. 

Dolum 
Seyrisefain işletme ve gü

verte Başlı:Atibi Fethi beyin 
iki erkek çocuğu doğmuş, 
birine Sedat, di~erine Ncjat 
isimleri verilmiştir. Çocuklara 
u:r.un ömürler temenni ve 
ebeveynini tebrik ederiz. 

- -

A m e 1 e fırkasının g sz et esi 1(~--Siiiiiimüliiiiiiiiiiiiiiie yiiiiiiim.iiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiin. ....... Pa~şa' 
Dikkate şayan neş- -Yazan ve. 

riyatta bulunuyor ı AYHAN Akibeti 
Yeni kabine nasıl olacak ? 

Londra, 4 ( A.A.) - M. Bvlduvin, bu sa" 
bah saat 10 da fVindsor şatfJsUn'l gJ'.tmiş 
ve orada kendisini yatak od(l.sında kabul 
etmiş olan kırala istifanamesini takdim 
etmiştir. 

Londnı, 4 (A.A.} Hükumotin istifası hPnuz ilan edilme
miş ise de l Bafdvin bu zeminde JctihdZ etml~ olduğu ka
rar dün akşamki kabine içtimaından sonrt m~lfını olmu~tur · 

Vukua gelmek üzere olan tebendülün ilk neticesi sir üs
ten Çemberlayiııin M:ıdritte inikat edecek olan cemiyeti ak· 
vam mecfüıine iştirak etmemesi olacak l'C mezkur mecliste 
İngiltereyi lspıınya hükCımeti nezdintleki lı:::;iliı: büyük elçisi 

sir Gcorge Graham temsil edecektir. 
Kıralın, belki de buı;ün Ye nihayet yarın. yeııl amele 

hükU11letin1 teşkile memur etmek üzere r.t R:ımsey \\Iakdc· 
naldı, neıdinc davet etmesine intizar etmektedir. Şu halde 
yeni hükumet kamaraların içtima için tespit edilmiş olan 25 
haziranda parlamento huzuruna tam olarak çıkac-~k ve o ta· 
rihte amele fırkasının bu içtima devresinde takip edece~ i· 
dar! ve teşrii programın taslağını yapacak olan nutku kıraU 
okunacakor. L Baldvini hemen istifaya sevkedcn amilin hil· 
hassa amele fırkasının intihabatra kazanmış oldu:tıJ zaferin 
semeresinden mahrum bırakmağa matuf bir hattı hareket kıı.· 
bul etmek istiyormu~ gibi görünmek korkusu olduğu ı:anne
dilmektedir. Kaldı ld, mumaileyh bu suretle hareket etmekle 
intihabat meselesinde milletin vereceği kararın mana ve ~Ü· 

mulü her ne olursa olsun onu memnuniyetle kabul edeceği 
suretinde müntıılıiplere vermiş olduğu söze sadık kalmaktan 
başka hirşey yapmış değildir. 

M. Baklvioin ittihaz etmiş olduğu kararda şu mülaha· 
zaıun da tesiri olmuştur: İktidar mevklini tle almasını mu
hik gösterecek bit ekseriyete sahip olan her fırka bu itibar· 
la, parlamentonun kü:ımlında kendi programının esııs hatla
rını çizecek olan nutku kıraliyt tan7.im etmek hakkını ihraz 
etmektedir. Binaenaleyh amele iırkasını bu haktan mahrum 
etmek do~u olamaz. Hiç şüphe .yok l\J. B:ı.ldvin başka türlü 
hareket ettiği takdirde parlcmentonun işlerini memleketin 
zararına olarak mlişkiilleştlreceğini düşünmüştür. 1\1. BııJd,·I· 
nin hemen çekilmesi sayesinde ıımcle fırkasının acilen bir 
kabine tcskil etmesi ve kabine erkanının 25 Hazirana kadar 

' 
kendilerine ait nezaretler umuru ile ülfet ve istinas peyda 
etmeleri imUnı haşıl olacakur. Bütün siyasi fırkalar M. 
Baldvinin memle1'ctin iılt menfaatlarına ve lngiltercde meş
ruti hayatın 'arsılmaz esası olan parlementarzim usulünün 
menfaatlerine muvafık buldukları knrannı tasvip etmekte
dirler. 

Loodra, 3 (AA) - Amele fırkasının mürevvici efkıl.n 
olan Dcyli Ilerald, fırkasının yakında iktidar mcvkiinc ge
leceğinden bahsederek şunları yazm1-.l,:tadtr: 

"&ın dört buçuk """e zarfında M. Baldvim hücum el

mektm halı l(o.lmadı/r.. Ve şimdi gerek kendisinı'n ve geeek 
re(~lerinin muannidane bir sel>at ile tafr.ip elmiş olcluk.ları siya· 
setin nılıayd ıonu gelmiş olmasmdan dolayı memnun olmazsa 
bu pefr. gayn lco ·ı bir şey olur. Maamafih bu hal M. Ba!dw!niJ., ; 
/r.al'!~n tereddüde l(_epılmıı/r.sızın hükiımell tc:rkelmlş olmasından 
dolayı kendisini takdir etmemize mQ/11 leş/eil elma. Siyaset 
$0/ıasında bir müddet daha topallamak.fan ise çe~lmeği tercih 
etmel(, işle mukadderatını metaneli ruh ile karşılayan aklı selim 

sahibi bir adamın ııapacağı 1~ ... 
l\1uhafıızakilrların mürevvici efkarı olan Times gazetesi 

ise su mtıtııl!ıalan scrdeto1ektcdir: 
' 1\1. Baldvin iktidar mevkiinl ne korkudan, ne yeisten 

ne de bir n.,.: şeytan. t~ tabi olaraktan tcrketmiş değildir. 
O bu l a·cketini centilmen bir sporcu zihniyetile bnr~ket 

ederek yapmıştır. I!ülılsa, l\l Baklvin münt:ıbiplerin lste
diklerindcn başka bir şey yapmış değildir . 

Şimdi amele fırkası için hüsnü neticeye isal edeceğini 

iddin etmekte olduğu yazileııin hakihten ehli olup olma· 
dığını ispat etmek için bliyük ve yegıl.nc bir fırsat zuhur 
etmiştir. He; ne olursa olsun, muhakkak olan bir şey var 
ise o da M. l\1nkdonaldın açılmak üzre bulunan teşri! dev
renin hitamından evvel memleketi yeni bir intihap mücade
lesine maruz bırakmamak lilıımgeldi~l ve lngllterenin gerek 
dahili ve gerek harici sulha fevkalade ihtiyacı olduıtu sure
tindeki ı;ö7Jcrini bü.tiin halk smıfian arasında derin akisler 
bırakmış oldu!l;udur. 

Bir tren kozan 
Lauaevlç (Saksonya), 3 (A A) - Aakcrt bir tren yoldan 

çıkmıflu'. Üç kıt1 ölmüt. bir çok kıımeler de yaralanmlfltır. 

Paristc Qrcv 
Parı.. 4. (A.A) - 169 posta mUvezzllııe bir ay moddetle 

itten el çektırılmeti suretine nazırlar meclıai tarafından ittihaz 
edilmiş olan karan protesto eden posta aıcmurlan bugoıı llıel 
24te 8'CV ılAn etmeğe !tarar vermitkrdir. 

Yunan kodınlarına intihap hakkı 
Auna , 4 (A.A.)- 70 meb'ua bdedı.re inııhab.ıınd. ltaduı

lara intihap hııkb verilmesini lstemlttlr • 

Alman komüniatlcrl 
BrandebOrg , 3 (A.A.)- Berlın komııniltlerindeo 200 kifl ile 

zabıta arasında bir ınOoademe olınıqtvr • & çok kı......Jec tevkif 
edilrn!Jtir • 

Bir firkateyn Çanakkalede 
demirledi,. 

Bu gemi rnahpus olan Sılleynıan paşayı 
lstanbııla götürecekti. 

-77-
- Bu gece eve gıdemi

yeceksiniı:. Kimse ile temas 
ctmiyeceksiniz. Yarın sabah 
sizi Hüseyin paşa haberi ol
madığını söylerse askerlikten 
tardedi\eceksiniz. A nladmız 
mı? ... --o--

Aradan on dokuz gün 
gcçmi~ti. 1293 senesi çıkıp 
9.ı senesi gireli üç gün 
oluyordn. 

Yani: 1294 senesi martının 
üçüncü cuına günü sabahı 
erkenden Çanakkaleye bir 
Osmanlı « Fırkateyni» uğra

mıştı. 

Bu fırkateynir; adına «Hü· 
dan:ndigarn diyodardı. Gemi 
süvarisi Çanakkalcye ugrıya
rak müşir Süleyman paşayı 

alıp !stanbula götürmek em· 
rini almıştı. 

Sü\'ari sabah sabah kaleye 
uğramıştı. Süleyman paşaya 

ınuhafı:ı:bk eden Rifat paşayı 

görüp götüreceği mahpusun 
hemen zırhlıya atılmasını 

istiyecckti. 
Zaten Rifot paşa da iki 

gündenberi geminin gelip 
siirnriniıı kendine uğramasını 
bckliyonlu. 

HüdaYeııdig<ir süYarisini 
kapıdan kıtrşıhıdı. Geminin ne 
zaman kalkııcagıııı sordu. 
Kaptan iki saata kathr hare
ket edeceğini söyledi. Sü!ey
man paşayı alıp hemen lstan· 
bula doğru açılı\'erikcckli. 
.:\ilah kısmet edip sehinıet 
yolcululJar verirse gece lsıan
buhı varacnklardı. 

Kaptan lıassetcn huna çok 
dikkat etmesine dair talimat 
alınıştı. Anlaşılan Sülcynııın 
paşayı gündüz gözgôrc karaya 
çıkarıp halk i~imlen geçir
mekten korkuyorlardı. 

Rifot pıışanın hemen yol 
lıazırlıgına başlaması lazımdı. 
Eveke maiyetinde getirdiği 
dört bölük askeri de birlikte 
götüre« k'i. 

lkrşcydcn evel bölük 
amirlerine talimat verdi. Me. 
selenin sır tutulmasını söyle· 
nıegi de imha! etmedi. 

Süleyman paşanın lstan. 
bula göütürülcceğinden lu. 
beri yoktu. 

Müllzim Mahmut bey ls
tanbu'd ın döndükten sonra 
p3Şanın yesi büsbütün artıp 
kederi ziyadelenmiştl. 

lstanbulda başına gelenleri 
Mahmut beyden birbir öğ
renmıştı. Günler geçtiği 
halde kendine muhabbeti 
var sandığı damat Mahmut 
paşadan bir !ıayırhabcr çık
maması da başkaca üzüntü 
idi. 

Öğleden iki saat eve! mu
hafız Rifat paşa tel<lş içinde 
Süleyman paşanın odasına 
girmişti. Se!ama kelftnıa bak

madan: 
- PaŞa hazretleri 13:ı ira

de! seniyc lstanbula aaklinize 
memür bulunuyorum. Hü
davendiğar Fırkateyni şu saat 
efendimizi bekliyor. Emir. 
berin eşyanızı denk ctındc
rine müsaade buyuruıı. 

Diyip yürüdü. Allah All<\h. 
Süleyman paşa şu tcllşiı 

ko~kulu tebliğden blrşeyler 
anlıyamamışu. 

Eğer damat paşaya l\bh
mut beyle gönderdiği ınek· 
rubun iyi tesirleri üzerine 
lstanbula nakledilecek olsaydı 
Rifat paşanın teh\ş etmesine 
sebep olmıyacaktı. 

Yoksa. daha sıkı kayda!tına 
alınmak için mi Çanakkale
den kaldırılıp göıürülmek 
isteniyordu? 

Ah!.. ne de olsa lstanbula 
gitmek hayıdı ola~aktı. Pa· 
şanın orada ailesi Yardı. Ak
rabaları bulunuyordu. hiç 

olmxısa ar:ıda sırada onları 
görn1eğe muvaffak olarak 
yaralı kalbini teselli ctıneğe 

çalışırdı. 

Belki eski dosthn insafa 
gelip ziyaretine gelirlerdi. 

Oıılara derdini açıp dinlete

rek şu fel:lketten yakayı km
tarabilmeğe muvaffak ola
maz mıydı? 

Evet evet, bu l staııbul 
meselesi Süleyman paşanın 

lehine nihayetlenmesi ihti

mali ;ı:iyade olan lı;tyır baş· 
!angıcı idi. 

Şuphesiı: !.>öyle olnıayıp 

muhakeme edilse bile ken
dini pek atı mücl.ıfoa etıııe
ııin yolunu hılır.ıış olııca ktı. 

Çan:ıkbicde gün gö rmez 
bir o.lada k:ıpalı k.ılnı;ık 

daha ıııı iyiydi s:ıııki? 

Bak. ınulrnkemc mesele
sini düşünmüş de Süley
man paşmı:o hatırına gd
miştl. 

Ya ;ııulıakemcde kendini 
ne ile ıııudnf:ıa cd~bilectk

ti? Bütlın lıuşusi cnal<ı ln
giliz amiralı ı-:onınıcrdde 
dcgil nıiyJi? 

Canımlaıı aziz olan evra
kım yarın n.:reyc gid~ccGi 

belirsiz ohın bir ccııebi ı•İn 
eline bırakarak haşıboş ~er. 

seriler gibi 1\erilcrc giJc. 
cekti ? .. a111t ~:ı:i 

Aman Yanbbi? Süi~ytııJo 
paşa şimdi ne y.ıpmaJıy,\ı? 
Evrakını nasıl alınalı) dı? 

(B!tnoooll ) 

Liralik Piif ô3rija g Hl? 
V czcdara işten 

el çektirildi 
Balıkanenin pul ~ubesinde 

bybolan 2050 lırahk p~lun 
ı.hkıhtına başlanmıştır. 

