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Yunanlılarla itilB/name imza 

Galatasarayı Al· 
manya seyahati 
Muhabirimizin mektubu Spor 

~ütunumuzda 

edilmek 
.. 

"'r 

C. Guro bugün gidiyor 
Çanakkaledeki Fransız mezarlığını ziyaret 

Bugün Adliye vekilile müddeiumumi 
iddianamelerini okuyacaklar 

ederken Ceneral Türk şehitliğine de Dü istinabe evrakı okundu, şahitler dinleni di 
bir çelenk koyacak Ankara7 (Telefon) - Haydar ceza reisi Hikmet beylerin isti

nabeleri okundu. Burada bulu
nan ~vukat Galip Hikmet bey 
temyız mahkemesinde muhake
mesi olduğundan bahisle mah
kemeye gelemiyeceğini ve affe
dilmesini rica eden bir istida 
ş-ö~dermişti. Galip Hikmet bey 
ıstıdasında İzmir müedeiumumi
ıinin ~~.n~iıine hiç bir ıey söy
lemedıgını ve kendisinin de baı· 
kasına hiç bir şey söylemediğini 
söyliyordu. Müddiumumi Ekmel 
bey Galip Hikmet beyin şeha· 

11
- Haydar Rifat Bey talika 

karar verin demiyor, zapta ge-

b 
Rifat-Mahmut Esat )eyler da-

Cen er al Guronun eyanatı vasm• bugün öğleden sonr• as· 
hayretbahf tetrakkıyabnızı g5r- liye ceza mahkemesinde devam 
meğe geldim. Gördüğüm hüsnü edildi. Haydar Rifat Beyin ve-

t;.,neı bt <iın-o 
Gazi Hz. !erini Ankaracid 

-;...--.L _.J..,... •'- .,uuu lc:n-oiy<'Dih;; 

Gazi Hz. lerinin ursadaki köşk· 
lerinde istirahat eden ve şeh
rimize Yalova tarikile dün 
gece saat 2 de gelen Ceneral 
Guro bu seyahatten çok mem
nun olmuştur. Ceneralin şerefine 
~adullah B. tarafından Y alovada 
h ~Yük otel lokantasın da mükellef J 

~t tiyafet verilmis, Ceneral orada 
ğae\1kut tesisatı gezmiş, Kayma-

adar gitmi~tir. 
d Ceneral Seyrisefain tarafın
\' an kendisine tahsis edilen 

1 
a~~rla gece yarısından sonra 
e tunize dönmüştür. 

Ceneral bu ziyaretinden çok 
:ernnun ve mütehassis olmuş

r. 
h· Ceneral çok kibar ve hassas 
ır adamdır. Halen Paris valii 

lakerisidir 
Ceneral sağ ayağını (Çanak

kale) de, sağ kolunu (Marn) da 
be sa~ ~özünü (Verdun) da kay
etmıştır. 

Ceneralin beyanatı 
Ceneral dün kendisi ile ko

nuşan muharririmize şu beya
natta bulunmuştur : 

- Memleketinize çok takdir 
rttitm mert Türkleri ve yeni 

ÇOCUK 
Sayıfaları 

ve 

Gençlik sayıfası 
B~gün okuyucularımıza 
ıki ayrı ilave halinde 

takdim ediyoruz. 

Okuyunuz 

kabulden pek çok mütehassisim. killeri gelmemişlerdı·. Mahkeme 
Yeni ve esk: Ankara ı d Yeni ve esl<i Ankarayı ta sa onun a kalabalık yoktu. Reis: 

hUcra yerlerine kadar gezdim. ~- Haydar Rifat Beyin bir 
Yeni yapılan şehir amudi cad- istidası var, okunacak!,, Dedi. 
deleri geniş bulvarlan ve yüksek İstida okundu. Haydar Ri
binalar ile ne kadar güzel ve cazip fat B. istida ile istidaya melfuf 

Hiç tereddut etmeden söyliye- olarak gönderdiği evrakın mu-
bilirim ki Ankarada muhtelif saddak olduğundan kanunen 
yerlerde dinlediğim Avrupa mu- kabul edilmesi Iiıım oldu· 
ıikinin Fransada daha iyisini ğunu zikretmekte ve göster-
dinlemedim. diği m~dafaa şahitlerinin isti· 

Ankaredan ayrılış mamı rıca etmekte idi. 
Güzel Ankaradan derin tehas- Müddiumumi Ek ınel B. maz-

ıUsler, samimi duygularla ayn· nunun duruşmadan f':1reste kal· 
larak Karaköy istasyonunda in· k 
dim ve otomobille Bursaya git· masmm endisi tarafından talep 
tim. Bursa mükemmel bir sayfiye edildiğinf, ker.disine tebligat 
tehri; orada Gazinin evinde bir yapılması için kanunda bir kayıt 
az istirahat ettim. Bursada çok olnıadığını, yalnız müdafaası na
enteresan tarihi abideler ve yer- zan dikkate alınarak müddeiu-
ler var. mum~li.k v~sıtasile keyfıyetin 

Burıadan Yalovaya kendısıne bıldirildiğini ve bina-
Bursadan gene otomobille yeni aley muhakeme edilınesini telf lif 

Y alovaya gittim. Kaplıcalar ve elti. 
yeni plajlar çok güzel. Vatanınız 
mükemmel bir seyyah şehri Burada avukat Salihattin Bey: 

olabilir. Gazi u _. nin 
lkn F .. ıuıaayt\ döndüğüm sa- 1.-u 

man Tiirkiyeye seyyah gönder- seya tf eri 
mek için propaganda yapacağım ş h ----Ceneral gidiyor e rimlzi sah gunQ ,~ref .. 

Ceneral bugün akşam saat lendirmelerı muhtemel 
5,45 te sefarethaneden otomo- Ankara, 1 (Telefen)- Gazi 
bille Tophane rıhtımına giderek Hz. . bugün şehir dahilinde 
kendisine tahsis edilen Marmara otomobille bir gezinti yapmış-
vapurile Çanakkaledeki Fransız lardır. Kendilerinin bu pazar· 
mezarlığını ziyarete gidecek ve · 
Türk şehitliğine de bir çelenk tesı günü riyaseti cünıhur tre-
koyacaktır. nile buradan hareket ve salı 

Çanekkele zalrleri günü lstanbulu §ereflendire-
Bugün Fransız mezarlıklannı cekleri kuvvetle şayitir. Reisi-

ziyaret etmek üzere Patriya va- cümhur Hz. Istanbulda bir 
purile Çanakkaleye 170 Fransız müddet ikametten sonra Ya-
seyyahı gelecektir. 1 ki 

Seyyahlar bu ziyaretten sonra ovaya geçecc erdir. Muhafız 

delinden sarfı nazar edilmesini 
talep etti ve bu talep mahke
mece kabul olundu. 

NAzım Beyin ifadesi 
Dlin ma Memede lstıdası 01t.ıınan ~alııt avukat Bundan ıonra sabık mlistan-

Galip Hikmet Bey tik Nazım B. çağırıldı ve ifade-

çirilsin, diyor.» Dedi. sinde dedi ki: 
Karar 11 

- Ben vekil Beyle hiç. be-
Heyeti hikime müzakereden rab~r bulunmadım. Binaenaleyh 

sonra şu kararı verdi: hapısaneye de gitmedim. Maz-
"İcabı düşünüldü. Maznunun nunlara "neler verdiniz?,, Tar· 

evvelce raporla birlikte gönder- zı.n~a .hiç bir ıey sormadım, hiç 
diği arzuhalde hastahğmdan ba· bar ıstıs nai muamele yapmadım. 
hisle duruşmadan vareste tutul· M h k u 8 eme ceryam tabiisinde 
masını talep ve bu talebi mab· devam etmiftir. 
keme kabul ettiğinden kendiıine J k B ,. hı - a aaat için ıize bir emir 
ayrıca te igat yapılmaEı a lü· geldi mi? 
zum olmadigma, Mister MaDJe-
nin ademi istimaı evvelce karar· - Resen tahliye ettiğim Jak 
gir olduğundan ayrıca tebligat Basat'tır. Ve bunu duruşma ne-
yapılmamsma ve muhakemenin t!cesinde tahliye ettim. Diğerle-
devamına karar verildi.,, rınden haberim yoktur. Onlar 
istinabeler ve Gelip Hikmet talep ettiler, ben kabul etmedim. 

Beyin istideSI itiraz ettiler. Mahkeme reisi tas· 

f•~~!~:;.~::.:~:r:,~::::~=: !_'"·::"ı'''"'"g'ııı' ''"3"''lll 'O'''''""ll'::ıııııı.~--~ __ a 
devam olunarak istinabe suretile = 
ifadeleri alınan lstanbul müddi- g - - s 
umumisi Kenan, Bandırma ağır- ( OO"İIO HmPİyOOU J 

şehrimize Q"eleceklerdir. kıtaah yarın hareket edecektir. 
=--~~~~~~~~~=:~ı 
Jfl. J eraldinin konleransı -

~ Hem ıeref kazanmak, hem ~ 
--.. ı~ de kıymettar bir hediye almak § 

{ isteraeniz milsabakamıza kay- ~ imza! 

ij". 

M: J~raldln denlc'lf konft:t-tJnsında hazır bulunanlar 
. Bdırkaç gllnden~eri. ıehtjmizde bulunan Fransanın maruf edip

le~ın. en M. Jera.ldı dün ( Ünyon Fransez) da bir konferans ver
mıştır. M:. Jeraldı, konferans vermeğe selabiyetİ olmadığını beyan 
e~~rek soze beşlamış, m~ksadının Fransız şairlerinden birkaçının 
şın~den .. bahsetmek oldugunu söylemiş, yeni Fransız san'atını izah 
etmış, şıırler okumuştur. 

M. Jeraldinin bu ko~f~ransında canaıal Guro, Fransız sefiri M. 
Şambrön, Fransız kolunısme mensup birçok kimseler, birçok mü
ncvuer Türk .kadın ve erkekleri hazır bulunmuştur. 

Yunanlılarla itiJa.fna
me imı a edilmek üzre 

Ankara, 7 (T elcfon) - Sa
lihiyettar menabiden aldığım 
malumata nazaran Yunanlılarla 
itilafın imzası bekleniyor. 

Bu günkü heyeti vekile sa
bah saat 9 dan 15 e kadar 
altı saat devam e~en müte
madi içtimaında itilafnameyi 
tedkik etmiştir. 