V e:ı:nedar Hasan Beye bu 
yüzden işlen el çektirilmiştir. 
Muınaeil~yh pulun qalllldığım 
ıddia etmektedir. T ahkikaıa 
tetkik mell'uflanndon T evf!k ve 
Alı beyler devam etmckıedirl~r. 

lstinye köprüsü 
Şehremaneti bütçe encıimeni 

dlln toplınarıık ioı .. ı kuvvet 
karibeye gelen lstinye köprüsü 
içlıı lllllllz.am tabi)••! k.bıol et· 

ıaiştir . 
Bu talıııisaılıı köprünün ittinal 

duvarları ile dere ve betonarnıe 
pası yapılacaktır . ln~1aı bir 
müteahhide ihale edılecek.tir • 
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Taksr··gre·vrb·ert a·raröidü.·.·T Tatil 
40, 20 oluyordu ama, _nasıl?. 
Şoförlerin taksi saatlerini tashih ederken de 

hile yaptıkları anlaşıldı .. 

İlk mekteplerde 
yaran derslere nihayet 

veriliyor 

Şolörlerin grevi diiıı bitmiş 

ve taksinıetrolarını 20 kuruşa 

indiren şoförler işlcnıiye başla· 

mışlardır. 

Dün birçok şoförler tekrar 
Emanete gelerek evvelce ,·erdik-

filhakika, taksimctM kapa
rııııca nıüş'ir 20 kuruşu gö~ter

ıııckle ve her ) Ü7. ınelro da 
2 kuruş rnaıı \'e binilen ma

halden 100 nı...tro tonra. 22 

Şehrimizdeki ilk mekteplerde 
varından itibaren 928-929 ders 
~cnc~i nihayet bulmaktadır. Yarın 
ôğle iistu bütün ilk mekt~plerde 
derstere hitam verilecek ve 
talebeler ders karnelerini alarak 
yaz tatiline girmiş olacaklardır . 
Yaln17. son sınıf talebelerinin 
bu cumartesinden itibaren gelecek 
cumartesiye kadar şif ahi imtihan· 
)arı yapılacaktır . 

leri hesabın tetkik edilerek 
österm~i kap ederken bu 

rakam {42) oluvermektedir. 
~ehemalıl kendilerine bildirilmc
'3İni talep etmişlerdir. Ayrıca, 

günde 20 taksiıııetronıın la~lıihi 

kabil olduğu için derhal Bu 
işin }apılanııyacağını, biraz daha 
müsaade edilmesini ve 40 yazan 
taksimetrolardan hesap· görür
ken 20 kuruş terızii edilmesini 
teklif etmişlerdir. Emanet bu 
teklifi de kabul etmemiştir. 

Eııı:ıııct, hu şekilde hile 
\'Opan şoförl ~· h:ıkkıııda şiddetli 

ıa:.ilıatta b11luıı:ıcaktır . EsJ,i 
tıriie bakidir . 

Şehir lı2riciııe avdet ctınc
mekfızerc gidiş içiıı maktu zaııı, 
iki sınıfta da 50 kuruştur . 

Saat 22 den sabaha kadar 
gece zammı olarak m:ıktuan 

25 kuruş verilecektir • 
Diğer taraftan scyrüse!er 

şoförlerin yeni bir lıilcsiııi da

ha yakalamıştır: 

Taksimetrolar 40 tan 20 ye 
fashilı edilirken ~aat üzerinde 
40 rakamıııııı • 4 ii 2 ile tashih 
edilmiş başka bfr .şey yapılma

mıştır. 

Köprüden geçilirken yalnız 

deliş veya geliş için 1 O kum~ 

köprü parası müşteriden alınır. 

Köprü üzerinde otomobile bi· 
ncıılcr J,öprii parası vermezler. 

İlk 10 kuruş y:ızan kiıçiik 

taksili bir kişilik otomobillere 
ait tarife kenıakfüı caridir -

~--------~~ ........... cm ...... -----

Nasıl karşılanacaklar? 
• • 

Italyan tayyarecileri yarın 
şehrimizde bulunacaklardı 

T arabyada askeri merasim yaıplacak 
Yarın ~<!hrimize gdccek 

ol:ın 3:5 lcalycın rnyy:ırr!'i 
Huyukdcrc Ye L "murycrinc 
indikten sonr:ı • r:ıkipleri Ta
rall\ ada Kolun.hı kumandanı, 
Y:ıli ,.e .;chrcmini, Tayy:ırc 
cemi\ eti crk:lnı trırafıııd:m 
istıld;aı cclilcccktir. 

fLat y,ın tayynrccilcr şerefi
ne o ak ... am 1talynn ~cfareti 
tarniından bir 7.i) afot 'eri 
leccktir. Jt:rte~i g-Lin tnyy:ırc

dlcr Kara<lcnizclcki seyahat
lerine de' anı edecekkrdir. 

ltalyan rnyyarecilcri ayın 
12 inde lstanbula anlct cdc
ccl\lcrdir. O gece Kolordu 
r·ırafından ~creflerine Blı~ iık 

Kaçak 
iki komisyoncu Galata itha

lat gümrüğünden iki sandık 
transit ipekli kumaiı bila mua
yene çıkararak köprülü lıanda 

bir çivi deposuna satarlarken 
rusünıat mu haf aza memurforı 

tarafından yakalanı:-ıışlardır. 

İpek\i kumaşlar müsadere olun-
mu~ur 

1 
~\' usturya st~fm·etane~i 

Bır müddetten beri Ni~anta
şında Süreyya Paşa konağında 
bulunan Avuı;turya sefaret ko
nagı bir kaç · güne kadar Yeni 
Koydeki yazlık köşke nakledi
lecektir. Eylu1den sonra ise 
fı;tanbuldaki cfaret konağı ta
mamen tahliye edilerek Anka
rada isticar eciilen binaya nak
ledilecek ve sefir orada ikamet 
ed .. ccklir. Şehrimizde yalnız 
kon olosane kalacaktır. Bunun 
i .in de Aya)paşada bir bina 
tutulmuştur. 

' . u 

1\dada Yat l\liıplL' lıir zi
,·af et , erilecek tir. 

İtalya tayyarecileri ayın 

f 4 lİllclİ ..,alJahı ~aat ( de 
~ehrimizdcn mlifarakat ede-
cekler Ye merasimle 
edileceklerdir. 

.,'chrimi/.c gelecek tıl\·yarc
Jcrdc 50 zabit 100 tane de 
kLiçük zabit bulunmaktadır. 

Şehremaneti, nakliyat ~ir

kctlerinc tebligat ) apar.ık 

misafir tayyarecilerirı zalıitan 

ve cfr:ıdının meccanen ·cy-
yahnt etmelerinin \ c hiç bir 
ıniişklıl~irn ugr:ınıam:.ılarının 

temin ccli1ı11c,.iııi bildirmi ... tir. • 

Dr. Asaf Pş. için 
Müderris merhum doktor 

ASAF PAŞA nın senei dev
rtyei vefati münasebetile Eyipte 
bulunan makberesini ziyarete 
gidil~cektir. Aazu eden akraba 
dost ve talebelerinin, haziranın 
yedinci cuma günü saat onu 
çeyrek ge~.ede köprüden Eyibe 
hareket cde!l haliç vapurunda 
bulunınahırı rica olunmaktadır. 

-
Ehliyefnameli 

komisyoncular 
Dün rü umalla ehliyetnaıneli 

komisyoncuların imtihanları ya· 
pılmıştır. İmtihana elli komis
yoncu girmiştir. Bir ay sonra 
ehliyeınamcli komisyoncuların 
son imtihanları yapılacaktır. 
Son imtihana <la girmiyenlere 
gumriıkte iş takip eltirilmiye
cektir. 

lngİİiz. lirası 
lngiliz lirası dLin J 02.J ku

ru~ta açılmış, 1025,5 1.uru~
ta kapanmı~cır. 

D6rf nala giden bir af~,, 
-- ---- .. 

1 b::lı lu::ll r1'irz'i~ren bir rlc.lika11lı, teldşlı 
ıi,. ilıtira1· \'e ?Jz'i/ı~,.ek sesle bağıran bh· trılltil .. 

-. 75 - Yazan: Sadri Etem 
Ve başını sallıya sallıya ilerledi Emin1n göz bebeklerinde 

Ernini gece devriyeler dut ağa- olgun bedenli bir kadın ıninya-
cının alımda buldular • Ay ışı- lürü \·ardı • Bu hayalet yeni 
l{ında baktılar • 

Bu .:;ene §Chrimiz. ilk mektep-
lerinden OT\ bine yakın talebe 
mezun olacaktır . 

Diğer taraftan yakında lise 
ve orta mekteplerde de imtihan
lara haşlanacaklır . 

Ecnebi mekteplerde 
Maarif idaresi ecnebi ve 

nkalliyet mektepleri imtihanla
rını sıkı surette kontrol etmiye 
ve buralarda Türk lisanile oku
tulan denılerle talebenin alaka 
derecesini ciddi bir tetkikten 
geçirmiye karar vt•rrniştir . Bu 
kararın temini için de resmi 
mekteplerdt!ki muallimlerin bu 
mekteplerin imtihanlarında mü
meyiz Plarak bulunmasını aynca 
kararlaştırmıştır . 

Kendisine miimeyizlik verilen 
re mi muallimler bu vazifeyi 
yapmadıkları takdirde haklarında 
memurin kanunu tatbik oluna
caktır . 

Kadınlar birliği taşındı 
Kadın birliği Şehzade başın

daki binasından çıkarak Babı
alıde Çatalçeşmedeki 3 numa-
ralı Operatör Cemil paşanın 
evine taşınmıştır . 

\.ilii.ycı hiit~t'~İ 
Ke:-.;irlcrin tC\ hıcli hakkın

daki kanun 'fü1) ece tebliğ 
edilmi.,tir . .\leclic;tcn 'ol ver-

• 
gisi kanunu da çıl,tığ"ı için 
vililyct rnmımi ıncclbinin 

C\, eke tanzim ccti~i hlitçc 
bmmlnrn_tur . Esasen Barem 
l :munu ile ele ıncmurlard:ın 

J..csilcn 'iliiycc hi::;sc:-i 'c:aire 
dolansilc vih\yctin bir kısım 
'nrid:ICL kc--ilmi~tir . 

Bunun için 'ilayct umumi 
mcdbi hirknç glin içinde fe\ -
J,ah\dc bir içtim na dm et edi-
lerek yeniden bLitç\! tnnzim 
edilecektir . 

Bu "tile hıırçeclc bir tenakus 
olmıync:ığı t:thınin cdilmck
'rcdir. 

Gizli ders verenler 
\laarif idarL"i on zııınan

Iıırda Polb tarafından )apılan 
ihparlar üzerine b:ızı ecnebi 
'c c.kalliycc ınclaeplcrindc 

htı ... u i tcf ti"lcr yaptırm~tır. 

Bu tdti~lcr ııcticv-indc birkaç 
tane ımı~aadl:~iz g-iıli dcr:-anc 
lnılıınarnk kapatıl mı:;- 'c hıı 

i_.kri y:ıp:ınJar hııkkıııda da 
J,nnunl tal,ibam ba~lmıı lmı~tır. 

Bugünkü içtı,,mada 
TicnrLt oda-,ı meclisi hu

g-Lin toplamım], yeniden ihdaj 
olumıl.:ak bc~iııci ::.ınıf tiicc, r 
nı~:-dcsini 'c Rus) aya Juoooo 
ton cehri ihracatı hakkında 

kıırar 'erecektir . 

pırıl pırıl yanıyordu • 

'f 

Mengen fazla mukavemet 

edememiş ahali kı men Boluya, 

kı•men Ceredeye kaçtı. 

· Mengene giriş Pazvant oğlu 
ıçin Devreğe girişinden farklı 

de~ildi. Pazrnnt oğlunun Men

gene ilerileyişi Boluda ve Kas

tamonuda ·blr yı!dırım gibi tesir 

yaptı. Hele Mengen den ka

çanların heyecanlı, heyecanlı 

anlattıkları şeyler Boluyu baş

lanbaşa sarstı. Biitün şehir 

korku ve heyccen için-

Sofyada hararetli 
tezahürler yapıldı 

Sofya , 3 (A. A.) Dün bfı· 
yük bir kalabalık huzurunda 
Tliri< - Bulgar bitaraflık ve . 
IJııkeın ınisakınııı tasdiki ınüııa
febetile Tük- Bulgar yakınlaş
ma cemiyeti içtiınaıııı akdet
miştir. 

Söze evAel:t avukat Paııkof 
başlamış ve buğüııkü Türkiyc
ııiıı bugünkü iktisadi cetvelini 
çizerek azim inkişaf imkanlarım 
kaydetmiştir . 

Cemiyetin reisi prufcsör Sto
yadef parlak bir nutuk söyliye
rek yeni Türkiyeııirı Gazi Mus
tafa Kemal hazretlerinin akil<lne 
ve enerjik idaHsi altıııda dere
beyliğiıı ve teokrasi düsturlarına 
sadık eski r~ jinıiıı son dökün
tiil eriııi süpürüp temizlediğini 
ve iki memleket arasıııd:ıki ihti
laflı ımselelerin taıııamile Jıat
ledilmiş olması dolayisile aradaki 
müstakbel müııasebalın sulh \e 
iktisadi lıarsi mesai birliği esas
larına İşlinat edeceğini \'C .1k
clohınan nıualıedenin muhtemel 
ııiz:ırlan bertaraf edecek ve 
Balkanlar sulhımü 

tirccek mahiyette 
beyan etmiştir . 

kuvvetleş

olduğunu 

Sofya garnizonu kııınandmıı 

jeııeral Lazaref Türk işgali es
nasında Bulgarhra lisau ve 
dinlerini mulıafa1a etmek hak
larının verilmiş olduğunu beyan 
etın iştir. 

Türkiye elçisi l lusrev Bey 
lııızıruna yeni Türkiye cüın lııı
riydi hakkındaki muhabbet 
dola\ ısile beyaııı tesekkfır ede
rek Tük - Bulgar cı.:nıiyı?ti-
ııiıı de Türkiyedc tesi<: edilece
ğini ümit ettiğini b~ılgaıfarııı 
:ır:ılarıncla yaşayaıı Tür ki en de 
kendi hars seviyelerine çıknr
ıııağa çalışaca ki arını f Pnıeııııi 
cttigini il fi ve eylemiş 'e Kral 
Borısin Bulgar milletine karşı 
duyduğu hürmeti ifad etmişlır. 

lı;tiına alkışlar ar:ısında bit
miş ve hazmın çıkarken kaı ı
nın i>Lıünde !oplmıaıı halk 

okumadığım için 
rinize vereceğjm cey~p
lar zaruri olarak umumilik-
ten ve müphemlikh~n kur - 1 

tulamıyacaktır. Ben de 
açık ve müstehcen hüküm
lerinin dini vicdandan gd
diğini zannediyorum. Her 
din bir takım akide fikir -
leri gibi amel, yani ahlak 
fikirleri de taşır. Açık ve 

müstehcen hükümleri bu 
nevidendir. Din bu kaide
lerle .cinsi hayata gem vur
mak, onu kendine göre bir 
inzıbat altına olmak isle -
miştir. 

Onun için vücudun bazı 
yerlerini açık tutmayı ve 
bazı şekilleri, hareketleri, 
sözleri edep ve haya ile, yani 
kendi ahlaki fikirlerile telif 
edememiştir. Camiyet böy
le dini bir "vicdana göre 
ahlaki amellerini tanzim 
ettiği müddetç~ bu gibi 
nehilerin bir hükmü ola-
" bilir. 

Tekrar ediyorum; rnc:vzu, 
ilmi bir surette tetkika 
muhtaçtır. 

- Beyefendi, san'at 1..-e 
bediiyat bahislerinde çıp-
laklık mrvzuubahs olabilir 
mi, ve bu kaytla san'ankarı 
takyit etmek doğru mudur; 
romanda, şiir, resim ve 
heykelde? .. 

- Sualimiz umumidir. 
San'atten maksat nedir, 
hangi cemiyetin, hangi 
devrin san'ati?. Bunu tavzih 
etmek lazımdır. Mesela, 
Orta Zaman san'ati gibi 
muhayyelesini dini duyğu
larla beslediğine, yahut 
eski Yunan ve Ronesans 
san'atleri gibi tabiatçi ol
duğuna göre, vaziyet değişir. 

Burada mühim olan amil 
cenıiyetin zehniyetidir. La
yik ahlak dini ahlaka ben-

Onu duyanın şu~runda 
temiz ve inçe duyg"iılardan 
başka hiç bi~şeye müsaade 
etmez. 

San'at duygusu hakim 
olan yerde başka hiç bir 
kıymet mevzuu b.ahsolmaz. 
Hatta san'at ola!l yerde 
yalnız ayıp ve müstehcen 
değil, ilim, yahut ahlak 
bile doğrudan doğruya 
mevzuubahs olmaz. 

-- Hangi eserler müs
tehcen addedilmelidir? 

- İzahatımdan anlaşılı
yor ki müstehcen sozu, 
muasır vicdanın hiikümle
rinden birini ifade etmiyor. 
Muasır cemiyette müstehcen 
yahut müstehcen olmıyan 
mevzuu bahsolmamalıdır. 
Ancak fena, yanlış, çirkin 
mevzubahs olmalıdır. Çün
kü muasır cemiyetin haya
tını tehlikeye sokacak olan 
günahlar bunlardır. 

Bu layik günahlar hak
kında hüküm verebilecek 
olan kuvvet yalnız amıne
niıı vicdanıdır. Bu vicda
nın muhtevası camit de
ğil, tekamüle tabidir. 

Ladini medeniyet 
cıplaklığa dogru gidiyor, 
deniliyor, bu doğru mudur? 

- Zannediyorum ki bu 
iddiada bir hakikat duygu
su vardır, aynen doğru ol
masa gerek. .. 

Ladini medeniyet alcl'itlakı 
çıplaklığa doğru gidiyor 
değil de ladini medeniyet, 
kapalılı!.: gibi çıplaklığı da 
kendi ihtiyaçlarına göre 
zabıt ve rabıt altına alıyor, 
tanzim ediyor. 

Mısır ekmıai ! 

M Lidur, ~(pi!etlwneıiin 
[cnç ktlcibinc çı

... K~ır: 

- QX.Jum, neye b\\ i\'i 
S- ·• "" .. ~ı beceremedin ? l ler :-evi birer - """'" '~ -IJircr ben · mi aıı!a.t,?Y•,n~ y 

Birn7. insa{un ke!,l.lij!-ind~ de 
fikri icnt htilunmalı ! 

C:enç ,u cenıbı Ycrir: 
- !~fendim, ben li{!rbi 

umumide :\Iı.:ır ekmeği )·iyc
rck l>iı)'lidli!Jl. Bendeiı daha 
fazlasını heklh·cmcz iniz. • H eyeti rnhririye miıcHi-

ni ~cnç ınlJ..a' inine 
dert yanar gibi der ki: 

- l\lon.-cr, )'L'Tli bir ~ey, 
yeni hir hndi c bulmak 'c 
i>ir ı.;un5asyon yapmak l:lzıın! 

< ~cnç, giihim~cr: 
- Benden hayır yok, 

:nalum ya biz mNr YC Hı

pıirgc tohumu ile ycti;-en <li· 
map,-lara sahip olaı.1 kim .. eler
deniı. Bizim beynimizde 
böyle kudret ne gezer! 

40t fi 

i htiyar bir baba, kcndi,i
nin e!>ki fikirlerini fır
. ar buldukça tenkit e-

den o~luna _.(iylc çıkı~ır: 
- us, bcrııi mısır ck

meğilc be~lcnmi::- çocuk! Se
nin. benim fikirlerime 1-ar:;-ı 

çıkı\'mak ne haddine diı~nuı~. 

-Ot 

Bir refihimiziıı gcç\;n-
lcrclc ne-;rcttiği bir 
makalC\'İ okumu~ u-

l:m herke~. a;:aiı ~ ukarı boyle 
konu~ur, her tıırnft:.ı lı< i~ le 
sı)zler ~cçcr ... 

\·e niha\ et, hinık C::ı n· 1 

buyük nutk.unun ·Öııuııda • c ı ç · 
l<.'rc hitap eden parçnyı ok ,. 
~tıp he) ccanlaırnn bir !-,lllÇ 

J,cn.llni nıt:ıııııyarak ba~ırır: 
- :.\lı.,ır ckmc~ilc yctı:;-cn 

ı:;cnç, bu mubıddcs ' cdiayı 
cnn ve ba"la koru)ncak J...ı
dar hu\ \CtH \ c ~.ı .;lamdı r ! 

<:7t>(~, t 
ı "'77'-< 

Türkiye mümessilini alkışlamış
tır. zemez. Dinin müstehcen 

divebileceği şeylerin layik 
zehniyette miistehcen ol-

Bu iki adeti i!im, ahlhak 
ve scm'at kıymetlerine ve 
tekniklerine göre :ı;timal
lcştiriyor. Zaten hiç bir 
medeniyetin <'Seri mutlaka 
kapanm<ık yeya açılmak 
olmamıştır. flmi bir tetkik 
yapılırs:ı b<.>Jki yeni cemi
yctlcrd" kapalılığın açık
tan az olmadığı görüle-

·································~·············· 

İ ıl<'iı·h,ı·imiz 'e ~\ıncrika 
İzmir, 4 ( A.A ) - İncirle

rimizin Amerikaya ithali esna-
sında şimdiye kadar alınmakta 
olan gümrük resminin tezyidi 
haberi şehrimiz efkarı umumiye
sinde fena tesir 'hasıl etmiştir. 

Amerika hükumetinin lzmir 
konsolosluğu mahalli gazetelerin 
yaptığı neşriyatı nazan itibara 
alarak hükümeti metbuası nezdin-
de t~ebbüsatta bulunmuştur. 

çarpıŞtılar .. 
l t IJrafı ı ınci sa~ ıfJını~d.ıdıı 

bir -şof6r tarafından kullanılan 
3187 numaralı büyük bir kam-
yonun sademe:.ine uğramışlardır. 
Tramvaylardan her iki!ıinin de 
camları kırılmış , ön kısımları 
pnrçalanmış . bir tanesi > oldan 
çıkmış ve \atmanlarla yolcular
dan eczacı Ekrem bey , madam 
Asanta hafif surette yaralanmış
lardır . Şoför kaçmıştır . 

Resmi mühürler 
1 )C\ !et dnirclerindc J,ulln

nılııcak olan rc'>nıl ınühiirle
rin ~ekli te~bic edilerek da
irelere birer nlinıunc._i ~üıı -
dcrilmi::tir. Rc~mi ınıihiirlcr 
tiç :ıantim ktıtnınde <ılncak , 
cırtn--ında a) - ~ ıldız • bir kc
mırında <la ( T.C'. ) rt.:nıizlcri 
hıılunııcaktır . 

dt.> ürperdı, Gece gündüz şehrin 

lkapılarında nöbetçiler bekledi. 

Dört nala giden bir at, Ana

~ının arkasından bir merkep 
• Jt 1 • 

yavrusu, yüksek sesle bağıran 

Lir tellal, hızlı, hızlı, ,yürüyen 

bir delıkanlı, yüksek bir yerden 
t 

yaylayı t:eyreden bir ihtiyarın 

telaşlı, telaşlı bakışı şehri alt

üst etnıeğe kafi lcJj kaç defa: 

Geliyorlar. Geliyorlar 

diye halk birbirine girdi. 

HükOmet her gün tellallar 

çıkardı. Halkı thkiıı etmek 

ması lazım gelmez. Bunun
la beraber layik cemiyette 
de dini değilse de, ahlfıki 
bir vicdan \ardır. Fakat 
bu vicdan itikai: \·~ [Jır 

vicdanı değil, iliuı ve ahi.i~~ 
vicdanıdır. 

Ne olursa olsun, lay;k 
ahlakın dn günahları v:ırdır. 
Bu günahlar bence, yJlnLş
lık, fenalık ve çirkinlik~ir. 

Ne zaman Lu vicdanın 
hüriyeti, yani adalet pren- ' 
sipi tehlikeye girerse, layik 
cemiyet şiddetli aksüla
mclltr yapar. Dini cemiye-
tin günah, korku ve a 7 ap 
miieyyidelerile teyit ettiği 
adaleti, layik cemiyet ılim, 
alılak, muaşeret velut ka
idelerile tanzim ehnektedi . 
Şu takdirde layik cemiyt.t 
la dini ise de ne gayrı ah
laki, ne de la ahlaki bir 
cemiyet değildir, bilakis 
ahlaki bir cemiyettir .• Yal
nız bu ahlaki kendı bütı
yesine uygun bir ahlaktır. 

- Layık san'at eserleri 
müstehcen olabilir mi? 

- Hayır.. Layik cemiye
tin san 'at esasleri ta biati 
mefkureleştirdiği nisbette, 
bunlarda ne ayıp, ne müs
tehcen mevzuu bahsolamaz. 

ettirdi, bir hafta içindt" üçbin 
günüllu kaydo'undu ) C' il 

cüppeli, beya:ı sakrıklı bir 

omuzunda tüfeği, ötekinde ~an-

ctığı müftüyü zaptiye kuvvet

len, gönüllüler, \e bavram 

topları takıp etti. Bu a ) ıp 
kafile ~ehı i f ırcloia.> ı clolasıı. 

Mak tttları, mutecavizleri Bolu 

şchrının kapılarında tepelemek 
idi. 

Bunun için hükumet kunet

lc,rinln manga iızerine y iırü

mw gen kaldı . 

P&ı.vant oğlu Boluda 

cektir. 

- Bu husustaki dava
!, rda san' at erbabının mü· 
tcşekkil bir ehli vukuf re-
yine müracaat edilmek mi, 
yoksa hakimi kendi kana
atini kafi bulmak mı doğ
rudur? 

- Hüküm, san'at eseri 
<Tıbi ihtisasa tealluk edi-... 
yorsa jüri teşkili mcvzuu
balı .. olabilir. Bu takdirde 
mcsdenin vaz'ı şu olabilir: 
E.1,,e; yanlışlık, fenalık, çir-
kinlik gibi gayrı içtimai 
duguları tahrik ve teşvik 
..:tmek surctile mi tesirini 
yapıycr, yoksc.ı doğrudan 
doğruya bedii duygularımı
zı mı uyandırıyor? 

İkinci :_,ıkta içtimai hayat 
için hiç bir tehliLe yoktur. 
Hatta eser ferdi inhiraf-
lara sebebiyet verse bile 
kabahat .,an'atkann değil, 
terbiyesi ~Lil;;: olan insan-
larındır. Böyle bir \.aziyette 
san'atkara hüı iyctini b:rak 
demektense, :nsanlara sevi
yelerinizi yübeltiııiz demek 
daha doğrudur. ,, J 

:~ıeri 1 

- • 

1 Bcış lllilkalemızden mabat 1 
Maamafih gene tekrar ede
lim ki mevzuu bahsolan 
birlikler yalnız belediye 

bitenlerden haberdar değildı • 

l-Iüklıınct kuwetleri tarafından 

tecavuzim geri kalmaM üı.erıne 

aklına ye~i ycnl şe}ler geliyordu. 