Ali Cenani B. in 
davası 

T ebliğat için ayın 23 ü-
ne bırakıldı 

1 

Ankara, 7 (Telefon) - Ali 
Cenani B. in gazetemiz aleyhine 
a çtığı davaya bugün ceza mah· 
kemesinde başlanacaktı . Dava-
cımn vekili avukat Cemal Hazım 
B. geldi. Mes'ul müdürümüz Re
fik Ahmet B. in hastalığına dair 
gönderdiği rapor oknndu Asım 
beye teb liğat yapılmadığı görül· 
dü ve bunun için muhakemenin 
23 haziran saat 14 de talıkine 
karar verildi. 
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Miisaba~amıza iştirJ~ edtnl.T .. en 

~ /'1ukaddrr H. 
[ Müsabaka iştirak şartları 
~ ile müsabakalar hakkmda taf g 
~ silat iç sayıfalarımızdadır. ~ 
g 41 - Şamlı tJcarcthanesindc Fanni ~ 
ğ llanım ~ 
~ 42 - Kırşehir ağır ceza zabı t k:lıibi ~ 
§ Esat Vahit B. ~. 
'§ 43 - Kadıköyünde Modada Nev- g 
~ zat il. ~ 
~ 44 - Üsküdar Ağahamam 21 No. ~ 
~ da l\ leliha H. ~ 
~ SS - Beyoğlu Kurtuluş caddesi ~ 
~ Yazıcı aparılmarıı No. 5 te Sıtkı ~ 
; Bekir 8. g 
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dik etti ve onun üzerine tahliye dava haricinde görülerek redde-

olundular. dilmiş, diğer bir kısmi da ha· LY~ llrlT TIL-• .. , TILIF•--J 
Vasfi Raşit Bey: karelin ispatı sadedinde irae - ~... - - .. vHe .... •1111• •aı'' 
"- Netice taayyOn etmeden olunmut olup hakaret mevzuu _ .. • • • 

(hakkını:ıı: var ama, ne yapalım askerlikten kaçmak için el etek d 
ki emir gelmiyor!) Dediği doğru öpmek gibi müddeinin vazifesinden Cevabımız Bursa mahkemesinde M. Meclisin e 
mudur? Diye sordu. mütevellit olmıyan hakaretlerden Şehremaneti gazeteler aley- Ankara, 7 ( A.A ) - BOY:~ 

- Nazım Bey: bulunduğundan iapata hacet ol- Yunanlılara bildirildi hindeki davadan fragat etti Millet Meclisi bu gnn reiı •e 
- Bunu hiç bir aklı ıelim madığına ve talep edilen ıahit- Bursa, 7 ( Vakıt ) - lstanbul Refet Beyin riyaseti~de ~opl~ 

kabul etmez, dedi. Böyle bir lerin kaffeainin ademi celbine Memnun olmuşlar gazetecilerinin muhakemelerine mıştır. Meclis Türkıye ıle ""'11 

şey söylemedim. 40 senenelik müttefikan karar verildi.,, bugün de asliye ceza mahkeme- manya, Macarı'stan, Bul.gariıtt•e· B S d Atina, 7 ( Anek ) - Ankaradan tel-
memurum. öyle söylenecek a ettin Ferit Bey dedi ki: grafla bildirildiğine göre Yunaa sefiri, sinde devam edildi. ve Estonya hükômetlerile ak 
şeyleri bilirim.,, Cevabını verdi. "- Vekil Bey meıguldür. Tevfik Rüştü Beyi ziyaret ederek Yunan Şehremaneti avukab Rami dilen ticaret ve syrisefaİD ~u: 

Diğer f&hitler Mahkemenin yann saat 10 a ta- noktai nızannı izahetmiştir. Ayni malümata B. , Emanetin gazeteler aley- ahedelerini tasdik etmiştir. 1 

Nazım Beyden sonra doktor likini rica ederim.,, göre Tevfik Rüştü B. ayni günde Yunan hine açmış olduğu bütün dava- rın tekrar toplanılacakbr. 
Fahri Bey ragy ırıldı. Vekil Beyle Mahkeme yann saat 10 a ta- sefirine Türkiyenin cevabını tebiiıt etmiş lardan fe g t tt• y · · bild. k 

T b ra a e ıgmı ırere : Kı·brı•t ı·nhı·sarı 
beraber hapisaneye gittiğini, lik edildi. ve bundan da Atina Türk sefiri Enis B. " Heyetinizi ve matbuab hürmet-
f k b b 1 d. · y k' ( b .. ) uh k de telgrafla malt'ımattar edilmi~tir. Tür- •1.,,ot a at öyle ir şey söy e ığıni arın ı ugun m a eme t· b le selamlarım,, dedi ve samiin Mukauele bugu· n imza edı 1ı 't ıye u cevabında Türkiyedeki Yunan • b 
kat'iyen hatırlamadığım beyan celsesinde Adliye vikilimiz bizzat tebaasının tetkiki tllbiiyet ,.e 5 inci 10 sıralarına geçip oturdu. Ankara, 7 (Telefon) - l(i rı 
etti. davasını izah edecektı'r. Bu ı'za- Bu sırada Cümhuriyet gaze- pde uncu maddf'leri hakkındaki Yunan inhisarına talip lsveç ff'1 

Müfettiş Ziya Bey de: batın bilhassa •ahitlere taalJAk lesi avukatı Asaf B. bu ferafıatı'n dUe-Y u noktai nazarını kabul etmekte fakat diğer mukavelename yarın imıa ~ ... ...ıı 
- Bendeniz o koğufta bulun- eden kısmı ıiddetli olacak ve tadi!Atta ısrar etmektedir. tefkat ima ettiğini söyledi. rfan cektir. İtilafnameye nıP'-

madım. Binaenaleyh bilmiyorum Haydar Rifat B. aleyhine kuvvetli Yunan mahafiline göre Türkiyenin Emin B. ise, tenkide göğüs ger- oOf' 
dedi.. B vesikalar okuyacakbr. iti!M projesinde yaptığı tadi!Atta ısrar menin temizliğini, gazetelerin grop fabrikayı tesisten ı tıl' 

Reıs ey· etmesinden müzakeratın sür'atle bitmive- ki senede (30) bin sandıkt&JI f 
· Bundan sonra da mtlddei · yaph arı neşriyatta fena mak- b .. LA-

H d R
'f B ceıı-i anlaşıJmaktadır. vunan mahafili pek kı'brı't s fi b b'li e P"' 

- ay ar 1 at ey posta umumi iddanamesini serdede- 6 1 satları oltnadıgy mı izah ederek ar ya yapa 
1 

rs .-
'l b. 1 id d k ihtiyatk!r görünüyor. t d k b 30 lir' .,.. ı el ır B st a gön ermi~, u u- cektir. Ankaray gittiler bu feragatin bir necabet nümu- me ek sanVı aşına ih ~ 
ya ım. azı metalipte bulunmak- Tıuhihl L -r.-r tel,..bl M nesi olduğu~ıu söyledi. rece tir. e yapacağı · rı .... 
tadır. Dedi. reddAOolu ... ndu ... übadele komisyonu hukuk müşa- İrfan Emı'n B. mu"teakı'ben hasılatı safiyesinden % tO ... 

virlerinden Kerim ve Mitat Beylerle üç 
Müddei umumi diyor ki Haydar Rifat B. tarafından k!tip vaki olan davet üzerine dün An ç Askeri sırlarm ifşası hakkındaki hükumete ait olacakbr. 

Müddei umumi Ekmeİ B. Hay- müruru zaman kaydile mOstantik karayı gitmişlerdir. müdafaasma devam etti ve bu Rif at B. geliyor , 
dar Rifat B. in mevzuu bahsettiği Nazım B. davasından dolayı vaki Bitaraflarm ne zaman gelecej!;i maltım arada ceza kanunundan bahse- Ankara, 7 (Telefon) - 6'-
bir kısım şahitlerin evvelce ifa- tashihi karar talebi reddolun- değildir. derken, bu silah matbuatı vur- yet işleri Umum müdOril Riftl r 
delerinin) alındığmı, bir kısmı muıtur. Temyiz dördncü ceza Sabık veliaht Bükreşte mtrfak için yapılmış değildir, dedi. konvansiyonelle latanbula 
hakkında muhkemenin celbine dairesinin ret kararı, d:ı- ba•- an Emin B. iki buçuk saat ket ettı·. 1 d b h uu T Bükreş, 7 ''Resmi,. (A. A.) - Prens .. 
üzum görme iğini ve u ususta mu"ddeı· umumı'lı'kten telgrafla K 1 8 .. k 1 ,...~ k suren uzun ve tesirli müdafaası-aro , u ·reşe ge miş, Prens ı ... i ola ve d 

evvelce mahk enl·n ka 1 nın sonun a şunları so"yledı" ·. 
m rar ver- stanbul müddei umumiJiğine M. Maniu ile temasta bulunmu~tur. 

diğini, Mahmut Esat B. hakkında bildirilmiştir. Nazırlar mecfüi müstacelen içtimaa davet " - Muhterem hakimler i 
dermeyan ettiklerinin hep müp- Haydar Rifat B. in Ankara edilmiştir. memleketin adli tarihine karışa-
hem olduğunu, açtığı mukabil müddei umumisi Ekmel B. e ispanyada intihap mücadelesi cak mühim bir dava karşısında-
dava ile bu davanın' talikine gönderdiği mektup, müddei Madrit, 7 (A. A.) - Nazırlar meclisi sınız Millet Meclisine kadar 
lüzum olmadığını söyledi. umumi tarafından tetkike şayan meb'usan ''e ayan intihabatının birinci akseden bu tarihi dava Cümhu-

Avukat Salibattin B. de ayni görülmemiş, Ekmel B. bu mek- kAnunda yapılmasına karar vermiştir. İn- riyet hakimlerinin temiz, sarsıl-
b 

tihabat mücadelesi I 5 haziranda başlı~·a· maz vı'cdanlar n k ·h 
tarzda izahat verdi : tu u muameleye koymag" a sala- ! ı ın ararım cı a-

caktır. k 
« - Yeni şahitlere gelince hiyeti olmadığından Haydar Hindistandaki hadiseler na gösterece tir. Neıriyatımızda 

11ükredelim kı' Haydar Rı'fat B. Rifat B. e iade etmı'ştır' . ( kanunun ruhunu zedeleyen ufak 
y Bombay, 6 A.A.)- Son haftalar zar-
herhangi bir salnameyi elde Haydar Rifat B. vekili bu fında vukua grlen kargaşalıklar esnasında bir nokta bile yoktur. Adaletin 

d
. d ld'Y · · ete dair nlan sl)ylem"ıtt"r ~ıapur aa pot~mcwuııannı ôldürmiı:; d~ ı.;.ıc:oaıgı gun lJuLun muıcad-

e ıp te ora a rasge ıgı ne vazıy şu 1 : v~ • desat çamura batmış olacaktır. 
k d d h • · Ek el B ktu il olan 4 şahıs idama mahkOm olmuştur. a ar a res yarsa epsını sıra- - m · e me P yo a- Hikimlerin fevkinde tehlikeli 
1 ! D d. d y ·1· M h E B Şolapur. 7 (A.A.) - Son günlerde 
amamış ,. e 1• mış egı ım. a mut sat · bı'r haAkı·m olan vı'cdanı aAmme 
Ş çıkan kargaşalıklar esnasında 2 müılü-

ah ıtlar hakkındaki karar hakkında bir ittihamname yol- man polisi öldürmekle müttehim 4 me- isimli hakimin hükmünden her-
Müteakiben heyeti kAkime ladım. Bu, bir istidadır, tabii cusi idama mahkOm edilmiştir. kes korkmaktadır. Vereceğiniz 

müzakereye çekildi. 15 dakika pulludur, kaydiye harcı da bera- kararın tarih huzurunda nasıl 
d tl k k d b d

. muameleye koyar ve görülmekte 
sonra aT e e arar o un u. er ır. muhakeme edileceğini de dütiln-
Karu şudur: Bu uaulü dairesinde imzam ile olan davaya esas ittihaz eder de mekle mükellefsiniz.,, 

İstimaı talep edilen şahitlerin adliyeye tevdie mecbur olan bu ihbarname kendisine resmen İkinci celsede diğer vekil Asaf 
bir kısmı eaasen evvelce dinlenildi. makama değil bizzat adliye ve bildirilirken: meclia kapanmadan Bey de kısa bir müdafaa yaptık
Diğer kısmı da 15 mayıs celsesin- müdddi umuminin kendiaine veri- buna ait muameleyi ifa etmeden, tan sonra heyet müzakereye çekil
de maznun tarafından istimhal len bir ihbarnamedir. Ekmel Bey tahkikat yapdmak üzere merciine di ve kararm tefhimi için mu
talep edilmiı, fakat ayni tarihte Gazi hazretlerinin şahıslarına yullamayarak bana nasıl iade hakemenin 14 hazirana kaldığını 
müdellel ve uzun bir karar ile yazılmış hususi bir mektubu, edebilir? bildirdi. 

V AKrr ın tefrikası : - 4 

~=-------
.. . . . . . . -~ .. An~ .. -~~-

Ve dün bu yuvanın ve evin 
sahibi olan kendisi, şu dakikada 
bu topraklar için kalbur gibi 
delik deşik olan yaralı vücudile 
bir vatan garibi, kimsesiz bir 
serseridir. 