- M"ngcnı diyordu elimde 

ı utarıın hukümet kuvvetleri kı

pırdanamıyor . Esma bacıaın 

kuvvetlerini de pü kürttüm mü 
işim, iş 1. 

F al:at bu hülya çok devam 
edemedi .. 

- Ne \ar Suleyman ?. 

- Kardeşim son sözümü 

söylemeğe geldim , kendini bir 

defa daha kurtar~bilinin .• 

1 

idareleri arasında olacak 
değildir. Aynı zamanda bu 
kanun tasdik edildikten 
sonra muht lif belediye 
idareleri, köyler ve idarei 
hususiyeler arasında birlik
ler teşkil edilebilecektir. 

Bu suretle birlik teşkil 
eden belediyeler, köyler, 
idarei hususiycler mecburi 
veya ihtiyari vazifelerini 
müşterek bir kşkiliit ile ifa 
edeceklerdir; şayet arala
rında birlik teşkil edilmesi 
icap ettiği halde belediye 
ler, köyler ve idarei husu
siycler anlaşamazlarsa mes
ele vilayet meclisi idaresi, 
ve dahiliye vekaleti ile ş~
rayi devlet tarafından t .... t· 
kik olunarak mecburi su
rette birlik teşkilatı yr.pı
lacaktır. 

Hulasa kanunun ruhu 
müşterek teşkilat ile yapıl
mc:ısı mümkün ve faideli olan 
işleri, alakadar olanların 
daha ziyade istifadesini ve 
daha fazla bütçe ksarrufunu 
temin edecek şekilde yap
maktan ibarettir; ve ümit 
ederiz ki birlik usulünün tat
biki sayesinde bu ke!1di 
başlarına hiç bir iş yapa
mıyan bir çol~ belediyeler, 
köyler, idnrei hususiyeler 
varlık göstermeğe başlaya-
caklardır. 

1 !t'l1111et ls11n 

Deme .. 

Yallah oyle •. B..ıluc:a 
dehııetli kuvvetler birikiyor • 

istarıbuldan .gönderilen aı;kcrLr, 
bir topçu alayı sihariler , A~ça 
şehirden karaya çıktı . Ko • · 

monuda padişahın ya\ t"rleri v. r. 

Hatta sana ~unu -öyliyeyıııı 

hünkar tçin konak ) derı )'upı

lıyor . 

- Pekı Boludan ne) e hü

cum etmiyorlar . 

- Sihirbaz.farın tecavüzunu 

bekliyorlar . Bir taraftan <:z 

Bitmcdj 

} 
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4 - ~311111111~-----
Bir Fransız gazetecisinin mütalaas!. 

Krn.1 Fredrih mavi s~tre!İ, uzun ~izmesi ile fevk alide bir vakar 'ı 
ve heybet ibraz ediyordu 

1772 senesinde Polonyanın . heyeti mecmuasının vakar ve hey- ! 
Rı sya, Prusya ve Avusturya beti huzuruna çıkanlara hissi hür- ; 

arasında ilk tahimini hazırlıyan met telkin ediyor ve ateşin gözle-

( Büyük Fridrih) lir. Polonya rinin parlaklığı akıl ve ruhunun 

bir ço
1
• •enedenberi inhıtata ihtiyarlandığı fikrini veriyordu . 

yüz lutmuıtu. Binaenaleyh 

1-,_tml•keı haris komşuları için 

l:olay bir lame idi. Gürültücü 

,.e fe, adü ihtilale meyyal zade

tfo t;ırafından hükümdaı ·~tihap 
td.lmesi u'l•lü rnkimı Pc nya

) ı bir gün ecnebi idaresi altına 
geçireceği meı·danda idi. Diğer 
cihe,ıen de müdahale kapıları 

açılmi*~'- O sırada Rusya im
parr.torlça~ı ( ıkinci Katerin ) 

Türkleri fena halde sıkıştırmak· 

ta ve bir çok müvaffakıyetler 

elde etmekteydi. 

O. manlı imparatorluğunu kur

tarmak için ( F ridrih ) in P o· 

lonyanın taksimini Rusyaya tek

lif elliğini bazı müverrihler 

ri,ayet ederler. 

Aherin hukukuna lecavüzu 

lıakkü insafa muğayir addeden 

Avusturya imparatoriçesi lMari 

T erez ) bir h~ylı terddütten 

sonra • müvaıenei düveliyevi 

muhafaza maksadile - taksime 

iştirake muvafakat eylemişti. 

( Mari T erez ) i istihliil eden 

oğlu ( ikinci Josef ) Prusya 

kralının çok takdirkaari idi. 

( Büyük Fridrih ) i ziyaretinden 

sonra müşarünileyhin resmını 

husu>i salonunda gören bir dostu

nı>n istizahına cevaben Kıra! 

~ o haris genci daima gözü· 

mün önünde bulundurmalıyım• 

dedi. ( Büyük F ridrih ) Avus

turya imparatoruna iadei ziyarete 

gittğind~ 'şerefine verilen ziyafette 

Avusturya müşiri (Lavdon}u 11 J 

birdenbire görmediğinden ( ikinci 

Josef)e hitaben gülerek: • L,arip 

şeyl(Lavdon) gideceğim yere her 

vakit benden evel giderdi. Ha 

burada imiş! Kendisinin yanım

da ahzi mevki etmesine müsaa-

denizi rica ederim. Ben onu 

her halde karşımda görmeği 

arzu etmem > Bu sözlerle mu

maileyhin mezayayı askeriyesini 

takdir ettiğini gösterdi. 

(Büyük F ridrih) orta boydan 

biraz kısa olup gençliğinde 

şişmanca iken yaşı ilerledikçe 

1ayıflamıştı. Hututu veçhiyesi 

fevkalade bir zekiı irııe eder 

\'C huzuruna çıkanlar büyük ve 

parlak gözlerinin ve keskin ve 

nafiz nazarlarının tahtı tesirinde 

kaf.rlardı. Hayatının son sene

lwnde müşarünileyh elbioesine 

ıtina etmezdi. Karıkadim üç 

köşeli şapkasını hiç çıkarmaz 

ve güneş gözüne geldikçe arka· 

~ını önüne getirirdi. 

Ceneral alameti olan beyaz 

tCy kirli ve yırtıktı. Nadiren 

bindiği araba da köhne ve 

cs~i tarzda idi. Yalnız Berlin 

karnavalı münasebetile sekiz 

atlı salıonat arabasına rakip 

olarak muhteşem bir alayla 

operaya giderdi, 

1 7 85 senesinde (büyük F ri· 

drih ) i ziyaret eden Fransa 

diplomat ve müverrihlerinden 

( kont Luvi Filip dö Segür ) 

müşarfinileyhi şu suretle tasvir 

ediyor: • krali müteaassisane 

nazarlarla tetkik ettim. Bu 

yük.ek adamın boyu uzun olup 

şöhretinin <1kleti ve uzun sene

lerin yorgunluğu altında beli 

bükülmüştü. Vüçudu gibi yip

ranan mavi setresi, dizlerine 

kadar çıkan uzun çizmesi, 

.. , f;ye lekeli yeleği velhasıl 

Tavır ve hareketinden alil ol-

duğu anlaşılıyorsa da müşarün

ileyhin hini hacette bir genç 

kahraman gibi harbedeceği şüp
hesizdir . 

* Büyük Fridrih Almancadan 

ziyade Fransızca tekellümetme-

siıııl sever ve Fransız lisanile 

e.erler kaleme alırdı . Bazı 

Fransız müellif ve feylesofları 

ile mühabere edip onları Berline 

davet ederdi . 17 52 de daveti 

mahsusası üzerine meşhur F ramız 

müellif , şair ve feylesofu 

Yolıer kıralın ziyaretine gelerek 

fevkalade hüsnü kabul ve iltifat 

gördü . Fakat mumaileyhin 

hodbinliği ve ahlaksızlığı kendi· 

sini nazardan düşürdü . Büyük 

Fridrih Yolter hakkında ber-

veçhi ati mütalea beyan etmişti : 

Ciddi esasa müstenit ol· 

mıyan ince düşünceile Y olıer 

hastalık nöbeti gelir gibi buhran

lar geçirir. Mumailiyh büyük 

bir kafaya ve !asık kalbe malik 

olup hiç bir şeye inanmaz, ve 

itikat etmez. Kendisi ahlak 

düşkünü olduğu halde aleme 

ahlak dersi vermeğe 

Hodbin ve cimridir. 

yeltenir, 

Para için 

kalemini satar ve sahibi servet 

olmakla beraber para biriktir-

mekten müteleıziz olur. 
( Bıtmodl ) -------

ı] La\ ı.loıı bazı rn . h.ırebclcnlt.: 
Jlıı\u Frlı.Jrih c fl<ılcbc ~alını tı. -

Teşekkür 
;\!ar~ nıeb'tısu \mettin 

beyin ebedi ufulunden mute

' dlit tecc"lir Ye kederleri-

nıizc 'c t:cııazc nıcra-..iminc 

iıtir;\k eden muhterem ze\ a

ta ve ı;azetclerc 'c hu le!;\. 
kctli zaınaııımızda bize ,on

suz bir ;dakat ı;üstcrcn C. 

J 1. F. nıtıl'cttiıi Hakkı Şina>i 

P:. 1 ly_ ne minnetlcrimizin 

arzına 

ederiz. 
tav n~sutunuzu rica 

'lcrlıunıun reli~.ısı J f;uicc '\'urct
tin. l.:a) ınblr.ı.dcrlcri ınarbuac umum 
mudurluğü nıütcrciınlerindcn \urcttin 
'.'laı:i, I{ t.11.::han. 

r········································-, 
: Davet er : 
~ .................................. _____ .,j 

Musikişinaslara 
Giizel >an 'atlar birli!(i mu

siki ~ubcsinden: Giizcl san·_ 

atlar birlijti musiki ~ıılıe,;itıe 

nıcn;up <lzanm arap harflc

rile yazılım~ ehliyctna!Tlc kor

nelcrinin yeni Türk harfi. 

!erile değiştirilme,;i kanunen 

mecburi olduj!;u cihetle blıtün 

<lzanın haziran nihayetine kadar 

Cuma ı;ünlcri 12 den 1 .ıe, 
Çar~anba ;;ünleri ı -ıten 18 e 

kadar eski karnelerini ye 3 
focogra[ ile 1 5 kuru~luk pulu 

hamilen Giilhanc parkı met

halindeki Birlik m~rkezinc 

mtira1:aatları lazımdır. J lazi

ran nihayetine kadar karne

lerini dcp;i~tirmiyen azanın 

karneleri muteber olmıyacak 

\ c bunlar azalık haklarını 

ka) bedeceklcrdir. 

Matbumıza ıe.le.n eıe.rle.r 

lctihat 
1 l:ıziraıı nushası miitenen i 

miindericatla inti~ar ctmi~tir. 

llıkrıt bir ]>ofis 11w
r1111rıı taı·r~/i11dan 

k11rtanldı 

'· 

Polis Kadri Ef. 

Evvelki gün öğle vaktı bir 

asker relakatında hastaneye 

gönderilen Maltepe askeri li
aesi talebe.inden 3760 numaralı 
Ahmet oğlu Yusuf efendi ken

disini Haliç vapurundan deni e 
atmış ve intihar etmek istemiş

tir. Ayni vapurda bulunaıı 
Fatih poli• merkezinden 507 
numaralı Kadri efendi derhal 
denize atlamış ve suların içinde 
çırpınan Yusuf efendiyi hayli 

zahmetle kurtarmıya muvaffak 
olmuştur. Yusuf efendi kendini 

bilmez bir halde Balattaki 
m usevi hastanesine yatırılmış 

ve tedavi olunmuştur. Yusuf 
efendinin cebinden çıkan bir 

mektup ebeveynine hitaben 
yazılmıştır, intihar teşebbüsü
nünsebebi tahkik edilmektedir. 

Garip ölüm 
Aleksiye hangi otomobil 

çarptı? 

Dün saat iki radd~lerinde 
Tak.simde çok garip bir ölüm 

hadisesi olmuştur. 
T ahkikattmıza göre vak'a şu 

suretle geçmiştir: 

Olen adam 60 yaşlarında 

ve emlak tellallığı yapan Aleksi 
i•minde biridir. Adamcağız 
istiklal caddesinden Taksime 
doğru giderken 179 numaralı 
Şişli tramvayının altında kal
mış ve ağır bir yara alarak 

hastaneye kaldırılmıştır. F akaı 
hadisenin şahitleri Aleksinin 

yolda iki tarafına sendeliyerelc 
yürüdüğünü ve bu yüzden tram
vayın önünden kaçamadığını söy
lemektedir. Bu sendeleme evvela 

sarhoşluğa atfedilmiş, tahkikat 
derinleştirilince adamcağızın 

biraz evel bir otomobilin sadmesine 

uwadığı ve bu sebepten sendel

ediği öğrenilmiştir. 

Aleksi hastanede yarım saat 

•>nra ölmüştür. Meçhul oto tes
bit edilememiştir. 

1 Kari Mektupları 1 
Kardeşini arıyor 
Kuzp;uncukta Pa~alinıanıhda 

1 l .'i nuınarah yıılmın sahibi 

1 layriyc 11. nezdinde bulu

nan Artii\'inli Hediye l 1. bir 

nıtıddctcn beri haber alma

dığı kardeşini aramaktadır. 
! lediye J !anımın haba'1nın 

i'mi Bchluldur. Kardeşinin 
ismi de Remzi Dojtan .. J lc

diyc 1 \. kadc~ile birlikte Sam
sun clariilitamınclan Beykoz 

yetim yurduna gclmi;, bir 
miiddct beraber bulunmuılar 

\'C Remzi !•:fendi :i sene 
e\\ el Trilycye gönderilmiş 

'e oradan da Ak hisara gide

ceğini bildirmişti. Son mek

tubu iki . ene e\'vcl alman 

Remzi Efendiden bundan 

sonra hiçbir haber gelmemi~ 

,.e ! Tediye 1 !anımda mektebi 

terkcttcdiği cihetle adresler 

de karışmı~tır. 1 lediyc J r. 
gerek kardeşini tanıyanların 

gerek alakadar mektep 

miidurlcrinin insaniyetlerine 
müracaat etmektedir. 