Karısı nerede ve çocuğu hangi 
taraftadır? Bunun cevabını kim 
verecek? Evin yangın oyuklarında 
tenebbüt eden şu bald1ran ve 
ısırganlar mı, yoksa şu çökük 
duvarlar, şu boyunları kopmuş 
mutfak bacaları. ıu tümsek ve 
çukurlarile göz alabildiğine im-
tidat eden korkunç yangııı sa
hası mı? .. 

Eğer bu acı sualin cevabmı, 
bu fedaya en yakın olan bun-
lar veremiyecekse, baımın üstün
deki şu kör, şu sağır, şu ebleh 
ve dilsiz kubbe mi kendisine yol 
gösterecektir? ... 

Bir yangın sahası ki ne kara
kolu var, ne bekçisi, ne bakkala 
var, ne sakası ... 

O halde kime intak edecek, 
kime soracak, " çocuğum ne 
oldu, karım nerede? .. ,, Diye 
kimden derdine d~va araya
caktı? .. 

Gözleri gayri ihtiyari göğıline 

ilişti. Vücudunu çetele haline 
getiren yaralar mukabilinde ala
bildiği harp madalyası lime lime 
olarak bir paçavra yığınına dö
nen elbisesi üzerinde perifan 
halile feci bir istihza teıkil 
ediyordu. 

Bu madalyayı fırka kumanda
nı yaralı olarak yattığı yatakta 
kendi elile göğsüne takarken 
ne kadar mes'uttu. Koca bölük
te ilk defa bu madalyayı kendisl 
almışb. Bundan dolayı sadece 
arkadaşları değil, hatta taburun 
bir çok zabitleri bile kendisini 
istirkap etmiılerdi. 

O gün vücudunda üç büyük 
yara vardı. Birisi eye kemiğin
den alınmış bir şarapnel, diğer 
ikisi omuz başını ve kolunu del
miş iki mermi yarası idi. 

Rüştü o günü, dün gibi hatır 
byordu. Fırka kumandamnın ya
rahları ziyaret etmek mabadile 
hastane çadırlarını gezmekte 
olduğunu öğrendiği zaman yara-
larımn ehemmiyet ve vahametine 
bakmıyarak yatağmda oturmUf, 
ve kumandanını dik başı ve dik 
göğsü ile karşılaşmıfh. Fırka ku
mandanının yanında alayın ilk 

defa dlltman tarapnel misketi 
ve dtlşman kurıunu yiyen ağ.r 
yaralı ç~uğu.. Alay kumanda
nını doktor da tasdik ediyordu : 

- Bu bir asker değil, bir ka-
ya parçasıdır. Kemiğindeki şa
rapnel yarasma bili miibaleğa 
bir yumruk göm tile bilir, omuz 
başından giren kurıun bir mll
him adelcyi kopartmış ve kolun
daki kurıun, eti delmek şöyle 
dunun kemiği sıyırarak geçmiıti. 

Fırka kumandanı kendi clile 
göğıllne harp madalyasını ta-
karken gayri ihtiyari eğilerek 
alnmdan öpmüı ve kendisine ça-
vuıluğa terfi ettiğini söylemiıti. 
Kumandanın gözü yatlı ve sesi 
titrekti. Onun bu heyecanı bel-
ki fırkaıınm ilk yaralı askerine 
kendi elile madalya takmasından 
ileri geliyordu. 

Şimdi evinin harabeai üstünde 
ruhile beraber haşhaşa dütü
nllrken habrından biltün bunlar 
geçiyordu. O geçen günlerden 
kendisinde kalan habralar; bir 
sürü kurıun yarası ve bir ma
dalyadan ibaretti. 

Bütün o ıan, bütün o kahra-
manlıklar hepsi orada, o uzak 
harp meydanlarında kalmıştı. 

Burada kendi memleketinde 
timdi bir sürü facialarla, yan-
mıı evi, darma dağnık olmuş 
yuvasile yüz yüze ve karıı karşı-
ya idi. Oatelik memleketi de 

düşman istilasına uğramıştı. 
Karşısmdaki limanı kaphyan 

şu sürü sürü donanmalar, dört 
sene bu fehrin kapılarmdan içe· 
ri girmek için azami uğraşmışlar, 
azamı kan dökmüşlerdi. 

Fakat her defasında dütmanm 
aavleti hurdahaş olmuttu. 

Kim temin edebilir ki Irak 
cephesinde bir süngü hücumu 
eanasmda omuz başında şu 
derin yarayı açan düşman as
keri, biraz evvel kaldırımda 
yanyana yilrlldUğü İngiliz ask.eri 
değidir? 

Böyle olduktan sonra göğsün
de tqımakta olduğu şu maden 
parçasımn artık ne ehemmiyeti 
~almıştır? Onu kime gösterecek
tı ?. Biraz evvel kendisile alay 
eden ve vapura bindiği esnada 
kendisine sürünmemek için yan 
yan uzaklaşan u Göğsünde onu 
taşıyacağına eğer para ederse 
sat da sabun alıp hamama git!.,, 
Diyen şu halka mı, şu cephe 
gerisi denilen karnaval alemi 
maskaralarma mı ? Birden unf 
ile eli göğsüne gıtti. Yırtık el
bisesi tizerinde bir emniyet iğne
sile tutturulan boyaları dökük 
kırmızı madalyayı kopardı. Ve 
sonra onu kolunun bütün kuv
vet ve yesile yangın harabesinin 
ısırgan ve baldıran tutmuş boş
luğuna fırlattı. 
Düşünüyordu ki artık ne bir 

Çind~ki hadiseler J 
Pekin, 7(A.A.)- Honan 'da paut 

akşnmı bir Amerikalı misyoner 

tarafından kaldırılmış ve meçhul bir 
re götürülmuştür. 

Sanghay. 7 (A.A.)- l\Iilliyetçi ., 

met kuvveclerinin Lunghun demi~ 
dan çekilmekte olduğu söyleniyor.~ 
kuvvetleri hiç bir mukavemete uğtl"""1' 
sızın ilerlemektedir. Nankin kıta•~ 
2 liva asker düşman tarafına geltııll"' 

Gazi Hz. 
İstikbal progra~ 
bugün tesblt edllbl1' .M 

Merasim komisyonu ~~ 
öğleden sonra fırkada ~ 
Şinasi paşanın riyasetinde t -
lanarak Reisicümhur Gazi ~~4" 
istikbal için bir program ~d 
lıyacaktır. Programın kat'i ~ 
bugün, bitirilmezse yann t~r 
toplanılarak, tesbit edileceıP'' 

kahraman, ne bir gazi; -~ 
bir insandı. Ve senelerdeO ifJ' 
gördüğii rüyalar tamameıı 

etmişti. otd'. 
Vakit akşama yaklat•Y ~ ,.tt 

Karşıda Üsküdar ve Sul~j 
pesi sırtlarındaki evlerin J>P; 
releri üzerinde bir alev de ~,r 
halinde güneşin kırmızı ~e 11,tı 
kin renkli akisleri gö~ 
deniz, Kızkulesi açıkl ~ 
Kadıköy ve Adalara doğrıl 
ve durgun uzanıyordu. 1! 

Bu manzara önllnde tıpk• :1 
ni bir rüya gördüğünU ı•°" ~ 
yordu. Bu geceyi nerede~ 
recekti? Bunu düşündOğil f 
beyni durgunlaımııb. Kf, lf 
birde mahallesinden bat~ 
sım, akraba namma M t.,_uJı 
hiç kimsesi yoktu. • ;.,t 
mahalleyi kül eden 1 diı" 
kasırgasile birlikte darın• 
nık olmuıtu . taol~ 

Askerlikte iken biç ,_.ı0Jf 
dığı memleketlerde du~~ 
olduğu yabancılığı, x· ğdoi"' 
lığı şimdi burada .. 0 ,etJr 
ömrünün tam yirmi ~~~ut ,jo'f"' 
sini geçirdiği bu şebırue ~ .
yordu . ı;rdN-
Bulunduğu yerden g~ 

manzara ufuklardan ~ tJ'' 
. 'd d b · geDlf ofı ımtı at e en şe rın . rurıY 
7arası; hisseylediği yesı 8 

e k•f 
ona İstanbulu hudutsuı f/ ııu11d' 
karanlık bir mağara, a1ı~td1 ) 
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Bektaşilik propagandası altı kişi tevkif edildi 
. 

Kasımpaşada evvelki gece şa- =Me=m==lek=et==ha=be=rle=rl===i işte halledilecek mesele ! 

yanı dikkat bir arbede oldu Kızının ~;:~!una te-
Bektaıi ıeyhliği iadiasını güden altı cavüz etti ve kansını 

kiıi müritlerini halka taarruza öldürdü! 

Türkiyede alim denecek biı 
tek adamımız yok mu ~ 

teıvik ettiler Tirede Anabk kay&nde iğrenç 
bir teca.Oz olmuı, bunu bir de 
ıefil bir cinayet takip etmiftir. 
Sefil ihtiyar heyeti azasından 
Galip iıminde bir ablikıızdır. 
Bu c:ananr dul km Aneye 
tecavilz ederek sefU ihtiraıını 
tatmin etmek istemif,lm feryada 
bqlallUf, anneli yetifmİf, 1efil 
adam emeline muvaffak olamı
yacağlnı g6r0nce tabanca11nı 

çekerek AYfeyi ıol kolundan 
varmuı, ıonra da kansı Kl
mile bamma çevirerek biçare 
kadının g&ğstınn delik deıik 

Sekip Beyin beyanatına Köprülü 
zade cevap veriyor 

iki taraf boğaz boğaza geldi. Botuema ne
ticesinde atır surette yaralananlar var! .. 

Hadlseve ~1ıne ôlan f1111er 

etmiftiftir· 
1 Kadıncağız &lm&1t tefli adam 

jandarmalar tarafından yakalan
mıfbr. 

lzmir memurları 
Seet 8 den ( 14) de kadar 

9•l•t•o8klar 
lzmir refiklerimizin verdikleri 

haberlere ı&re lzmirde devairde 
yeni meui saati 8 den (14) e 
kadardır. Belediye de bu tekilde 
çabfacaktır. 

Devrld•lmoi 9•htıyor 
Uzun zamaniardaDberi bir 

• Demdaim " makinesi icat et
mek i~ meıgul olan Mtımin 
Sadık efendi~in timdi de lzmire 
gittiğini yazmlfbk. Sadik Ef. 
orada beyanatta buJunmuf, .. sik
lct\c tciyidi ku!.Yet ,. usulün\ln 
tatbik edildiği zaman gayet 
kolay olduğunu, meselenin bir 
bu usuldeki inceliği hesap etmek 
bulunduğunu, 20 senedir bu uıulil 
bulmak için çalıtbğını, kendisine 

hat B. 

Dartllftlnun ruhiyat mDdeniıı 
Şekip B. Darülfünundaki ıala· 
battan bahtederken, «bizde he
nüz ilim mevcut olduğunu bil
miyorum• demiftir. 

Şekip B. diğer taraftan, Ede
biyat ve Fen fakaltelerinin da
rülfnnunun eaa11nı teıkil etijini, 
bunlann mesaisi olmadan dij'er
lerinde ilim tqekkiil edemiyece
ğini söylemiftir. 

Bu beyanabn "bizde ilim 
yoktur,, cümlesi hakkında bir 
muharririmiz beynelmilel ilmi 
töbreti olan Edebiyat fakUlte
ıi reisi KiSprOlU zade Fuat Beyle 
g&r8tm6ft0r. Fuat Bey ıunlan 
söylemiştir: 

Sekip B. 

- l.mi btltlln dOnyaca tandan 
ve be111elmilel takdir kazanan 
Alimler hakiki ilimlerdir. Benim 
tellkkime ıöre insan başka ttırlO 
ilim sayılamaz." 

Beyanabn diğer kısmı hakkın
da Hukuk faklllteai reiti Tahir 
B. demittir ki: 

- Ben Şekip Beyin beyana
bndan Hukuk Ye Tıp fakllltele
rinin tabii seyirlerini takip ettik

lerini Edebiyat ve Fen fakültele
rinin ise en çok ıslaha muhtaç 
olduldan man&1ını çıkardım. 

B6yle bir iddia serdedilebilir ve 
bizim fakDlteyi allkadar etmez.,, 

•••••• 
ETclki gece Kaıımpqada polis mndnriyetine getirilmiıler

lr- .. _ bir hadise olmuş, neticede dir. Bunlar hakkında polis birin
~rine bektaşi ıeyhi dedirten ci şubesi tahkikata bqlamlf, bu 

f 
''Deli,, dediklerinin, nihayet uıulil 
keşfedince berabnı aldığım, 
imdi çalışma1ında devam etti-

ğini söylemiştir. 
Amerikalı bir r.auharrire göre 

H 
~obaı derdest edilmialerdir. ıeyhlerin halla bcktqiliğe teş-

•dıaebin tafsilib f6yledir: vik ettikleri anlqılmışbr. Şeyh-
~ - d ler bugt!n mOddei umumiliğe 

• "Qunpqada Piyale e oturan teslim edileceklerdir. 
i •:;::"i93{)'";::· J Bütün Hindistan Gandi ile beraber-
= - - ~ ~ i dir.Mücadele ciddi ve umumidir ~clerin geceleri altıya baliğ 

-.ıı bu ıeyhlerin evlerine topla-= gizliden gizliye icraya ayin 
ta erini mabaUenin sabık mub-

rı T ahtin efendi öğrenmiş 
•e buna polise ihbar etmiıtir. 

Yobazlar muharrem girince işi 
~~. icadın, erkek bütün 
1 ""tlennı enelki gece gene ev
erine te>plamıılardır. 
. Ba ıırada sabık muhtar Tah

~11 efendinin zevcesi ayin yapı-
~ evlerden birinin önOnden 
l~ken ıeyhin evine girmekte 
~ 11 • ~adın m6ritler~en birisi 
1 tlad1atne tecavüz etmıf ve ara
lrnada kavga çıkmııtır. 
buıNeticede kadının başına evde 
t UDan diğer bektaşi kadınlan 
b0Planmıtlar ve dayak atmıya 
t;..a-~ılardar. Gtırilltilye Tahsin 
L eaıdı ve bektqi olmıyan ma
qall · le ._ cnm ve civann kadın ve er-
d tıderi gelmiıler, ıokak ortasın
b~ı to~lanan dört yüz kişi bir
l•rdenle botazlqmıya beşlamış .. 

ır. 

1-Bu arada Tahsin Efendinin, 
lt:ıarlanoın ve bektaşi şeyh
ct ın evlerinin hemen bütün 
Ntllala~ lanlmış, Zebra, Habibe, 
ıc.;nııye, Şefika isminde dört 
lo •n ve Hasan isminde birisi 
~ Palarla muhtelif yerlerinden 
liıalralannuşlardır. Kavga mahal
lca e P<>lia!er yetişmiş ve güçlükle 

91•cılan ayır ı lardır. 
I} tktqi feyhıerinden San 
el~ lcaJ, Ali, Hasan Ta~ sin, Rıza 

eler :rakalanmıılar Ye don 

~:r::1;: :.~~ a:e~~:. ~ OaMilo ~amıiYHU 1 Hindistan ahvali hakkmd• .~ 
gerip bir airket vek'eıı oldu ~ Muıabaka tartları ~ nan pek muhtasar ve nakıs ma-

Maruf dit doktorlarımızdan - - h · 1 bak· 
Ahmet ŞeYki beyin evi soyol- 1 Daktilo şampiyonluğu mO- \ lümatın ma iyetinı ve ası •-
muştur. Bunu 'E sabakasının icra sureti ve ne ğ katini anlamak imklnı tamamile 

doktorun gaze- •a-:::::=:;: g laca.;ı;,.. bu n b a münseliptir. Mesafenin uzaklığı 
• E. zaman yapı .5". m sa a- ! 

temize gönder- ~--.ı,........!1111!.. ! kayı idare ile ııtıgal eden be- § ve haberlerin sansörden geçmesi 

b k 
~-- yet tarafından kararla.tınlm••- 'ı:.== hakikati anlamağa mani olmakla 

dıği ir açı -r "T ! br. Kararlqbnlan eaaaat ıun- ~ beraber ara sıra bazı mtihim 
mektuptan anla· g lardır: i haberler de sızmaktadır. Çikago 
Yoruz. Sirkat ol- 'E ı ş · ı k i ~ - ampıyon u müaa- E. Tribtin muhabiri gazetesinin 
dukça ıayanı ~ bakası Ticaret mektebi ilisin- ! Hindistan vilAyetlerinden ve bO-
dikkat bir ıe· ~ de icra edilecektir. i 
kilde yapılmış, , ~ 2 _ Mlsabaka temmuzun j ynk şehirlerinden bir kacını zi-
bınızlar Şevki § ılk haftasında yapılacaktır. ~ yaret etmiş ve mtışabedelerini 
beyin yattığı 

0
_ ~ 3 - MOsab~kaya ittirak 'j yazmıştır. Muhabirin anlatııına 

daya kadar gı- ~ edenlerin bangı makine ile ~ göre kendisi Benares, Sakoav, 
rerek bqı ucun- · ~ yazmıya alıttıklarmı evvelden i Kaveunpur, Allahabat, Agra, Del-
da aaıh duran ceketim almlf}ar- l kaydettirm~.leri lazımdır. . ~ hi şehirlerini gezmiş, her yerde 

d D k ::. 4 - MU&abaka günü ve = h lk G d" 1 hi d h k ır. o torun mektubunu der- § . b"l.=.L · ti k d nl §. a ın an ı e n e are et 
cediyoruz: i saata ı cuıare iŞ ra e e ere E • .. • . .. .. t" 

•Ctsur Sarık ı ~ bildirilecektir. i ettigmı gormuş ur. 
31 Mayıs cumartesi sabah• ~ 5 - Müsabakaya erkekler ~ Bu müşahedeler neticesinde 

saat dört ile bet ara1ında Divan ~ de iştirak edebilir. ~ Çikağo Tribun muhabiri Gandi 
yolunda Cebeciler sokağında 11 ~ Her memlekette daktilv i tarafından baılanılan hareketin 
numaralı bendehaneye sokak ~ şampıyonu müsabaka ile anla· ~ tam manaıile milli bir hareket 
penceresinden ihtiyarı zahmet i şılmıştır. Memleketimizde bu· i olduğuna kani olmuştur. 
ederek teşrif etmişsin. Ta yatak : nun teıbiti için ilk teşebbüs i Şimdiye kadar Hindistan Müs-
odama kadar gelmişsin, duvarda - KIT = ~ eden cı VA ,, şampiyon- ğ lümanlarının milli harekete i•-
asılı olan ceketimi alm• .. ın. Be· !11111 ;;... k k 1 d' = 7 .._ = u5 .. azanaca o ana ve ı- '! tirak etmedikleri iıı:aa edilmı·ı 
nim gibi elinin emeğile, alnımn - .. ffa1-r t .. t ı - "T 

1 
• 

1 
• d ~ ger muya ... ,e goa eren ere ğ ise de hakikat bunun aksı·nedı"r. 

teri e geçmen erın evin e alına- ~ birer kıymettar batıra vere- ~ 
cak başka ne olabilir. Ceket ve ) kt" = Delhide 20,000 müslüman top-

d k 
ce ır. : 

cebin e i para size helil olsun. E laoanrak istiklil h · •• ıııı ııı1111ıı••ııı111111•ı••••ırıtı11ııııın11111ııtııı111111ııııııu1111......,ıııır. ve urrıyet 
yalmz ceketin cebinde bulunan 16tfen ve milrilvveten istediğiniz cidaline iıtirak için karar ver-
ve hiç kimsenin işine yaramıya- bir yere bırakıp bendeoize bir miıler, Agaada Hindularla Müı
cak olan hüviyet cüzdanımı, mektup ile bildirme.nizi rica lümaolar bir arada toplanarak 
hesap defteri ve1aire evrakı ederim. ,. prorram daireainde hareketi 

kararlasbrmıılar, Lahorda aynı 

manzara görOlmllştllr. 

Çikaıo T ribun muhaberi Del· 
biden Bombaya kadar seyahat 
etmif, trenle 36 saat devam 
eden bu uzun yolculuk esna
ımda Hin~ilerin, her yerde, 
daima artan bir gayretle istiklil 
için çalıfbklannı görmiiştür. 

Her yerde yüzlerce insan, 
iıini gGcftnll birakarak milli teş
kilatın kendisine verdiği vazi
feyi deruhte etmektedir. Hükfı· 

metin tevkif ettiği gönüllülerin 
yeri derhal başkalan tarafından 
itgal olunuyor. 

~er .iltuyonda duyulan seı, 
yenı Hmt marşıd1r. İzci ve keş-
taf kafileleri Hindistanm milli 
bayrağı olan kırmızı yeşil beyaz 
bayrağı taııyarak milli marşları 
terennüm ediyor ve gönüllülere 
her yardımda bulunuyorlar. 

Çikağo Tribun muhabiri tel-
grafına fU 16zlerle nihayet 
veriyor: 

0 Hintlilerin vatanpe"crliği ve 
millt vazifeyi ifa bususund "ol 

gayretleri, Gıtndinin başladıu 

milli cidalin ciddiyetiai iÖSter
mektedir. 



• 

ltalya ile Fransa rekabetinin 

Avrupadaki sahaları 

Fransa Yugoslavya ile ittifak ederken 

ltalva Arnavutlukla muahede yaptı, Macaristan ıle an
laştı; Macarisı'an, Yunanistan, Bulgaristan ve .llvustur
vadan mdieşekkil bir itillJf vdcude gefil'miye, Alman .. 
ya .. Fransa ihtil&flannı klirflklemiJ-e, Avu.sfurva ile 

Almanva}'I birleştirmiye çalı~ıvor 

- 4-

ltalyanlar, müstemleke saha
sında gördükleri muhalefetten 
müteessir olarak Avrupa siya
setine ve Avrupa piyasalarına 
döndükleri zaman bu sahalarda 
da ayni muhalefetle karşılaşbğı
nı gördü. 

İtalyanın ananevi, düşmanı 
Avusturya idi. Bu düşmanlığın 

sebebi kısmen tarihi kısmen Ad
riyatik denizine hakim olmak 
yüzünden ileri gelen rekabettir. 
Bugünkü Yugoslavya devletinin 
arazisinden büyük bir kısmı 
eskiden Avusturya - Macaristana 
aitti. Bu itibar ile Yugoslavya 
devleti İtalyanın, Avusturyaya 
karşı ananevi husumetine kısmen 
tevarüs etmiş ve ltalyanm Adri
yatik denizinde rakibi olmuştur. 

Sulh muahedelerinin aktinden 
beri İtalya ile Yugoslavyanm 
aruı hiç de iyi değildir. Hali 
Tiryeste ile Fiyume kelimeleri 

iki taraf arasında barbü darbı 
ifade etmektedir. Yeni ltalya 
Yugoslavya ile yalnız başına 

meşgul olmak için kendinde her 
kuvveti görüyor ve onunla meş
~ul olmağa hazırlanıyor~ en F ran
sanın Yugoslavya ile yeni bir 
muahede akti İtalyayı son de
rece müteessir etmişti. Fransa 
ile Yugoslavya arasında im-
zalanan bu muahede, ltalyaya 
göre bir ittifaktan başka bir şey 
değildi. Bunun neticesi olarak 
bütün İtalyada Fransa aleyhinde 
şiddetli nümayişler vukubulmuştu. 

Bu sırada ltalyanın bir şey 
yapmasma imkan yoktu. Onun 
için İtalyanlar hiddetlerini bir 
tarafa bırakmışlar ve Arnavut
lukla bir muahede iınzalamışlardı. 

Amavutluk, Yugoslavyayı muz
taıip eden bir dikendir. İtalya 
hiikumeti birkaç kerre te11ebbüs 
ettikten sonra İngilterenin F ran
saya karşı soğuk davrandığı bir 
günden istifade ederek aşağı 
yukarı Arnavutluğu himayesine 
almıfb. 