Ankara caddesindeki 
otomobiller 

Ankara cadda:;indeki dük

kan sahipleri, kapıları ünün

de durup methallerini kapı

yan, ikide birde pis kokulu 

benzin dumanları neşreden 

Afyonda bir sanat'kar ----Jı. 0 

bı. r m;:kı· ne 
1
. cat ettı' Merkc. "ctnteai: Galaıa Köprü • , 

lzmirde çıkan Ticaret ~a
zete,inin yazdıQ;ına giır~. ay

dmda (~iılernıaıı :llül'tiç) EL 
namında bir Tıirk <ıın'atk,\n 

yeni bir makine icat ctıııi~tir. 

~ baım~a. Beyoğlu 2562 Şub• ı \laturka ıd fabrikn>l ; 

accnte~i: Mahmudıye Hanı ahında :D FA i K BE y !
0 

(Sifon) ııaıııı 'erilen bu 

makine, giikten ya~ını.r hek

Jcmcıtc liizuııı bırakmamakta 

ciftçiııin ihti~ acı olan ,;uyu 

kola\ C<H:ık temin etmektedir. 

:ifnn makinesi \yılın mec

:i<i umunıbiııce tetkik \e 

tecrlıbe cdilnıi~, bunun mll

kcmmcl hir ic<ıt olduıı;u gii

rlilerek mucidi nılıkMatı nak

diye ile talti! edilıni~tir. 

Sifon makine,\ 20 metre 

derinlikten su çıkarmaktadır. 

. \lak ine lıa>it olup suyun de

riıılijtine ı.:öre el ile merkep 

'c at ile hleıncktedir. 

Sifon Cedi> 'c .\lcndrcs 

gibi kumlu çaylarda daha 

nuikemmel olarak Hcmcktedir. 

Ada nada 
Bu seneki pamuk istihsali iyidir 

Ru sene ıııeııılckctiıııiziıı 

her tarafında [eyi,: 'c bere

ket rnrdır. Paımıklarınıız hu 

sene çok eyi bir 'aziycttedir. 

.\dana mmtakasıırn bu sene 

son ya~nıurlardan e,·,·c\ ,.e 

istenilen zam<ınlarda p~mur· 

lar ynjtdııı;ı için pamuk nıah-

su ı lİ re, kaJ,\de yeti~nıi~ Ye 

ekin miktarı ı;eçcn ,;eneye 

;;öre biraz nobaıı olmasına 

ra~nıcn ınah,;ul itibarile çok 

fazla olacajtt tahmin edil

mektedir. --

İılanbul 2740 
11----------·--=ll~ İ>tanbul Ta, ukpaznrı o. ~ 

Trabzıın ıkinGi li0Sİ831 o ı • uıı ~ & :;s Tel. 'tanhul .l'JRS g 
(KARADENİZ)vapunı 6Haziran ooeceoeoooocı ee.weceeo.,ee 

P1.:r~cn1hı.! a.k~ ıını Galata nhhmın
dan hareketle Zonhuldak. lne
bolu, Sinop. Sam•un, Ün\ c. 
Fiil'• Onlu, Giresun, Trabzon, 
Rıze\ c ~dccck \ c Of. Trabzon 
Pol~ıth~\1 c, C:irc:"on. ()r<lu. l":ıt· 

~a. Sam\un, Sinop. İncholuya 
uP,nt~·ıırak gelecektir. 

İzmir sür'at postası 
(GÜLCEMAL)vapuru ;- 1 laziran 
Cuma 14,30 da Galata rıhıımm

dan harekeıle Cumarteoi ıabahı 
İı.ırure gidecek ve Pazar 14,30 
da lzmirden hareketle' Pazartesi 
sabahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir Or
kestra ve Cazbant mevcuttur. 

Şartnamelerinde mu -

harrer evsaf mucibince 

1000 kilo 'İngiliz beziri 

100 kilo kaynamış bezir 

1000 kilo hanı bezir 750 

kilo İsveç nefti 1000 kilo 

ala üstübeç 1000 kilo 

misina sarısı 50 kilo zin

cifre 50 kilo vernik 25 

kilo sigatif. 

Kat'i ihalesi 13 Hazi

ran 929 to.rihinde icra 

kılınacağından taliplerin 

saat on altıda levazım 
Müdürlüğüne müracaatları. 

Erkek vücudunQ 
güz:elle'ftlren 

Roussel Q~ 
Kemeri '. ı , 

Bedeninizi in- ..,.. v 
ccltir. Otomatik 
bir mauJ tcsirilc 
zaiflaur. liususl 
tuyik.i ve mkosu· 
nun elastikiyeti ga
yet mukavim ol
ması hasebiyle ar· 
zu olundugu kı
du uzayabilmesi 
sayesinde her iki 
tarafıtcmamcn do· 
lnaltur. Sizi gençleştirir. Vticuduhuzu 

yumu~ıar ve ~ıklışanr. 
Bizııt tcşnhnizdc \'C)'I sipariş vct· 
diğinizdc karnınızın kutru belinizin 

inilıını sıntimctro ile bildiriniz . 

Veg3ne satif maıh.ılll; 
Parıotekl -

3~ 
lsıanbul şubesi : BeyDğlunda 

Tünel mevkiinde, ff• 12 
ı:u.li 6 Liradan ılibarr:n. 

Ul'l•:R,\TÜR 

Halil Sezai 
B.\Sl'H )JE)JELEHİ 

FistiH 'e sınıealaı·ı 
ameliyatlı ameliyatsız elektrikle 

tedaYi ,.e lıilcunılc ameliyatı 

icra etler. ."aat 1 7 Di· 

rnn y olu.\cı hamam Xo. 20 

İstanbul icra dairesinden : 

Karabiga hattına lstaı>
buldan Pazartesi akşam

ları kalkan postalar 9 

Hazirandan itibaren Pazar 

günleri kalkacaktır. 
FELEMENK BAHRl-ı------...:ı 

YC\kine kadın hali hayatında 

\ ahraın er. 'eledi :llordiro,;

tJn Hikraz eylcdi.!;i tiç bin 

liraya mukabil vcfaen ferağ 

cylcdip;i llakırkuyündc S:ıkız

a~acında lstaııbul cadde ye 

sokagmda ki\in l 00 rakamlı 

eb\ ahh maa bahçe hane \'a

ri:<lcri tarafından borcun ve· 

rilnıenıcsinden dolayı kırk 

be~ gün nıiiddctle hilmliza

yede bin lira bedelle talibi 

uhdc>indc i~e de bedeli mü-

SEFiT BANKAS! ::::::::::::::::::x::::ı:::::::::aı:::::::::::::: 

:ı y lk :: !! e enci !! 
!! VAPURLAR! li .. .. 
jf K'aradcni;; Lut. \ c !'ür·at Po~tn.;ı ~i 

ı: Vatan ı: :: :: 
ı· •• 
ii \ apuru ç b i! i! 5 1 lazirou arşam a il H .. 
:ıgünü akşaını Sirkeci rıhnmındanff 
!! hareketle dol!;ru ( Zonguldak, il 
ii lncbolu, Samsun, Ordu, Circ- !

1
1 

lştilı1 ku\'\'et \'c sıhhat için 

en :•ıiics ir devadır. Ililimıunı 

cczaııclerdc bulunur. Umumi 

depolan Boıııon!i fabrikası 

Telefon: Beyoğlu 583, ,·e İs 

taııbulda Ekrem l'\ecip ceza 

llcr,ı:ıs ı. Telefon lstaııbul 78 . 

İstanbul birind ticaret mah/eeme

sirıden: ltalyan Şark baukası avu

katı feri! Da vııt Bey tarafından 

lstaııbul yağ iskelesinde yumur

ta tüccarından Aptullab Elendi 

mağazasıııda Karacabeyli yu

murtacı Sabri Bey aleyhine 

ikame olunan alacak davasından 

dolayı mumaileyh namına irsal 

oluııaıı arzuhal \'C vesaik suret

lerinin filhi\l ikametgahı ıneç

lıul olması hasebile bila tebliğ 

iade kılındığı anlaşılıııış!ır. 

Tahkikat hakimliğince hukuk 

usulü muhakemeleri kanununun 

141 nci maddesi mucil'İnce ıl:i-

neıı tebliğat Hasma karar 

rilıııiş ve 142 nci madde mu

cibince arzuhal ve vesaik 

suretleri mahkeme divanlıansi

ne talik kılınmıştır. 

Mumaileyh ıııüddeaaleyh ta

rihi ilanın ferdasındaıı itibaren 
bir ay zarfında mahkeme kale· 

miııe bilnıiıracaa e»rakı nıez

kiıreyi tebelliığ ile cevapna

ıııesini ita eylemedigi takdirde 

hakkında 398 nci madde mu

cibince gıyap kararı ittihaz kı

lınacağı ilıin olunur. 

Çanakkafo Jandarma yeni efrat 

mc~i<:bi müdüriyet;nden: 

Kilo Çiıısi 

55000 Sığır eti 

12000 
12000 

Koyun eti 

Kuzu eti 

Çanakkale Jandarma yeni ef

rat mekteplerinin haziran ·929 

ıarihinden mayıs 930 gayesine 

kadar bir senelik ihtiyaçları 

olan yukarda cins ve ınikdarı 

Mezkou bankanın hissedarlar 

hey' eli umumiyesi Amisterdam

da 4 mayıı l 9l 9ıarihinde in 'ikaı 

etti. 1928 sensi muamelatına 

müteallik raporda zikredildiği 

ve.çhile dahili ihtiyat akçesi için 

mühim mebaliğ tefrik olunduk

tan sonra kar olarak kalan 

Filorin: 860,631 ,05 üzerinden 

yüzde altı ('' .. 6) temettü tevzii 

ve geçen sene misilli 500 000 

filorinin ihtiyat akçesine tah· 

sisi suretile bunun 3,00,000 

Filorine iblağı tahtı karara 

alınmıştır. 

·ı • 
!r son, 'l'rnbzon. Stirıncnc 'c i! 
!! Rizcyc ~idccekrir. !i zayede haddi Jayıkında ol· yazılı sığır koyun kuzu eti ka-

İstanbul şubesine gelince 

bunun şayani memnuniyet bir 

surette icrayı faaliyet ettiğini ve 

muamelatının tedricen inkişaf 

eylemekte berdevam olduaunu 

meclisi idare müıahede elmiıtir. 

Bandırma icrasından: lzalei 

~uyuu için ıneY kii müzaye

deye 'az olumın Bandırmanın 

Bent ba~t nıahalJc,inde miı

tcycffa lslimycli :llehmct 

cfcndiniıl cyk,ıııi Ye tahtani 

bir baphanesi tarihi ilandan 

itibaren bir mah ı;ayesindc 

miiYakkatcn ve on be~ ı;iin 

sonra da Jttıtiyyen ihale olu

nacağından talip olanların 

Bandırma icrasına nıiira1:aat 

etmeleri il~n olunur. 
················-·························· ..... 
korna çalan otomobillerden 
~ik,\yetçidirler. 

13u daha cn·ellcri de tekrar 

edilnıi~ ye dört nöbetçi ara

badan nıaadasıııın sokak ara

larında beklemeleri enırolun

mu~tu. Son ı;iinlenle bazı 

Şü[örler bu emri dinlemiye

rek esııa[ı bizar ve zarara 

duçar edi(rbrlarmı:. Seyriiscfcr 

ba~ meırnırluğunun nazarı 

dikkatini cclbedcriz. 

Daktilo aranıyor 
:\im rçşınl bir müessesede 

çalı~mak üzere eli seri ve 
yeni harllerlelc ynma~a mu

ktedir bir daktilo hanıma 

ihıiyacımız var. 

GalatJda l luhhi bey ha

ımıda N. ( ı) e müracaat c

dilmcsL 

!il• Tafsilat için Sirkecide Yel- !! • :ı 
:: kcnci h;:ınında k;lin :ıcenca:-:ına :: 
!i müracaat 'l'el. İsuıınbul 151!i ij 
::::::::::::::::::::::::11:::::::::::z::::::::::i: 

Baf?yfr.öy mal müdürlüAünden: 

Hristo Vangel , Mehmet 

Sabri el. , Ulema zade Sabri 

bey , İstrati Papadopolos, Artin 

el. zevcesi Kotsi ve Karebet 

zevcesi Yirjin , Minas Liberyan 

el. , Lusya Liberyan , İranlı 
Haşim ağa , İranlı Resul ağa , 

İranlı Kirkor el. , pamukcu 

oğlu Ardaş el. Papadopulus 

İstifan ef., Ohannes Kalemker· 

yan el. , Hapisane müdürü 

lbrahim bey , Damat Galippaşa, 

Nazım paşa zevcesi, Ali Hikmet 

paşa zevcesi , Ünik Ihsan ef. , 

İzak Barzilay el., Kevok Oda

başyan el. • Yasef T ereıe, Ha

mayak el. , Y orgi Hristo, Nisim 

Rober Gabay , Muhittin ef. , 

Paskal Anastasyadi el. , Kostaki 

ef. , Soliri Duri , T elat bey 

veresesi , Osepoğlu Merkel , 

Y ovan Nilcoli , Yani Andrilco , 

F rançesko Y a.sef , Rina bini 

Nisim , Bostancıoğlu Pandeli , 

Niğdeli Sava . 

Bakırköy Kartalıepe mahal

J.,inin incirli mevkiinde hali 

arsalardan ibaret olup sahiple

rinin mahalli ikametleri meçhul 

v~ vergilerinin tahsiline imkan 

bulunmıyan balada isimleri gös

terilen zevatın mezkfir borçları 

bir mah zarfında Bakırköy mal

müdürlilğüne müracaatla tediye 
,,uıedikleri takdırae , tahsili 

emval kanununun 13üncü mad

desi mucibince mutasarrıf olduk

ları arsalar satılarak istlfai mat

lup edilece~ ilap olııııur • 

• 

nıadıP;ından bir nıah müddetle 

temdidi mtizaycclc,;ine karar 

nrilmi~tir. l lududu, cephesi, 

tarik sa~ tarnh Ye ark:ı>ı 1 la

çik ağa ZC\ cesi Ycrcse'i \'C 

kısmen ekmekçi Toına \·ere· 

sesi, sol tarafı elycynı Peri· 

maııın hane ye bahçekrilc 

mahdut d<irt yti:t. on metro 

nıiirabbaı hane mlitebakisi 

bahçedir. :\lli~tenıil:.ıtı, cephesi 

demir parmaklıklı bahçe, dc

nımındcki hanede bir antre 

iiç kllçiik sofa dört hal~, bi

rbi lıüyiık ı,,\rp;ir balkonlu 

dir;erinin yan bahçeye metha

li bulunan YC bir kı>mı iist 

katta zeminleri çinko ufak 

balkonlu 'c birisi sandık o· 
dası olmak üzere bir kısım 

on oda iki yiik zemin katı 

unıunıiyetilc malta rn~ı dü~e

li odunlukları bulunan çanıa

~ırhane \'C bir mutfak ve bii

yiikçe bir kiler, bahçede bir 

kuyu ve bir kaç mcyva ağa

cı Yardır. Bazı ciheti mtihtacı 

tamir haricen kılrgir, üç bin 

be~ yiiz lira kı vmeti muham

meneli hanede wreseden :\ li

hirdat ye Seropc sakindir. l~
tirasına fazla bedelle tulip O

lanlar \'e daha ziyade malıi· 
mat almak istiycnler, kıymeti 
muhanınıcnesinin yiizde onu 

nislıctiııdc pey akçesini ye 

•ntı-686 numarasını mustah

siben müzayede ~ubesinc mü

racaat etmeleri ve 8-7-929 
tarihinde saat l.J. ten ı 6 ya 

kadar temdiden son müzaye· 

desi yapılaeaj!;ından, müşteri
lerin biı:rnt veya bih'ek.Ue 

hazır bulunmaları ilan olunur. 

palı zarf ıısulile münakasaya 

vaı olunmuştur. 20 haziran 929 
perşembe günü mat 16 da talip

lerin verdikleri fia!lar hat!l 

itidalde göriılduğü takdirde 

ihalesi icra kılınacaktır talip

l~rin bu oaptaki şartnameyi 

görmek ve izahat almak üzere 

Çana'ıkalede hiıkiımet daire

sinde müteşekkil koınisyonı 

mahsusa müracaatları ilan 

oiunur. 

Sultan Ahmet beşinci sulh 

hukuk mahkemesinden: Sultan

ahnıet ci rnrında üçler mahal

lesinde ,;u terazisi sokağında 

2-1 numaralı hanede mukim 

iken nfat eden sabık maarH 

nıii~tcşarı \ e Sirkecide kain 

yeni matbaa sahibi Ali Re;;at 

beyin terekesine mahkemece 

yazıyet edilmi~tir. \lutc\ cf. 
fayi muıııualeyhin yeni mat· 

bada meYcut nıakin~ Ye al<lt 

ye edcyat ye hurufat 9- tı-

929 Pa7.ar J\'iİnu saat onbe~ 
de coptan ,.e icabı halinde 

perakende olarak ıııur.ayedc ile 

>atılacağından talip olanların 

vakti nıczkurda nıezklır mat

baada hazır bulunmaları hı

zumu ih\n olunur. 

Piyanko müdürlüğünden: Ta

bettirilccck olan C .ıoo) adet 

Yaridc !'llclira, karar, zimmet 

Ye demir lıa~ e~ya ddterle· 

rinin aleni ıi,ızarhk suretilc 

nıimakasa>ı icra cdilcccr;in· 

den rnb·a talip olucakların 

pey akçclerile birlikte (<Hı-
929) tarih I'cr~ebe ı.:iınü ;ant 

onbe~te piyaİıko mudürlğiın· 
de mütc~dJ;.il mühayıat ko

mi:-;yonuna mi.iracnatlarL 



1 

\ 
5 Snyıfıı 

FHANSA IICK('~IET1XCE i\ICS . .\DDAK 

Birinciiiği kazar.an Flidanın şişesi yalnız 

iki misli tenekesi yalnız 7 5 g lyet mü
kemmel ve iktıEadi pompası yalniz 7 5 
kuruşa olan Flidayı tercih ediniz. 
FLİDA: Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, pire, bit karınca, 

uı, güve, kırhyalc, örümcek, hayvanat ve nebatat U~erl ndeltı 

bütün h01§3ratı ve böcekleri kat'iyen imhıı eder. ln811111ara, 

çocuklara, hayvanata, nebatata zararı dolrnnm~, Tesiri kat'ı 

ve eırualine n~aren daha mOeııslr ve Eiııtı yan yarıya daha 

ucıru:lur. Leke yapmaz ltoltu•ll llıif sıhhdir. HASAN 
ecza deposunda. 

Tatilleriniz yaklaşıyor ... 
Seyahata, sayfiyeye, tenezzühlere veya eğlentilc;re 

gitmek üzere kazılanıyorsunuz. Sakın beraberinizde bir 

KOVAk 
Fotoğraf makineslle revazımatını 

almağı unutmayınız. 
Kodak makineleri ve filimleri-VELOX 

kağıtları alaminut fotoğraflar için 

"Minuteros,, kartları 
Kullanınız. Her yerde satılır. 

DİKKAT EDİNİZ ! ! 

Şayanı hayret güzelliği ancak KREM 
PERTEV ile idame ve temin kabildir. 

lstanbul Şehremaneti ilanları 

Yangından muhafaza 
şirketleri hakkında : 

Şelırenıanetinden : Yangından nnıhafüza 

'e yangından kurtarma namı altında icrayı 
faaliyet eden şirketlere n1ensup bazı eşhasın 
bazı mecburiyetlerinden ve Enıanetin ruhsa
tında bahisle mesken sahiplerinin rizası hi
lafına evlere girip bacaları temizlen1ek baha
nesile ev sahiplerinden fazla para aldıkları 
haber alınmıştır. 

Bilun1un1 dun1an bacalarının her vakit 
tenıiz tutulması ve l:\akel senede bir defa 
temizlenmesi nıecburi olmakla beraber hiç 
bir şirketin bu hususta Emanetin ruhsatını 
haiz oln1adığı ve herkesin bacasını dilediği 
tarıda ten1izlemek ve ya temizletmekte ser
bestoldukları ilAn olunur. 

AdJar tltıiruintlaı: 
Bayükadlll. k....I 111ovkiı 

:o l.\et. dvannda ~ gaziııc>sa lttlWindo 
:t yllrill: Alı ....ıtı 

VAKiT p ~.an _: 

Emniyet sandığı 
müdürlüğünden: 

lk.raı • "o: J\Icrhan.ıt cins ve lll\''l Bor,ıunun ismi 

64 Kadıköy Osmanağa Yoğurtçuçayırı 
sokak No: 116-118 ahşap hane ve 
bahçe. Fatma Suat H. 

65 Kadıköy Osmanağa mahallesi Söğüt • 
lüçeşmc sokak No: 2-12 kargir hane. Cavit B. 

112 Beykoz Aliağa mahallesi Kuyulu so • 
kak No: 17 bir hane. Zeynep, Hatic~. Bedriye H.lar 

139 Beşiktaş Teşvikiye mahallesi Sahaf· 
muhittin [Hacıemin Ef.'sokak] No: 16-
18-20 hane. Fatma Seniye H. 

213 Bakırköy Kartaltepe mahallesi Aksu 
caddesi No: 1-3 hane. Hatiçe Hadiye " 

270 Gedikpaşa Eminsinan mahallesi Tül. 
bentçi sokak No: 17-19-18-20·22-24 
hane 4 oda. Hatiçe " 

·349 Samatye Sancaktarhayrettin mahallesi 
Samatya caddesi No: 202 hane. Madam Agabi 

400 Beylerbeyi lstavruz mahallesi Çinar 
sokağında No: 27 hane. Fehime H. 

515 B~iktaş Teşvikiye mahallesinde Mu-
radiye birinci karakol sokağinda No Kamelya, 
72 hane Refia, Aliye H. Saim Muharrem B. 

549 Beşiktaş Y t'niınahalle Bülbül soka-
ğında No 28 nim kirgir hane Lütfiye H. 

636 Beyoğlu Hüseyin ağa mahallesi Altın 
bakkal sokak No 38 hane Fatma Halide H. 

938 Fenerde Tahta minare mahallesi so- Hüsniye 
kağında No 34 • 36 iki hane ve Nasibe H. lar 

2482 Kartal kazasında Tahta köprüde bir 
arsa ve mezkür kaza dahilinde altı 
kıt'a bağ Madam Karolin ve Lusi Bedrosof 

5709 Üsküdar Hace Hesn11hatıın ma-
hallesinde Paşa limanı sokağında No 

141 hane Ayşe Nimet, Hatice Faika Hnımlar 
ve lbrahim Memduh B. 

9750 Sultanahmet Firuzağa mahalle•inde 
Ticaretane sokağında No 71-29 kagir 
hane Ülfet, lüveddet, Rebia H. !ar 

10602 Tatavla Yenişehirde Nalbant sakağın. 
da No 24 kirgir hane Madam Maryanti 

13266 Samatyada Hacıkadın mahallesinde 
Hacıkadın çetmesi sokağında No 8 
kirgir hane Artin Ef. ve Madam Agavni 

15365 Kadıköy Caferağa mahallesinde Bahçe 
sokağında No 17 hane Bilvesaye Raşit ağa 

15387 Bakırköy Zeytinlikte Hacıhasnn soka· 
ğında No 70 hane Madam Maryam 

15388 Bakırköy Zeytinlikte Orta sokakta No 
62 Madam Maruhi hanesinde Madam Maryam 

77085 Beşiktaş Muradiye mahallesinde Der· 

gah sokağında No 19 hane Ihsan Hanım 
17250 Üsküdar Selimiye mahallesinde Çeşme 

sokağında No 20 hane lbrahim Recep B. 
18063 Üsküdar Arakiyeci hacı Mehmet ma· 

hallesinde Bağlarbaşı sokak No 98 
hane Fatma H. 

20142 Anadoluhisan Göksü mahallesi Nişan· 
taşı baddeşi No: 8 hane. Mihriban • 

20197 Veznecilerde Camcıali mahallesinde 
No: 93 bir odalı dükkan. lsmail Nezihi B. 

20388 Kadıköy Rasimpaşa mahallesinde 
Kalfa sok~ında No: 11 h ne. Nafia H. 

Balada esamisi muharrer zevat emlak mükahilinde 
Emniyet sandığından istikraz etmiş oldukları mebalığı 
vadesi hululunda tediye etmemelerine mebni hini 
istikrazda tayin olunan ikametıahlarına ihbarname 
gönderilmiş ise de bulunamadıklanndan tarihi ilandan 
itibaren doksan bir gün zarfında tediyei deeyn ve ya 
tecdidi muamele ezlemedikleri takdirde merhunatı 
mezkurenin müzayede ile satılacağı ilin olunur. 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piy ankosu 
5 . Ci KEŞiOE : tı HAZIRANDIR 

İKRAMiYE : 50,000 

AYRICA= 25,000, 15,000, 12,000, J0.000 ÜRALIK 

IKMMIYELER VE 10,000 LiRALIK BiR MÜKAFAT 

Bu kOffdede ceaı' an 3,900 numara kazanııcaktır. 

Heybelıadad• Ahb .. plf& ıake!e.ı milnlehaaında 

~~::..ı~.ı:. ca~kı!7~,o maha9erl .ıent mil;&- Devlet demir yolları ve Uman
y•de tuteti1a va 1:3 cD. müddeılo ıcar ..!ıkce&:ttr. T~ıiıı 9 hut- larl umumi idaresinden: 
roıı 929 paztr gilııll ... ı 14 ta do!re -'lıııeaiııe mUr....ıl.n U. . n 

oluııar. 5/5/ 929 Tarihinden 29/5/9'!9 tarihine kadar hıiinakasay11 
vuedllen Ankara hattının Filyos Balıkısık kisrtlında loşa 

~ rıbeı ıJari,ııaillı/eıl: _,,,.ecek nıebanl münakasası görülen !uzum Uzerine. 10,'6/ 929' 
Bahrköyöndc t't h.a caddetinde Y.Ö deııtl hfm•mıaıp ııı-Jıı ,...... '··d · 

tarlhlne müiiadif pazartesi gününe "" ar temdit edilmiş oldu· h.Jın \ıetiııcl gilnlladıeıı ~ 1e~cl Clllllarted gilııil ıaat oııhetıe I llA dil d 
puarlıl: ıureııle ıalilııııı: ııı.ıe bJnıaaAındaıı talıp olaıılaiuı ıenıııı.ı gund.ıın bllplerln eve ce n e · en şerait ııire. i!!de evr~kı 
Üçellni mll&ta.shıben &brltö7 belocli,. daıre.lııe !Uzumu ıııDrıcwLın fenAlyeslnl mubayaa etmek üzero Ankarada Oe\llet demir 

yoll•n ve limanları umumt idareşl maliye ve mub&se~ lşlerl · ibD olunur. •••-••••••-•••••••••! dalrest rclsllglne lüzumu mürac.ıatlatı illn olunur, 

Ôeviet deıiıiryolları ve lfman
ları Umumi mübürlüğünden:~ 

1 Haziran 929 tarihinden itibaren Banliyö 
atideki şekÜde tebdil edilmiştir. 

hatu katarlarına ait seyrüsefer tarifesi 

SO N. Katar Haydarpaşadan hareket S. 
12 N. 
14 N. 
16 N. 
18 N. 
20 N. 
22 N. 
24 N. 
26 N. 
28 N. 