İtalyan d.iplomasisinin gördüğü 
bu teşvik, onu daha mühim faa
liyetlere sevketti. İtalyat Fran· 
sanın en kuvvetli istibkimlann· 
dan biri olan küçük itilafa karşı 
bir taarruz hareketinde bulun
muştu. Küçük itilaf Çekoslovak
ya, Yugoslavya ve Romanya 
devletlerinden müteşekkildir. Bu 
devletlerin itilafı Fransız nüfuzu 
ve himayesi altında gibidir. Buna 
rağmen İtalya Çeklerle ve Roman
ya ile dostluk ve teşriki mesai 
muahedeleri aktine muvaffak ol
muş onun bu muvaffakiyeti Fran
sada derin bir alaka uyandırmıştı. 
Daha ıonra Balkan siyasetinde 
mühim birer amil olan Yuna
nistan ve Bulgaristan, İtalya ile 
Fransanın mütekabil siyasi faa
liyetlerine sahne oldu. 

Fakat Şarki Avrupa devletleri 
içinde İtalyanın en çok işine ya· 

. rayan Macaristandır. Harpten 
mağlup ç.ıkan, Avusturyadan a-s-

nlan ve arazısı parçalanarak 
küçük itilaf devletlerine verilen 

. Macaristan, herkangi suretle 
olursa olsun kendi arazisini istir
dada azmetmiş bulunuyordu. 

Buda-Peştenin demokratik ol
mıyan rejimi ile Romadaki Faşist 
rejimi arasında tabii bir müna
sebet vardı. Bunun neticesi ola
rak Sinyor Musolini ile Kont 
Betlen birbirlerinin battı hare
ketlerinde tenkide şayan bir şey 
g&rmemişlerdi. Maccll'istan da, 
hemen hemen İtalya gibi, Fran
sayı milli emellerinin düşmanı 
sayıyordu. Macaristana göre, 
onu haklarını kazanmaktan alı

koyan ve düşmanlarına yardım 
eden devlet Fransadan başka 

değildi. İtalya da Fransaya karşı 
ayni hislerle mütehassis oldu
ğundan Macaristan ile ikisi mü
tekabil ümitlerle ve müttehit 
hiddetlerle birbirlerine yaklaş

mışlardı. 
Nazarı ehemmiyeti celbetme-

den geçemiyen bir hadise Avustur· 
yada mitralyöz parçalarile dolu 
olan, ve İtalyadan Macaristana 
gönderilen iki yUklU arabanın 

keşfolunması idi. Gerek Roma, 
~erek Peşte şüphesiz bu hadise
ye muttali bulunuyordu. Halbuki 
sulh muahedeleri mağlup millet
lerin memleketlerine silah gön
derilmesini meneder. Gerçi bu 
hadise bertaraf edilmiş, fakat 
unutulmamıştı. 

Macaristan namına hareket eden 
Kont Betlen Romada birkaç gün 
geçirdikten sonra bu ziyaretin 

memleket ticaretini alakadar eden 
sebeplere mebni vuku bulduğu
nu yazmışlardır. Fakat İtalya 
gazeteleri oldukça mühim malii 
mat vermiştir. Bu malumatm en 
mühimmi, ltalyanın Triyanon nıu
ahedesini tadil ettirmek ve Ma
caristana ait araziyi iade etmek 
hususunda bu memlekette müza· 
herette bulunmağı vadetmesidir. 
İtalyan gazetelerinden sızan di
ğer bir haberde İtalyanın İtalya 
Macaristan, Avusturya ve Bulga
ristandan müteşekkil bir ittifak 
akti için çalıştığıdır. İtalyaya göre 
dört memleket harbi zayi etıniş 
olduklarından Fransamn kendi
lerine tahmil ettiği şeraitin tadi
li için birleşmek ve çalışmak 
isterler. Bundan başka Belgrat 
Bükreş ve Prag ile bir takım 
işlere de girişmek mümkündür. 
Tabiidir ki buna mukabil, Fran
sa hariciyesinin şarki Avrupa 
şubesi her zamankinden fazla 
faaliyet halindedir. 

Nihayet bilyük bir ehemmiyeti 
haiz olan anşlus meselesi kalı

yor. Anşlus meselesi Almanya 
ile Avusturyamn birleşmeleri 
meselesidir. 

Almanya ile A vusturyanın 
ayrı kalmalan Fransa ile küçük 
itif af devletleri için muahedenin 
anahtarıdır. Paris, hiç bir vakit 
muahedenin bu şekilde tadilini 

GEL 1 Si --~
GO Z EL :-

Kiraliçe! 
Bir müsabaka açıldı, bir balo 

verildi, bir seçme yapıldı. 
Ertesi gün bütiin gazetelerde bir 
isim, bir resim gördük. 

Matbuatın ve balkın lisanı 
hali masum bakışlı, şirin bir 
bamm o kızı « bizim güzellik 
kıraliçemiz » diye alkışlıyordu. 

Uzun ökçeli iskarpin giyeli 
daha pek az zaman geç.miş olan 
bu pek genç kıraliçe, bine yakın 
insan tarafından aelimetlenerek 
Avrupaya gitti, miisabakaya gir-
dı ve döndü. . . . 

Haber aldık ki kıraliçemiz 
spora merak ıarmış ve gençliği~e 
mütenasip bir vücut kazanmak 
için çalışmıya koyulmuştur. 

Ne iyi, ne ali ! bütün bu me
rak, bütün bu çalış~a tarzı 
hepimizi me~nun etmiyor değildi. 

Geçen gUn bir gramofoncu 
dükkanının önünden geçiyordum. 
Kulağıma musiki ile kanşık ince 

~ . 
bir ses geldi. Bu ses içinde 
seçebildiğim bir isimde~ anla
dım ki bu ses bizim güzellik 
kıraliçesinindir v~ ~endi ağzile 
kendisini metediyor. 

Bu plak, şUpbesiz kıraliçenin 
ailesine beş, on para temin et
miştir; fakat, her nedense, bu 
amatör kıraliçeniu · biç lüzum 
olmadant pliklar ·uzeri~de ince 
sesile halka bir ıey· öğretmiyen, 
bir mana ifade etmiyeıi hitabe
lerde bulunmasına sebep ne? 

Güzellik kıraliçesi, ·gramofona 
bir şiir okur, güzel bir parça 
terennüm edebilirdi; lakin "gil-
zellik kıraliçesi,, finvanı üzerinde 
ticaret yapmak yerinde t€vazuu 
kendin şıar edinen bir mifü•Hn 
güzellıK lbrallçesıne yalnşmıyor. 

1~ j,q,u, 
kabul edemez. Halbuki İtalya 
bu mesele üzerinde ne düıün
düğilnü açıkça 1fade etmıştir. 
Beş sene evvel İtalya Tirol me
selesini ileri sürerek Avusturya, 
yahut Almanya ile bir nizaa 
girişmişti. Fakat bugiln o devir 
geçmiştir. Roma, Almanya ile 
F rinsa arasındaki ihtilafları 
körüklemekten ve Almanyayı 

da kendi safına ilhak etmek
ten istifadeyi düşünmektedir. 

Her halde ltalya, hem Al
manya, hem Avusturya ile iyi mü
nasebet.Jer idame etmekte ve 
Almanya ile A vusturyanın itti
hadına taraftar görünmektedir. 

Bu vaziyet karşısında Fram:a 
Avrupada ·berri ve bahri faiki
yetini devam eltirmeğe çalıştığı 

gibi ltalya da bu faikiyeti kırmak 
için bütün kuvvetil~ uğraşmak
tadır. 

Fransa ile Almanya ihtilafı 

mühim ve büyük görünürse de 
bu ihtilaf Fransa-ltalya ihtilafı 
derecesinde tehlikeli değildir. 
Fransa ile Almanyanm iktısa
den sıkı fıkı bağlı olmalarına 
mebni aralarındaki ihtilafların 
dostane bir ıekilde halli mtım
kündür. 

Fransa ile İtalya arasında bu 
derecede iktısadi bir irtibat yok 
gibidir. Bilakis bu iki devlet 
arasında rekabet hakimdir. Bun
ların arasındaki ihtiliflan, iki
sinin de menfaatlerine badim 
bir şekilde halletmek imkcinı 
mefkudttur. Bunlardan birinin 
kazanması, ötekinin kaybetmesi 
demektir. Yalnız Londra konfe
ransında değil bütün Avrupa ve 
dünya diplomasisi sahalarında 
İtalya ile Fransa münasebetleri 
hayati bir mahiyeti haizdir. 

Esra·:ı·! 
Çözülmek üzere 

Urla cinayeti devası ve tahki
kata devam ediyor 

Urla cinayeti davası el' an es• 
rannı muhafaza etmekte ve 
girift bir ıekil almaktadır. Urla 
hikimini öldürmekle maznun 
olanlaın üç gün evvelki maha· 
kemelerinden bahsetmiştik. Şa
hitlerden Abdurrahman efendi 
şehadeti esnasında Urla kayma
kamı beyin kendisine ifadei ev
veliyesini değiştirmek için 1000 
lira vadettiğin ve 300 lirasını 
Urla belediye reisile jandarma 
kumandam huzurunda verdiğini 
söylemişti. Dün gelen lzmir 
gazetelerinde okuduğumuza 
göre Urla belediye reisi 
Abf B. ile C. H. F. mutemedi 
Avni B. Hizmet refikimize uzun 
bir mektup göndermişler ve gör
dükleri bu haberin yanlış oldu
ğunu, hadise hak~a mektum 
kalmış malum t11 sahip olduğuna 
kan~at getirildiği için ve kendi 
talebi üzerine hakikati meydana 
çıkarması için kendine 1000 lira 
mükafat vadedildığini ve bu hu
susta bir de mazbata yapıldığını 
ve kaymakam Talat beyin bu 
işten mafevk makamları da ha
berdar ettiğini, İhsan Ziya B. 
hadisesinin kökten halledilmesi 
için gösterdikleri gayrete tama· 
men başka şekil verilmesinin 
saiklerinin muhtelif olduğunu, 
fakat hepsinin şahsi ihtıraslardan 
ibaret bulunduğunu, bu ibtirasla
nn iğrenç, menfur tertibatla ha
rekete geçtiklerini, müntehir Fer
hat efendinin de bu kirli fırıl
daklara kurban olduğunu, haki
katin ergeç tezahür edeceğini 
bildirmişlerdir. 

Cene "Hizmet,, in verdiği bir 
ha.b,. ..... 50· - l-:.- .. :..~..J -1 .. ! _ .......... 

milıği, Urla hadisesi eµafında 
kaza fırka mutemedi Hüseyin 
Avni Beyin de maznun sıfatile 
muhakeme edilmesi için lazım 
gelen muameleye tevessül et
miştir . . ~Hizmet» in verdiği bu 
haber şöyle devam edıyor: 

Şahitlerin ifadesine göre Urla 
hakimi İhsan Ziya beyin dövüle
rek vefatına sebebiyet verildiği 
gece Hüseyin Avni Bey Türko
cağı binasında oturuyormuş. 
Halinde bir gayritabiilik, bir 
heyecan varmış. Mütemadiyen 
salonun kapısına doğru bakıyor
muş. Bir aralık şimdiki halde 
katilden maznun bulunan değir
menci Mehmetle Arif gelmişler. 

Hüseyin Avni Bey bunları gö
rünce dışarıya çıkmış, kendilerini 
Ust kata almış ve orada arala
nnda mahiyeti anlaşılmıyan bir 
muhavere olmuş .. Bılahara 
Adil Bey Türkocağından çıktığı 
vakit, Hüseyin Avni Beyin Tür
kocağı civarında şüpheli şüpheli 
dolaştığını görmüş imiş. Müddei 
umumilik bu harekib manidar 
bulmuştur. 

Bugünlerde Hüseyin Avni Bey 
hakkında esasla tahkikat açılmış 
olacaktır. 