30 N. 
32 N. 
34 N. 

36 N. 
38 N. 
40 N. 
42 N. 
44 N. 
46 N. 

~ 

48 N. 

.. .. 
,, .. .. 
" .. 
,, 

" 
" 
" 
" 
" .. 
.. 
,, 
" 
" 

" " 
" " ,, 
" " ,, .. ,, " .. " " ,, ,, .. 
" " " 
" " .. 
" .. " .. " ., .. .. " .. .. ,, .. .. .. .. " .. 
" " " 
" " " .. " " .. " ,, .. .. " 

1.25 Pcndiğe 

6.40 " 
7.35 

" 
8.03 Bostancıya 
8.30 Pendiğe 
9. l 8 ,, 

• 
10.24 

• 
12.06 
13.30 
14.50 

lS.40 
16.40 

" 
" .. 
" 
,, 
,, 

17. l O Bostancıya 
17.45 Pcndiğe 
18.20 ,, 
19.07 

" 

muyasalat S. 

.. " 
" ., 
,, 

" .. 
,, 
,, 
,, 
.. 
" .. 
" 
" ,, 
.. 

.. 
" 
" ~ 
" 
" .. .. 
.. .. .. 
,, 
.. .. 

19.35 Bostancıya 
" " 20. l 5 Pendiğe .. ,, 

20.55 " " .. 
22.30 " " " 

2.l 6 

7.30 
8.27 

8.3 l 
9.26 

10.08 
iT:'t6 
13.-
14.22 
15.42 

16.34 
I 7.3:? 

17.38 
18.37 
19. 12 
19.59 
20.03 
21.07 
21.47 
23.20 

6.17 Haydarpaşaya muvasalat S. 7.08 11 N. . Katar Pendikten hareket s. 
13 N. ,, 

" " .. 6.52 .. .. .. 7.3~ 
15 N. 
17 N. 
19 N. 

21 N. 

23 N. 
25 N. 

27 N. 
29 N. 
31 N. 
33 N. 
' 
~5 N 
37 :r'{ 

39 ~ 

41 N. 
I04l N 

43 N 
45 N. 
47 N. 

49 N. 

" 
" .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
,, 

" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" ., 

.. " 
" .. 

Bostancıdan ., 

Pendikten ,. 
,, .. 
" .. .. .. 
,, " .. .. .. .. 
,, " 

Bostancıdan ,. 
Pendikten ,, 

.. " 
Bostancıdan ., 
Pendikten ,, 

.. .. 
" " .. .. 

" .. 
.. 
" 
" ,, 

" .. 
" 
" 
" 

" 
" 
" .. 
,, 
.. 
,, 

7.28 
7.54 
9.0.5 

9.34 
10.13 
12.10 

13.02 
14.05 
15.09 
16.41 

17.15 
18.05 
18.15 

19.29 
20.32 
20.18 
20.42 

21.30 
22.12 

.. .. 

.. 

.. 
,. .. 
" .. .. .. 
" ,, 
.. 
" ,, 
,, 

" 
" 
" 

.. .. 
.. 
" .. 
" .. 
,, 

" 
" 
., 

" 
" 
" .. .. 
" ,, 

" 

" 8.19 
" 8.45 
" 9.30 

.. 10.25 

" 11.08 
" 13.02 

" 13.33 
" 15.

" 16.
" 17.32 

" 18.09 
" 18.30 
.. 19.06 

.. 20.20 

.. 20.57 

" 21.09 
" 21.33 
" 22.20 
.. 23.02 

Not: 49 N. Katar perşembe, cuma ve pazar ve 50 r-:. Katar yalnız cuma, cumartesi 
ve pazartesi günleri seyrüsefer eder. 

47 / 48 N. Katarlar 1 nisan tarihinden 31 birinci teşrin tarihine kadar seyrüsefer eder. 
t 

Devlet demir yolları ve liman
ları uriıumi riıüdürlüğünden: 

1 Haziran 929 tanhıııden itibaren bilumum aeyrüoefer ltideki ıe~lde tebdil edılecelı:ıtr. 
( Haydarp&Jı • AdaGa • Haydarpaıa 

'laydarpııtı 

Eskiıehır 

Afyon 

Konya 

Yenıce 

Yenice 
Konya 

Alyoe 

Eakııehır 

Haydıırııııt• 

Haydarpııta 

Eakişehır 

Anlı:ara 

Anlı: ara 

1-iayd.ırp ... 

EA!ıehlr 

.Aı.Iı:ara 

Aııkar• 
Esldtehır 

Haydaıpaıa 

Haydarplf& 

Adap azar 

Adapazar 

Haydarpaf a 

Muvualaı 

19,S8 

ı,o;ı 

8,36 
18,20 

17,34 

1.22 

6.02 

17,05 

Hareket 

9,40 
20,40 

1,24 
9,0ll 

7,3S 
18,04 

1,42 

1,42 

( Haydarpaşa - Anhara • HaydarpAfA ) 

23,07 

7,25 

4,17 
14,28 

2,20 

9,05 

1 ,H 
9,00 

( Samplon sürat katan ' 
An.dola elı:ı · 

13,01 

23,29 

l0.20 

4.37 

19,00 
2,3) 

19,00 

1,28 

( Ha1dup111, • Ad-ııuar • Har~ ) 
20,01 

0,46 

2,50 

8,00 
( Eskişehir • Ankara • Eakııehır ) 

15.H 
• 7,00 

AM.ıırıı - · 11)5 
EMııeblr 19,53 

Mezl:ar ıarihtea llıboreıı Yllaklı •Vagon ve Y.,ıııekll • Furgo.lann Haydarpııta Adana • Halep -frahc
lu•ıam • Hayfa • K.Jııre aranad• ve aıntek~dea ~ lllltı plril ldf lıir tııdıllt icra eclilıMmlf 
olduau ve daha fule mafüıııotıa ı.tesi7csalana W*'1e ..loıılanııa talılc · edı!ı!Uı olan tarilelenle ıııevcut bıılu,.. . . dur ilaıı olunur. 



1 Hct~ ~ARllAM: 
_2t rt iyede . ıı .. ıs•• 

Koruı K•~ 
ı ~ 1 ıı~ı ırn ciıo 
~ •rıo roo 
e :~o ı•so 1 

11 ı•oo ı:oo 
1 

r\, ' 

~~eynızde ,ıkaıı yazı .... 
'-.. ımfei1n bGtlln haklan mahfuzdur 
Gutteyı göıd~rllecd mektuplano Ozerlne 

ldut !çlnse (idare), yazıya aitse (Yazı) 
ışıretl tonulmahdtr 

6111lmıy1U1ı mckıuplann l&de:ıtr.cl.a. • .,... 
muk•c!dereıl:a melıı:tuplua konulmtlf pualana. 
k•yholmaımdaa "'' dia.luın 1116nderlea.l11ıdaıa 

kiare meıul deftldtr. 

Borsalar 4 Haziran 1929 

1\ı : kut 
'r•.riliı Jinı"ı 
J l(ı);: t• 

"' Yıı:·:ın c1 :r··lıır:ı 
l 1':~·1.~r.-::ııK 

A\tı~lıııyıt ~'h:ı\ 

:r J ,~- n 'ffi:'l:r:\ 
~( 1 ,,.a lhılçnr 

J'ı lfn eı k flr···iııl 

:r Tror"ız '"·"?' 
~·•· 1 !11ıl~·1ın ! r<·lı 
:< J. ur cın C· ~:n - <;tıı,·:ılcY :\ 

Ç<·ı·,f\ııt!ııı c <::(lti~·ı..:L • 
i'rlotl , J.(·l:i~t"n • 

'r IıJnar , Yoı .~\aYj'l • 

~(J J'f·lı. i);;~ fr-, ıı~1 
ı J'rrrla HJ :ıı.•:a 

20 J~' ft,;rC' fı;. ll~I 
l ~!c<·lı~~ye 

Cck 
• 

. 
' 

Lorıdra i!r.crlne l'ılr ln~tllz lirası kuruş 
~<'yn1k 1 'lürk Hra't dolar 
rariii frank 
'-!!li'no 
Prrlin 
FC•(y:ı 

• 
• 

Prl:k""t • 
.AroiF:ferdam• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

liret 
mark 
leva 

bPlkn 
florin 
frank Cinevre 

l'rag 
Yly•na 
Marlrlt 

• -· . 
• 

• 
• 
• 

• kuron 
• ıllln 

peteta 
, .• , sovu 
Atına 

Ftkrrı 
lt'1tırnl 

• 
• 

• • ıeloU 
•dlrabml 

W . le;r 
Türk llruı 

Tahviller 
Jrlikıaı dahili c vadeli • 
I:tıyunu mu'\"ahiJe 
!kramlyell dcmlryolu 

kruı 

dinar 

fı tanbul ırımuy •lrketl 
P.ıhlım Dok Ye Antırepo 
lıtar.hııl anonim •u şirketi 

Hisse senetleri 
it lanl:a~a 
Orıranlı bankaıı 

t--"A~ç~ıJ1[~.~~K~~a=.eu•n~d~•---;ı 

1 
1021 1 :lll 
209 75 00 
S4 2500 
50 0000 

~4 

31 

l B4 
ıss 

219 
1'4 

~9 ~!5 00 
7 s ;)} 
coo o 

25 
7500 

0000 
23 
73 

00 
00 

116 00 00 
23 50 

805 !O 

1023 2 g 
o 47 37 50 

12 125~ 

9 105 00 
ı 1 ,., 78 

es 45 oo 
3 41 .00 
1 l l,75 
2 4575 

IS 97,50 
S S7,2S 
s 37 so 
4 22,25 

86 85 
211 00,00 
211 17,!IO 

93 12 50 
199 5000 

':' 1 so 
25 

• 12 55 
ıae oo 

10"3 . 50 
2ıo cooo 

54 25 , o 
50 100 00 
29 '25 
24 75()<1 
3.> 0000 
!4 25 
163 75 00 
220 00 
ı24 oa 

0000 
23 00 
l3 10 
ııe o:> 
29 5:.1 

805 00 

'025 C5 
o,47 37,50 

12 ')9 ııo 
• 02,50 
1 17 75 

ES 26,00 
s 40,:3 
1 17110 
2 U,25 
il 87,50 
t S625 
9 se ,lıı 

4 21,00 
.. 111 
21 00,00 
2& 87,SO 

83 ... 
7 

12 
00 

12 50 
5000 

so 

115 
00 

Ticnret ve zahire borsası 
rı.tıer Ticaret l>or.uı UUbumn:ıııaı tarafından yer!Jmlıtır. 

Okkuı 

1 

Aurnl Aıaarı 
K. I:'. K. p, 

euı;day % Çavdarlı 
Yun"ır•k 00-00 00 00 00,00 
Kızılca 00..00 00,00 00,00 
sunıer C0-00 00 00 00,00 
~trl C0-00 00 00 00 00 
!ıtnnıc OC-00 00,00 <IP.00 
'~Hl n•;.lılut 0-CO 00 00 00 00 

-ZAHiRELER-

Ç>Ytlar 
;Arr.a 
MHır 

Yubt 
Fatulye 

SU!':>.nl 
Fıu·~·rrnı 

14.SO 
ııoo 

ı500 

00,00 
/ 0000 

--HUBUBAT-

14,30 
10 3~ 
14 10 
00.00 
0000 

00,00 C0,00 
25 10 21 10 

-UN
Çuvııı kilosu 
Eklatra ekl•lra 00 it 4t 1140· 
Ekhtra , 12911 1 18~ 
Birinci )umusık 00 1380 12ıto. 
Birinci rcrl • 12811 1 ı3 1 

ıkincl • 0100 O<JO 

TlfTIK -
Aı • k>ra 150,00 1 S0,00 

.Akıelıir 000,00 000,0o 

Yapagı Guz yunu 000,00 ooo.oo 
-AV DERiSi-

Zerdev3 
Santial' 
Tilki 
Kunduz 

t !nıtl:t 
Badem 

çitil 0000,00 0000,00 
0000,00 0000,001 

• 0000,00 0000100· 
• c 000,000 eoo,od 

-FJNDII(- 1 

ooo oo ooo o:ı 1 

_ ooo oo__ 000, <>.Q..J 

Evkaf Müdürlüğünden: 
Şehzade anbarile Üsküdar imaretinde mevcut hurda bakır 

ile sair c~yanın icra edilen müzayedesinde talip zuhur etme
dij;indcn h.azlra~ın. on ikinci çıır~amba günü saat on beşte 
pazarlıkla ıhale>ı ıcra edileceğinden talip olanların eşyayı 
görmek üzre her gün mczht'ır ambarlara ve ihale gününde 
idare encümenine m(iracaatlarL 

İstanbul san't mektebi mü
dürlüğünden: • 

Sultanahmeıte Hanımlara mahsus akşam terzilik mektebi 
koıatedilmııtır. Pazar pazartesi salı genleri tedrisata 4,30 dört 
buçukıan 7 ,30 yedi buçu~a kadar devam edilecektir. Kaydı 
kabul edilen talebenin mezkQr günlerde 'mektebe devamları ılin 
olunur. 

fllaarif Vekfrfeii cclilesiniıı resmi ruhsatnamesini haiz 

Halk Daktilo Dersanesi 
Sirl:ecide Şahin Paşa oteli karşısında Dervişler sokağı No. 15 

Her gün (9-20) arasında arzu edilen saatlerde Hı:nımlara ve 
Beylere esaslı bir metot dahilinde ve muhtelif markalı yazı 
makine!cri üzerinde müsait şeraitle i~i ayda daktilo öğretilerek 
münasip vazifelere teminine delalet edildiği gibi makine ile 
yazılması matlup Türkçe, fransızca, İngilizce ve Almanca yazı 
itleri de kabul olunur. 