Burıdan başka Urla jandarma 
kumandanı Zahit bey hakkında 
da takibat yapılacaktır. Zahit 

beyin ıahitlerden Hamiş, Haşim 
ve Abdurrabmanİn maznunlar 
aleyhinde bildiklerini söylemeleri 
için dövbüğü, gece vakti Urladan 
iskele karakoluna sevkettiği iddia 
edilmiştir. 

Müddeiumumilık bu hususta 
binbaşı Mazhar ve avukat Sabri 
beyle şehadet evrakının suretini 
istemiştir. 

itizar 
Mündericatımızın çokluğuna 

mebni «Cennet fedaileri» tefri
kamız bugün dercedilemedi . 
Karilerimize özür dileriz. 

Yakında bir tiyatro 
açılacak ZiYli 

Konservatuvar müdrü ~ 
Darülbedayi rejis5rü f t-;eoiO 
Muhsin, cemiyeti be e ~,.tır 
Darülbedayi ve ~o05e510dıO 
varı murakabe beye~ı Bıa ıerde0 
Aptülkadir ve Sadi ey ara'I'. 
mürekkep bir heyetin Ank heyet 
gittiğini yazmıştık: . ~~·tirJOİfı 
Ankaradakdi mesaısıDl A ki": 
Ertuğrul Muhsin Bey .

11 ıe"'t 
dan lzmire gelmişt ~teki 
ıehrımize dönmüşlerdir· jtdl 

Eatuğrul Muhsin Bey, lııD ,oO 
DarUlbedayi san'atkarlar•010 .,&' 
temsiline · iştirak edecek, ı,er 
teakiben arkadaşlarile bet• 
Istanbula gelecektir. etf 

Ankarada heyetin ~af'. 
olduğu işlerden biri de~ tedi~ 
lığın Konservatuvardan 15 tef' 
bir kaç bın liralık kazaDÇ r11tıı' 
gisi meselesi ile Koııse f. 
vann plağa aldırdığı halk af'' 
kılarından beher plak b tici' 
aldığı para, defterdarlıkça b' 
ret ve temettü sayılmakt•~ 
nun yekunu üzerinden 1' tııfl' 
istenilmekte idi. Konsetf•~ 
bu plaklardan alınan ~ 
hakkı telif olduğunu, ;( 
mucebince hakkı telif '1 7, 
tabi olmadığını iddia edifbf 
Ankaradaki temas ve tef~ 
ler neticesinde maliye Ver~ 
Konservatuvarın nokta1 ~ 
muvafık görmüştür, Ko~.J 
tuvardan kazanç vergisi ~ 
memesi Istanbul defterdat". 
bidirilecektir • vl 

Bundan başka maarif ~ 
leti de Konservatuvann ;i 
yatına yardım etmeyi 
miştir . , f 

Ankuada Darülbeda11 ~ 

~A:a:!:f_! ":~~~ti~i~ .. ~~-k~~ 
gal edilmiş, maarif Ve~f'~ 
bu sene ancak üç bin lir• 
bileceği anlaşılmışbr • ~ 

Bu para ile Istanbulda ~ 
bedayie mülhak o1arak ~~ 
mikyasta bir tiyatro ııt 
açılacaktır . . ~ 

Mt>ktep Tepeba.şı tiyaıt l 
nun üst katındaki kısımda~ 
lacaktır • Burada hali b l 
tiyatro müsteciri M. LeY~iıl. 
akrabası tarafından işgal bO~ 
üç geniş oda ve bir hJir 
salon vardır . Burası . t1;1 
edilerek tiyatro mektebiJJe J 
sis edilecektir . ,t11S_'.ıı 

Tiyatro mektebi E .,~' 
Muhsin Beyin idaresi '

1 /o' 
olacaktır . Buraya bu sene bıı! 
mektep mezunu alınacak, ti"/ 
lara tahsil müddeti eSll

8t t• 
ell'şer lira maaş verilecelıb~ 

Tıyatro mektebi t.ale . ~ 
tiyatro tarihi, inşat, solf~~/ 
dans klasik dersleri ok~tıJ~( 
tır. Talebe Darülbedayı b 
sinde tatbikat görecektir· ~ 

Darüloedayiin amatör /1 
bu seneden itibaren ilg:~~; 
nacak, buradaki gençler ~ı·~ 
na davet olunacak, kaı ol•tf 
tiyatro mektebine talebe 
almacaktır • ' 
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Galatasaray Bük- Adliyede: 

reşe giderken Müstehcen 

Emanette: 

Tiyatro ve hal 
Vilayette 

Memurlar nasıl 
borç alacaklar? 

Şark pazarı 
- Sadettin -

Adapazarı şubesi 
A~uldı y- .. 

1
. ve müheyyiç 

uventus çok kuvvet ı Mukavele cemiyeti belediyece 
kabul edildi Memurin kanununa zeyledilen 

bir maddeye göre, yalan yere 
beyanname vermekten mahkum 
olanlar derhal memuriyetten çı
karılacaklar ve bir daha memu· 
riyete almmıyacaklardır. Memur· 
lar hususi varidatları karşılık ol
mak üzere edecekleri istikrazlarla 
bankalardan kredi üzerine ala
cakları mebaliğ müstesna olmak 

Uzun çarşıda ---..ıı 

bir takıma malik ... 
Bükreş, 4 (Hususi) - Dokuz 

senelik bir fasıladan sonra Ga
latasaray kulübü ikinci A yrupa 
seyahabna çıkıyor. Size yol 
tahassüslerimi uzun uzadıya ya
~cak değilim. Bunlar zaten bi· 
liııen şeyler. Yalnız bir nokta; 

Yemekten henüz kalktık. Se
r~atimiz o kadar sakin geçiyor 
iLi lstanbuldan 100 mil uzakta 
bulunduğumuz halde Adalara bir 
(:Pur gezintisine çıkmış gibiyiz. 

eniz bir çarşaf! ••• Buna rağmen 
Rebii, Rıza ve Asım baş dön
lnesinden yataktalar. Sene ba
tında yaptıkları Zonguldak seya
hatinde Karadenizden çok fena 

Ydrnışlar. 
Kafir memleketinde bilmeden 

k'urbağa, kaplumbağa eti yiye
ceğiz diye çocukların ödü kopu
Yor. Herkes "Bana bu yemeğin 
Yerine bir omlet verebilir misi· 
biz., cümlesini almanca ezberle-

~ekle meşgul. 
Çarşamba sabahı Köstenceye 

çıkıyoruz. Bizi istikbale gelenler 
arasında (Şehit Kazım) türk fut
bol takımının kaptanile tanaşbm 
Bu tanışmadan bilistifade seya
hatimizin ilk maçını yapacağımız 
(Yüventüs) takımı hakkında şün· 
ları öğrendim. 

"Yüventüs takımı bu sene 
Romanya hudutları dahilinde 
tanınmıt bütün maca:- oyuncuJa
nnı fazla para vererek kendi 
takımına çekmış ve Balkanlarda 
)lamağlup bir takım haline gel-

11biştir. 
Bu ayın 8 inci pazar günü 

(Arat) şehrinin Gabriya takımile 
Romanya şampiyonluğu ıçin fi
nal maçlarını oynıyacaklardır. 
Herkes Yüventüsün muhakkak 
galip geleceğini söyliyorlarmış. 

Yüventüs takımında 1928 
()~crnpiyat devresinde Arat şeh· 
ttdnde Milli takımımızı mağlup 
e en Romen milli takım oyun-
~ularından şunlar vardır: (Sol 

ek, sağ haf, santr haf, sağ 
açık, santr for, sol iç) 

Fakat rakibimiz ne olursa ol
aun biz vazifemizi biliyoruz. 
bii Y annki maçımız he men hemen 

1 
ti.in turnede yapacağımız maç-

darın en mühimmi. Bütün arka-
aılarım hazır bir vaziyette ya

~~1 bekliyorlar. Yarın bütün 
rklük ve Galatasaraylılık hırs 

\te aşkıle oynıyacağız. 
Hehmei Salim 

Boğaziçi kulübü 
lrurnkapıv;D • 4: vendi 

k Evvelki hafta ilk maçını Top· 
apı ile yapan ve 3 çe karşı 11 

kay~. ile galip g elen Boğaziçi 
l> lllubü evvelki gün de Kumka
d~ kulübü ile Beylerbey sahasın
h .. Çarpışmış ve bu maçı da 
lloga .. ile ?.ıçı sıfıra karşı dört sayı 

kazanmıştır. 
bit~k genç olan Boğaziçi kulü
Ük nu g enç fütbolcuları daha 
n~r tnaçlarında almış .,ldukları 
ttı ıceler bize ileride daha büyük 
U u~a.ffakiyetJer kazanacakları 
llııd' . 
~veriyor. 

~elıtanbul ikinci Ticeret meh
llıeıinden: 
Mürı · Ve a ık ıs M.D. Şirinyan Efendiye ait 

llıuk ç arttırma süı e tile masaca satılması 
arrer 6 clı t.ıliJ) 

1 
san k manifatura emtaasına 

~<ıat 0 anlann l 1-6-930 çarşamba günü 
Ş Onda b. · . ekip ı rıncı vakı f hanında avukat 
buıu Adut Beyin yazıhanesinde hazır 

nrnalan lüzumu .ilAn olunur. 

Netrlyat daveları dün beraetle 
neticelendi 

" Akbaba ,, mecmuası ile 
" Yarın ,, gazetesi aleyhindeki 
bazı davalar, ikinci cezadan bir
leştirilmek üzere ağır cezaya 
gönderilmiş, fakat bu davalar 
gelinceye kadar ağır cezadaki 
muhakeme bitmiş, davalar geri 

gönderilmişti. 

Bu davalar, dün lstabul ikinci 
ceza mahkemesinde tetkik edil-
miş, karara bağlanmıştır. 

Dünkü celsede, müddei umu
mi Ahmet Muhsin 8., mütalea· 
sını söylemiş. "Akbaba,, da neş
rolunan ve "Yarın,, da iktibas 
suretile neşredilen açık resim 
davasında, şöyle demiştir: 

- Gerçi mütaleaları alınan 
bazı san'atkirlar, çıkan resimler 
için san'at eseri demişlerse de, 
içtimai müesseselerin ve içtimai 

telakkilerin mücerret olmayışı 
itibarile, herhangi bir içtimai te
lakki, intişar ettiği içtimai mu
hitin telakkisi, umumi irfan se-

viyesi ile takdir edilir. Ve bu 
resimlerin heyeti umumiyesi müs
tehcendir. Ceza isterim. 

Müddeiumumilik, Reisicümhur 
muavinliği ihdas olunacağı şek
lindeki haberden dolayı evvelce 
iddiasını serdetmiş, tecziye tale· 
binde bulunmuştur. 

İddianameden sonra Arif Onıç 
B. le vekili Etem Ruhi B., "Ak
baba,, mes'ul müdürü Yusuf Ziya 

B. t müdafaa yapmışlar, Etem 
Ruhi B., resmin "Y arm,,ca tenkit 
mahiyetinde olarak alındağını, 

kanuni bir cürüm mahiyeti bu
lunmadığını, havadiste de tehyiç 

mahiyeti mevcut olmadığını söy· 
lemiş, müdafaa bitmiş, reis Ha 

mit, aza Hayrettin ve Osman 
B. ler her iki davadan da beraet 
karan vermişlerdir. 

Madam Eskinazi geliyor 
Atinada bulunan ve Manjsada 

hastane yaptıracak olan Madam 
Eskinazi bir kaç güne kadar şeh
rimize dönerek hastanenin temel 
atma merasiminde bulunacakhr. 

Cemiyeti belediye fırka gu· 
rubu dUn fırkada bir içtima yap
mışbr. Bunu müteakip cemiyeti 

belediye bir içtima yapmış ve 
tiyatro ve hal projesini hazırlı
yacak olan Lidman Alaman gu
rubu ile yapılan mukavelenameyi 
müzakere etmiştir. 

Mukavele hakkında kavanin 
ve idare encllmenlerinin müşte
rek mazbatası okunduktan sonra 
mukavelenamenin maddelerinin 
ayn ayrı veya birden okunması 
reye konmuştur. Neticede mu· 

kavelcnamenin birden okunması 
kabul edilmiştir. Avni bey mu· 
kavelenin ha~ yerlerine itiraz 
etmiş, Emin Ali bey bu hususta 

izahat vermiş, neticede mukavele 
heyeti umu01iyece kabul edil
miştir. 

.Borsa.da.: 

İsterlin 
f ngili lirası dUn borsada 

1034,5 kuruşta açılmış ve 1034,75 
kuruşa kadar yükseldikten sonra 
1033,75 kuruşta kapaomışbr. 

ls•ern şirketi işi bırakıyor 
İstern telgraf şirketi hüku· 

metten daha 2 sene müddeti 
olan mukavelesinin feshini, bun~ 
mukabil Türkiye sularında bu· 

lunan kablolarını hükumete terket
meği teklif etmiştir. 

Şirketin Türkiyedeki faaliye· 

tini tatil ~tmesine iebep olarak 
lsterJinin lngiltere telsiz telgraf, 
ile bir birleşme vucud8 getir
mesi gösterilmek! edir. 

üzre bir senelik maaşlarının ya
rısından fazla borca giremiye
cekler ve iş sahiplerinden borç 
p~r_:ı alamıyacaklardır. Keyfiyet 
Vılayete tebliğ edilmiştir. 

Yalova mafmüdürlüğü 
Defterdar Şeflk Bey, Yalovaya 

gitmiş ve oradaki malmüdürlüğü 
teşkilabnı tetkik ve teftiş et
miştir. 

Kararı refedilenler tekaüt 
maaşı altcaklar 

Heyeti mahsusaca nisbeti as
keriyelerinin kat'ına karar veril-
miş olup ta sonradan Ali karar 
heyetince kararları refedilmiş bu
lunanlardan hükümetçe istihdam 
edilmiyerek tekaüde sevkolunan
lara heyeti mahsusa kararı tari
hinden itibaren o tarihteki istih
kaklarana göre tekaüt maaşı ve
rileceği hakkındaki kanun vili
yete tebliğ edilmiştir. 

lskAn müdürll 
Yeni iskan mmtaka müdilrü 

Cemil B. dün vazifesine başla
mıştir. 

Nahiye müc!ürJerinin atlart 
Binek hayvanı besliyen nahiye 

müdürlerine ayda 10 lirayı geç
memek üzere yem bedeli veri
lecektir. 

Seyrisefain bütçesi 
Seyrifain idaresinin 1930 se

nesi bütçesi Büyük Millet Mec-

1 1 
lisince 5,448,954 lira olarak ka· 

_ Küçük haberıer _ bul edilmiştir. 

Sakırkö~·ünde ~mra7.ı nklivc müe!'i- Bu milli müessesemizin bu 
sesrsıne yenıdcn 100 \'atak il:lrc seneki faaliyeti, geçen senekile-

edilmiştir. Bundan başka ı ·ıarput ve rine nazaran biraz daha geniş
l\lanisadaki emrazı akliye rnü~sseselerinin }emiş bulunacaktır. Bilhassa sık 
kadrc ıu da g. l niş t ir. sık bahsedılen lskenderiye sefer• 

R üsumat meslc k mektepleri imtih:ın· l 
lanna başlanmıştı r. Bu devre erinin başlaması gemiciliğimiz 

nihayetinde 48 memur çı karacakar. için mühim bir ticaret ve şeref 
y az mevsiminin gelmesi üzerine adımı olacaktır. Bu sene Seyri

her tarafta deni7. hamaml arı faa- sefain idaresi tarafmdan Yalova 
liyete başlamıştır. k aplıcalarının işletilmesine de 

J icaret odasında .. toplanan sanayi 
erbal ndan murckkep komiıwon başlandığından idare için bura-

ayni şubede olan esnafın birer koopratif sı . da ayrı bir faaliyet sahası 
Tüccarın hakkı var teşkilini çok faideli bulmuştur. olmuştur. Bütçede Yalova 

Trakyadan getirilen malların y eni polis müd.ü_rü Ali Rıza B. ma- kaplıca ve plajları mütedavil 
rıhtıma kadar sevkolunmıyarak kam otorn.obılıne binmiycrek her sermayesi, geçen ve eski sene-

gün tramvayla gidip gclmektedi.r. 

Şark şömendüferleri idaresi ta- r ler düyunu ve saire 57000 lira-Y eni tahriri nü usa C!'iııs olmak üze· rafından sahilde bırakılmasından re yapılacak olan nümerotaj için dır ve idare kadrosu 650 den 

1 Defterdarlık llBnları 1 

KiRALIK SEYİR ~fA ... 
HA~Lf - Beylerbeyi sara
yı c.varmda evvelce İstav-
roz çayuı şimdiki halde 
seyir mahalli, senelik kirası 
( 400 ) liradır. Kiralamak 
muamelesi pazarlık suretile 
29 haziran 930 pazar giinü 
saat 14,30da defterdarlıkta 
yapılacaktır. (M-106S) 

* SATILIK KARGIR 
EVLER - No. 17-3, 17 ... 5 
s:deris sokağı , imrahor 
İlyas bey mahallesi, Yedi
kule,her iki evin katlarında 
birer oda birer mutfak bi
rer haJa, birinci katlarında 
ikişer oda birer sofa behe
rinin tahmin edilen kıynıet
leri def'aten alınmak şarti le 

sekizer yüz lira satış mua
melesi pazarlık suretile 28 
haziran 930 cumartesi giinii 
saat 14,30da defterdarlıkta 
yapılacaktır. (R-98-99) 

mutazarrır olan tüccarın ticaret şehremaneti tarafından imal ettirilen 50• fazla memur ve müstahdemin 
odasına şikayette bulunduğunu kak IAvhalannın 20 güne kadar asıl ması · 683 kazancı ve vinççi, 120 muh-

k na başl anacaktlr. t elif kaptan, 26 telsiz t elgraf 
yazHmışh • d ~ .. d b Taksim meydanının kı sım k ısım a} rıl · memurunu ihtiva etmektedir. 'fr~~~~~~~~~~~ 

aber al ıgımıza gore o a u arak saulınasına başlanm ış ve ilk • J · .. . · lil şikayeti çok haklı bularak tahki- oıarak burada büyük bir ıastik ve harag:ızı Şırket. e.rın ~çrct tanf elerı 1 Bu akşam 
kata başlamış ve dün Furtun fahri.kası tesisi için yer satı lmış tı r. Şehrımızd~kı elektrik, su ve . . . Slnema lar1 

zade Murat Hamdi Nizamettin Jnkıl:lp müzesı ıçın yeniden bazı emsali şirketlerin her üç ayda 

B 
' ' eşya satın alınm ı ştır. Bu me,·anda b' d - · ·· 'f Alkaza M 

eylerden mürekkep bir heyet G . H · . htelı"f po d b · ır egışen ucret tarı elerini r - onte Krısto 
azı z. n n mu z a ta !olan ve · · ·d · B 

mahalline giderek tetkikat yap- fotoıı;rafları vardır. tesbı~ ıç .n yem en . bır . t arife eşiktaş Hilal- Aşkın cazibesi 
mışlardır. M acari.s.tanla yeni yapılan ticaret komsıyonu teşkıl edılmesı karar- Elhamra - Yarım evliler 
ya pu rcula ) t J muahede9 °'.'" eibinee o"r• gön- laştırılmıştır. 1 Temmuzda ilk Etuval _ Memleket hasrctt 

r an aş 1 ar derilecek üzümlerımııe asgari tarife tat- içtimanı aktecek olan bu k -
Vapu~ n~li!e ücretlerile ha- bik edıleeek!ir. . misyon tramvay elektrik h o Majik - Serseri 

reket gunlennm tesbiti için kum- Oün ~aradenız. boğazı ağzında ser- . El 1 T k ' . :va Melek - Paris Modam 
anyalar arasında uzun müddet- serı bir. to~pı.1 daha görülmüş ve ga~ı'. ma ~ ve . .er os . şır et- O 

P b . d d derhal imha edılmı,ur. lerının tarıfelerını tayın ede- pera - Demir mask• 
ten erı. evam. e en müzakere- İktı sat vek:llctinin yaptırdığı ziraat cektir. Şık - V iyana danslara 
ler netıcdenmış ve mutedil bir enistitüsü yakında bitecek tir Enisti- Kömür fiatları ve amele üc-
tarife bulunmuştur. tüye ~aln ı z lise mezunları alınacak ,.c retlerinde mühim b' t .. Süreyya"Kadıköy,,-Cennet 

h · d ır enezzl l 
Buna göre her kumpanya haf- talebe mekte e ~ırme en cnel bir :ene t 1 d - d b Bar ve Müzikholl e r! ·r ki d . . ı l ' mevcu oma ıgm an u sefe k ' tanın muayyen günlerinde Kara- çı t ı . er e st~l gorece, ı r. •f d . . . . r ı . . . ' 'f icaret odasına~ ~elen haberlere tarı e.ler e . fıalların ındırileceği 

• • ı e, Ak~enıze vapur şletece , göre Pulaclı, E-:kışehir ci,·arında tahmıo edılmek tedir. 
ı. ... uar aynı olacaktır. Bu karar harmnn başl am ıştır. Bir iki kaft:ıy:ı kadar Bu meyanda ) kt ' 'k .. 

l b
. 1· - . . k • . h 1 •. h . e e ı r ı ucre-

va purcu ar ır ıgının yarın 1 ıçti- yenı bu~day m:ı su u şc rımiıe gek cek- r de 60 

d b
. k d h k · 10 para ve tramvaylarda 

maan a ır ere a a onuşula~ ur. da kıt' b 20 30 
rak alakadarlara tebliğ edılecek- 1 ktı sat VekAleti kanşık petrollarla t ül~ aşın1a _, , 40 para 
• e:;aslı bir mücadeleye karar ver- enezz yapı acagını zannedıl-

tir. miştir. mektedir. 

Garden - Mezeyi Balet, Bekefı, 
Vantura 

Türkuvaz - Tize, ve Lidina 
Tarsov 

Tepebaşı bahçesi-Varyete,'.linernı 
Taksim • • •• 
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:- Hazıran 930 fMahkeme ve icra.ilanla.rıl ~-------------------.. ı 
Borsalar Kütahya hukıık hakımlijitıden: ve vaktı mezkürda Kütahya 

Kütahyada Kalkan delen mu- hukuk mahkemesine müracaatı 

Kamb:yo 

l lngiliz lirası Kr. 
" T.L mubblll Dola 

Frank 
Liret .. .. Belga .. .. 
Drahmi 

• • tı . Frank .. .. Len ... 
Florin 

• • lt:nron 
H • Slllng 
• • Peıetı .. • Mark .. .. 

Zloti .. • Pengö 
!o Ley Kuruş 

1 Törk llra.u Dinar 
"Çerveneç Kuru$ 

Nukut 

1 lsterlln (tngtllı) 

1 Dolar ( Amerika) 
O Fraıık (Fransız f 

.. o Liret [ttalya ' 
o Frank !Belçika] 

20 Drahmi (Yunan] 
o Frank [ lsvlçre) 

öOLeva !Bulgar] 
ı Florin [Felemenk) 
o Kuron [Çekoslovak] 
1 Şillng !Avusturya] 
ı P.ıeta !ispanya] 
ı Rayşmark[Almanya] 

ı Zloti !l.chlstaıı. : 
1 Pengö f Macaristan ı 

20 T.ey (Romanya] 
20 Dinar iYugoslovyaJ 

1 ÇeToneç 'Sevyct ' 

Altta 
'( Borsa Mecidiye 
\ harici 

.Bankoo 
2 

A(ıldı 1 Kapandı 

103375 

cı ıo 

6t 
24,, 

hacirlcrindcn F eleknaz H. ile zevci tebliğ makamına kaim olmak 
Hüsnü aralannda tekevvfin edf'n ftzere ilin olunur. 
boşanma davasının yevmi muha
kemesi 25-6-930 çarşamba gtinü 
saat ona talik edilmiştir. 