Ankara umumi hapishane 
müdürlüğünden: 

Ankara lıapishanei umuminin bir haziran ı 929 dm mayıs 
930 gryesine kadar ekmek ihtiyacı <>lan beheri 3oO dirhem itiba
rile 216000 adet ikinci nevi ekmeğin l Haziran 929 tarihinden 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya kon-
muştur. 

Taliplerinin 2644 liralık teminatı muvakkate mektuplarile 24 
haziran 929 pazar ertesi günü saat 14 müddei umumilik,. oda~ın
da müteşekkil komisyona müracaatları ve şeraitini anlamak üz
re daire! mezkflrcde şartnamesini görmeleri i!An olunur. 

\ 5 Hazır.an 
1929 ; 

• 

- JIERi GON' ~- TORIC "''~ETESr -~ • - 1 \tJI"• \,>.l1.LJ -
-:..- .. -

·.• 

1 

FELEMENK BARISEFIT 

TQ4 mektepleri'• faydalı ...tın 
ılblannda o/o 20 tenztllt yapılır 

BilyUt re ya bir çok defa ıçıa verilen 11.lnlarlı 
hususi ııııhlyetttkl Ubl•rıB ücreU 

idare !le tımllf(ırılır. 

tu:etımılz• k'IMatl Ub k.w ed.tıt ''' 
H. S. H. ıı&. .... at ıcıattıtl. 

ILAI TlRI FESi: 
Saıın ır;ıruı 

6-8 ınct sıylııdı ıt,so 
S , • tS 

1 t : ı: l . . 200 
1·8 inci soyıl•Jı }ıo 
resmi ıtsııı.r 

BANKASININ 
l Kanunusani 1929 tarihindeki bilancosız • 

• 
Mevcudat ~ ma\[1ı1bat 

Kasa ve bankalardaki mevcudat Fi 1,178,363,89 
Hazine tahvilatı ve eshamı umumiye • 7,194,429,43 
Cüzdandaki senedat • 4 567 899 44 • • • 
Banka ve bankerler nezdindeki Nostro hesabı • 896,148,08 
Banka ve bankerler nezdindeki Loro hesabı • 1,822,195,68 

Sendikalara iştirak 
Medyunlar 

• 
Fi 15,659,036,52 

583,056,86 
12,286,145,74 

Poliçalardan medyunlar } 
Bankalar 
Efrat 

Fi 4,811,~46,88 
M 2,361,.J04,92 7,173,351,60 

Demir baş eşya ı.--

Fi 35,701,591,92 ·-··-----

FELEJ\1ENK BAHRISEKIT 

Temttü berveçhi ati taksim 

ihtiyat akçesi Fi 
Hissesi temettü ve ikramiye • 

Yeni heseba nakil • 

31 kanunuevvel 1928 tarihindeki kar 

Z 1 M MET 

edilecektir 

500,000,-
351,874,-

8,757,05 

Masarifi umumiye 

I 

fi 633, 176,'lS 

.. 860,631,05 

Fi 1,493,807,30 

Edremit mal miidiirliiğünden: 
l(ariyesi cinsi adedi eşcır mevkii ihale tarihi hdudu 
Papazlık zeytin 350 Haylazlık 23 haziran 929 Hacıbayranı. Sarı 

papazlık zeytin 485 
• 

Narlı zeytin 465 

pazar panayut Mehmet bey deniç 
ile mahdut 

Haylazlık 23 haziran 929 Çay ve Mehmet bey ve Ga
pazar 

Balbı nam- 22 h·ziran 929 
diğer l(özyeri, cumartesi 

lip bey zeycesi tari1c ve 
e.vliyayı umur ve deniz ile 
mahdut. 

Bayramiçifi Bafil ağa ve yor
gaç ve kasapoğfu lsıııail ve 
çakırcı Eyüp ile mahdut. 

Balada evsafı gösterilen zeytinlikler hizalarında gösterilen tarihlerde teınliken ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile ve bedeli sekiz senede seLiz taksitte tediye edilmek üzere nıüzayedey.e 
vazedilmiştir. Taliplerin şeraiti saireyi anlamak üzere yü~de yedi huçuk teminat akçcsile beraber 
Edremit •aliyesinde müşteki! satış komisyonuna müracaat eylemeleri ilan ofuJur. 

.... .~ ·--: ·;;o :t:"•• - .... - -

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 1 
Semti Mahallesi 

Babı Caferi Hccı Mustafa 

« Ahı Çelebi 

Sokagı No 
atık cedit 

Nevi 

Çobanceşmesi 2 

Limon iskelesi 79 

4 fevknni odaları 
müştemil kagir 
magazanıu 48 
hisse itibarile 4 
hisse tam ve ı 
hissenin rubu 

1 maa odalar 
dükkanın 120 

Hazieneye ait hissenin 
kıymeti muh~nımenesi 
Lira 
800 peşin para ile 

Muhammen kiyıııcti 
Lira 
2100 Dört taksitte 

hissede 25 hissesi 
. Balada evsafı muharrer emlakın hizalarında gösterildiği vechile hazineye ait hisseleri tahmin 

edıl_en b_cdelleri ile 9-6-929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 de müzayedeleri mukarrerdir. 
Talıple'.ın bedeli muhammenin °,

0
7,50 Iıesabile pey akçeleri veya muteber banka ıııcktupfarile 

Emvalı metruke satış komisyoıına ıııüracaııtferi. 

lstanbal icrasından : Mehmet 
feri! beylerin Abdulbasit bey
den boç aldıkları üç bin beş 

yüz liraya mukabil teminat gös
terdikleri Heybeliadada Han
meydanı sokağında 8, ı, ı, 5, 4 
numaralar derunında lıuyu, 

hane, ahır ve arabalığı havi 
sebze bahçesi kırk beş gün 
müzayede edilerek bin lira 

bedelle talibi uhdesinde ise de 
bedeli mezkur haddi Jayıkında 
görülmediğinden müzayede bir 
ay müddetle temdit edilmiştir. 

Hududu şarkan Han sOJ<ağı 

ve bazeıı Mlkronla ve fotini 
han~ ve bahçeleri ve t<osti ve 
flcni haııelerl garben .Mektep 
şokağı şima!co meydan sokağı 
Sofia ve Anastas ve Aleksandrl 
haneleri cenuben Çinata sokağı 

ve İstifan balıç,sife mahduttur. 
Mesahası 38860 zira arazi

den 111 zi~ l:anc ve 75 zira 
bahçıvan odaları 282 zira ahır 
ve 152 samanlık ve 27 araba
lıritır. 

Müştemelatı: balıçenın etra
fı dıvarla mahdut ve derununda 
üç kuyu ve üstü açık bir sar
nıç ve dört adet havuz mev
cuttur. 

Bahçe kamilen mezru ve alt
mış altı adet müsmir ve gayri 
müsmir agaç ve. yirmi kadar 
fidan ve bir asması mevcut 
olup bahçe ortasındaki hane iki 
kattan ibaret bir taşlık üç oda 
bir 6'lfa bir hail bir merdi ven 
altı kömürlilt ve bir mutvağı 

havidir. Aynca iki bahçıvan 
odası on altı hayvan istiap 

edecek ahır ve samanlığı ve 
arabalığı mevcut olup ahşaptır. 
Panayot dendi kiracısıdır. faz. 

la malumat 929 -- 888 dos: 
Mez~iır bedele zamla afma

ga talip olanların kıymeti mu
hammenesi olan 15149 liranın 

yüzde onu pey ahefcrini tes
lim etmeleri 8 · 7- 929 tarihin
de saat 16 da ihaleyi katjyesi 
icra edifeceğınden müşterilerin 
nınzayede şubesine müracaat 
etmeleri ilan ofuııur. 

ZA YI RESMi MÜHÜR 
Balıkhane oktorva tehakkuk ve 
ıahsil memurluğuna ait mühürO 
resmi 20 nisan 929 tarihinde 
zayi edilmiş olduğundan herkim 
tarafından bulunmuş ise teslim 
eylemesi ve tarihi mezkOrdan 
itibaren mezkllr mührün hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

lstanbul Şeremanetl Balıkane 
ovtorva t~hakkuk ve tahsil 

memuru : lbrahim 

eyünat --
...ıerrnayc 

ihtiyat akçe 

Kabul edilen senedat 

Fi 

• 

5,000,000,-

3,000,QOO,-

4,768,197,27 

Muhabirimiz olan bankl\lar ta- } 
rafından kabul edilen senedat 

2,405, 154,53 

Keyfiyeti keşideleri bildirilen sePed:ıt • 369,209,58 

19,814,399,49 

335,874,-

8,757,05 

Dayinler 

Hissei temettü 

Yeni hesaba nakil 

Fi 35,701,591,92 

13i\.l 1 KASlı 1IN 
ve zarar hesabı 

Matlup 

1927 senesinden devren 

Faiz 

Kambiyo ve komisyon 

Fi 

• 
• 

Fi 

8,006.05 

945,126,12 

540,675,13 

1,493,807,30 

Kütahyada 6 No Jandarma efrat 
mektebi müdürlüğünden: 

l(ütahyada 6 numaralı jandarma yeni efrat mektebinin bir 
senelik üç kalem sığır, !(oyun, Keçi, etinin tafikan 1 liaziraıı 
929 tarihinde kapalı zarf usulile icra kılınan münakasasında 
talip zuhur etmediğinden yeniden yirmi bir gün müddetle 22 -

Haziran 929 cumartesi günü saat 15 te Kütahya Belediye daire
si":de icra kılınacağından taliplerin muayyen olan gür.de müte
şekkil komisyona müracaatları ilAn olunur. 

Azami Asıı;ari Cinsi 
Kilo Kilo 
1 Q-000 9000 Sığır eti 
1000 500 !(oyun di 
9000 7000 Erkeç di 

Edremit Belediyesinden: 
Edremit kasabasına isalesi mukarrer ve kapalı zarf usulile 

mevkii münakasa bulunan 225 bin lira bedeli keşifli .uyun 
isale ve tesisatına talıp bulunmadığından ve müddeti münakasa da 
biıtiğinden belediye idarelerlnce yapılacak müzayedat münakasa! 
ve ihal!t hakkındaki talımatnamenin o fıkrasına tevfikan tarihi 
hazırdan yirmi gün sonra yani 20 haziran 929 perşembe günü 
saat onalıı tarihine kadar pazarlık suretile !halesine talip 
olanların müracaatları lüzumunun ve olbaptaki münakasa ıartna
mesile projelerinin lstanbulda ıanayl ve mesai müdüriyetinde 
Ankara ıehremanetinde ve Edremit belediye daire•inde m ~vcut 
bulunduğu ilan olunur. 

fstanbul icra dair,.inden: Zeyrek 
kurbunda biçakçi mahallesinin 

çeşme solağı:ıda 11 No ha.rede 

mukim Anıet Hurşit efendi 

Iıafidesi olup clyevm ikametkdlıı 

meçhul Fatma hanıma: 

Yorği veledi Nikoladan borç 

aldı~ınız iki yOz liraya mukabil 

vefaea ferağ ~yledigiııiz Alaca 

hamamda Çelebi oğlu Alaettin 

mahall ısinin Alaca hamam 

caddesinde cedit 4,6 No bild 

lstanbul vılayeti de[t0<darlığından: 

Satıhk kotra 
Tersanede V.lckızağı yanınJa 

maj!ruk olup. talibi tarafından çı • 
kanlmak şartıle ıntılacaktır . 

Muhammen bedeli 100 !ıra, 
müzayede 19 haziran 929 çarıambo 
günü Defterdarlıkı.ı yapı!ac:ılr.tır. 

Haziran 
11 Zilhicce 26 Burç C ecza 

hava berber dükkanı ve maa 

1 

r\yın dofuıu r,:ı A. ;ı b ı:ııı 
hava mahazinin sülüs hissesi · 3.-ı~ ı!J 16,51 

dayin veresesi vekili tarafından 1 Çarşamba 
icraya vazedilmiştir. Tarihi ; i - Namu ;,.ıı:ıtb-ı - 1 

. r"-b•1' Ôflı lldrtiı Alı.ıa 8 Y ı'ıı fnı,.·ı · 1 
ilandan itibaren bır ay zarfında _4,c><ı 12.~.2 16,u _ ı <>.J: zı.~7. ~ıJ 

1 9?9 10494 T No ile bı"l - Burun doğanlara ısım: _ . • muracaa Eck•k• ı~· •. 1 

dd'ateıı borcunuZll vermediğiniz i Talip Neyyir 

veya bir itirazı kanuni dermeyan Gü:ıün naslha~ı: 
Aşık süzilne lnannı.:ık buz lİ.:ılunc 

eylemediğiniz takdirde mezkur )Jıt ya.zmıya bnıcr 

hissenin bimmüzayede satılacağı 

tebliğ makamına kaim olmak 

üzere· ifan olunur. 

- ---
Ba;ıünkü h;ın 

Rüzgar hafit loJo h01 t a , 

Moı' ul müdii..-: Refiı< Ah :n~l 