Mahalli ikameti meçhul kalan 
merkum Hüsnünün yevm ve 
vakti mezkfırda Kütahya Hukuk 
Mahkemesine müracaatı tebliğ 
makamına kaim olmak il.zere 
ilan olunur. 

Kütalıya hukuk MkimUUinden: 
Kiltahyanın Sultanbağı mahal

lesinden Hüseyin kerimesi Fadik 
ile kocasi Şamlı oğlu Necip 

aralarında tekevvün eden boşanma 
davasının muhakemesi 16-6-930 
Pazartesi günü saat ona talik 
edilmiştir, mahalli ikam~ti meç
hul kalan merkum Necibin yevm 

Beşiktaş sulh 2 inci hukuktan : 

1 - Muradiye Bayır sokak 
yeni 43 eski 50 uumarada otur
makta iken 27-9-1929 tarihinde 
ölen Hüsnil Nigar hanımın ala
caklılarının bir ay içinde ve 
veraset iddia edenlerin Uç ay 
içinde Beşiktaş ikinci sulh hukuk 
ki.kimliğine müracaatları, 

2 - Mnteveffaya ait eşyayi 
beytiyye 9-6-1930 pazartesi günü 
saat on bir buçukta Maçkada 
Muradiye ikinci yeni sokak ile 
Bayır sokağının köşesinde bulu
nan haneye müracaatlan ilan 
olunur. (277-26) 

Adapazarı elektrik santral tesisah ve şebeke 
tadilah münakasası hakkında ilan 

1 - Adapazarı kasabasının elektrik tenviratının tevsii için inşa 
edilecek santral ve ilave olunacak şebekenin pilin ve projeleri 
tasdik ve kambiyo müsaadesi istihsal olunduğundan tesisatın heyeti 
·umumiyesi bir talibe ihale edilmek üzere kapah zarf usulile 7 ha
ziran 930 dan itibaren kırk gün müddetle mfinakaaaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iştirak edeceklerin, bu kabil tesisatı usulünde 
ve fen dairesinde yapmış maruf ve muteber fabrika mOmessille
rlnden olmaları ve fenni ve mali kifayet ve kudretleri hakkında 
haziran gayesine kadar şirkete Yesaik ibraz ve irsal etmiş bulun-
maları meşruttur. 

ııııııımı--.T•ı•ca-re-t ·v·e-z•a•hir•.•e---ı 3 - Taliplerin bilihara - mukaYelenamede mukarrer - kat'i 
flatlar T~:reu!n;: ... :.ı!'.!:ı':::m"•uıtt teminatı vermek üzere teklifnameleri ile birlikte teklif edecekleri 

Okk .. ı bedelin yüzde yedi buçuğu niıbetinde muteber bir bankanın temi-
tt t-t! nat mektubunu vermeleri lazımdır. · 

Bu~ay 
Yumıtşıt 10 [& 12 20 
Süoter 
Sert ıı 
- Zahireler -

11 ıo 

Çndar '! 20 7 30 
Arp~ 
Mısır 7 15 
Fasulva 

o Bulmaca o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

....___-----~-----~;.;....;;.;;;=.__; 

Bugunl· ii b ulmacamız 

Soldan sağa ve yukardan aşağı : 
I - l\lailcziz (2), yaşa(2), oh (2),10(~. 
2 - Tatlı bir madde (3). ekmek (:J). 
3 - Gören, işiten (."i). 

4 - (arpık bakan (4). escr!ı-r (4). 

:; - (ok iyi ( 3 ). büyi.ik ( 3 ), sıcal, 
baskı (3). 

7 - Birdenbire (.3). dü (:3). büyük (.l) 
8 - Kusur (4), inatçı (4), 
9 - Direk (b). 

1 O - Lezzet (3), bir peygamber (3). 

4 - Planlar, şartnameler ve mukavelename müsveddesi Adapa
zarında ıirket merkezinde '!e İstanbulda Adapazan Türk ticaret 
bankası şubesinde, talipler ve ragıplar emrine amade bulunmakta
dır. Tetkike ve suretlerini ahza talipler salahiyettardırlar. 

5 - Münakasa, temmuzun on yedinci perşeml:ie günü saat 16 
da şirketin Adapazanndaki merkezinde heyeti mahsusa huzurunda 
icra ve zarflar küşat edilecektir. 

6 - Ibale hususunda, ehliyeti fenniye ve kudreti maliye esas 
ittihaz edilmiş bulunduğundan enel ve ahar bu evsafı haiz olmı
yanların nokıaq fiat teklifleri, kendilerine hakkı rüchan temin et
miyecektir. 

7 - T ekliknamelerde gösterilen ıart ve bedeller muvafık görül
mezse ihale icra kılınmıyacaktır. 

Adapazarı Elektrik ve Sanayi Türk limtet şirketi 

Her neyi 

ELBKTRiK 
Vantilatörleri 

SATiEd 
UfRffüll 

Sıtıhr. 

Metro Han - Tünel 
meydanı, a3eyoğlu= 
Elektrik evi· Beyazıt· 
[stanbul-Muvakkat
hane çaddesi No. 
83 Kadıköy = Şir
keti Hayriye iske
lesi No.10,Üsküdar . 

• 

Jandarma imalata.nesi ilanları 

4031 takım kışlık elbise ve 4140 adet serpuş ve 6150 çift do
lak biçki ve imaliycsi ile 2969 takım kışlık elbise ve 2860 adet 
;~rpuş ve 850 çift dolak nevakısının ikmali kapalı zarfla münak<:
s ıya konuldu. Münakasa 28-6-30 cumartesi günü saat 14 te Gedik 
paşada Jandarma imalathanesinde yapılacaktır. Şartname imala.
taneden verilir. Teklifnamenin tarzı imlası şartnamede yazılıdır. 

Nafıa V ~kaletinden: 

Köprü insası 
Kayseri-Sıvas yolunun 62 + 530 kilometresinde kii? beto:•;.: 

iki gözlü ve 2 X14 m. tulünde Sanoğlan köprüsünlln ınpsı :U,. 
zarf usulile ve yirmi beş gün müddetle münakasaya konulm( "e

Münakasa 1 temmuz 930 salı günü saat on beşte Na 11 ict• 
kileti müsteşarlık makamında müteşekkil komisyon tarafından 
edilecektir. 

111
0· 

Taliplerin ihale gününden laakal iki gün evci yollar uınudl nuoi1' 
dürlüğüne ehliyet vesikalarını ibraz eylemeleri ve ihale ka ı.,oaı 
şartnameler tarifab dairesinde hazırlıyacakları teklif mektup ft' 
makbuz mukabilinde vekalet müsteıarhğına tevdi eylemeleri ~~ ..... 
raiti öğrenmek üzere lstanbulda Nafıa basmühendisliğine, Arı---
da Yollar umum müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. ~ dd 

Proje ve şartnameler Ankarada Y otlar umum müdürltiğlbl 
10 lira mukabilinde alınabilir. ~ 

Istanbul EmvaliEytaJ11 
idaresinden : 

Firdevs lıaııınıııı istikraz eylediği ıııebaliğ mukabi~~ 
idaremiz uhdesinde vefaen mefr nğ bulunan ErenköyUP .. ı 
Sahrayı cedit mahallesirıde Kozyatağı caddesinde 9,~.ı 
nunıal'ah 11 aa bahçe hiri tam, diğeri natamaın iki kor 
satılıktır. ·r 

Tam olan köşk biraz eskice olup bodrunı katı kd
taş duvar, üzeri ahşaptır. Kapıdan üç basamak ~-. 
merdivenle çıkılarak köşke girilir. Bir küçük papu~ 
bir sofa ve dört oda, . ki hala vardır. İkinci katta ~ 
bir sofa üzerinde dört oda, iki hala ınevcut olup bah~ 
sinde kuyusu bulunmaktadır. Diğer natanıam köş~ f 
zemini kargir taş duvar ve üzeri nıiiceddet ahşap olO 
taş rnerdivenle iki cepheden demir kana.tlı kapılar~ 
girilir. Bir sofanın ve iki odanın döşeme ve tavaııl 
tamam, ikinci, üçüncü katlarla birinci katın diğer ak~ 
ahşap bölme ve bağdadileri, sıvaları, merdivenleri, ta 
ve döşeme kaplaG.ialnrı, halaları nataman1dır. YalnııJı" 
ricen dört. ce >hesinin kaplama ve acak v iremir, 
mam olup tesiratı lıavaiyeden nlasu~ bir haldedir· '1' 
ı·inci kattaki pencereleı·in demir kanatları da mevcuıiot' 
ller iki köşk yirmi döuümllik bir arazi dahilinde btılıtt1' 
maktadır. . · 

Her iki bina arazisile birlikte toptan satılacağı t~ 
zuhur edecek taliplerin arzu edeceği şekilde ifraz stl~ 
tile ayrı ayrı da satılabilecektir. Fazla tafsilat almak '• 
müzayede şartlarım öğrenmek istiyenlerin Adliye biıı9~ 
dahilinde lstanbul Emvali Eytam idaresine müracaad9 

ilaıı olunur. ../ 

Ruznamei müzakerat: t 
Türkiye milli ithalat ve ihracs 
anonim şirketinden: 

Şirketin hissedaran heyeti umumiyesi haziranın 22 inci P';ı 
günü saat 14 te Ankarada Anafartalar caddesindeki ıirket 111er t 
binasında alelade senelik içtimaını aktedecektir. lçtimaa iştirak~' 
cek hissedarların sahip olduklan hisse senetlerini içtima gnııO " 
en az bir hafta evvel Şirket merkezine tevdi ederek dühuliye 
rakası almaları mercudur. 

1 - Meclisi idare raporunun okunması. 
2 - Bilanconun tastiki ve meclisi idarenin ibrası .. b: 
3 - Murakıp raporunun okunması ve yeni murakıp inlıh~0,r 
4 - Müddeti hitam bulan ve münhal bulunan meclisi 

1 

azalıklanna yeniden aza intihabı. ,/ 

lstanbul Barosu riyasetinde~ 
Heyeti umumiyenin 16 Haziran 930 pazartesi günü içtinı•'ı5 tf 

vetine karar verilmiş olmağla rüfekanın yevmi mezkurda ıaat 
Baroyu teşrifleri rica olunu. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - 929 senesine ait hesap raperunun kıraati. • e ; 
2 - İstifa etmiş olan Asım ve Nazim Beylerin yerlerıo 

intihabı. 

3 - Senei atiye hesap müfettişlerinin intibah• 
4 - Taavün işleri müzakeresi. ~ 

1 l - Hayır ( 2 ) . Fransızca sokak (~). 
bir saz (2), es (2). VE.L\JTA S~8UNU 

rl VAKiT l 
\. T ahı işlerinizi yapar.: 

Kllelf ERE. :YRACAUl..AllA 
~€ JlElflll ZAYtFUICIARlllA.NA#,LE 

,c 5iİT VJ!IE• ~.~·-
11/N B/iJ'0NE5fNE. KE#lll '8JR11WIUA 
RiNA. HASTAUKOAll ltALHANll,JI~ . • 





Gazeteye ıonoer!ltcck ır.ekı ı plarm tiztrinc idare içinse (1dare) 
ıtt • C \'azı ) l~artcl konulmalıdır. 

Kitap mı 
Kumbaramı? 

Ziraat Bankasına yeni gelen cepte 

taşınabilir gayet zarif kitap şek
lindeki kumbaralardan alarak ta .. 
sarruf edeceğiniz paraların karlı 

faiz ve ikramiyelerinden istifade 
ediniz. 

ZiRAAT BANKRSI ŞUBESi: Bahçekapı 
Dördüncü Vakıf Han birinci kapı 

kınnap ve 10,000 kilo 
20,000 kilo tonga ipi · 

Tütün inhisarı umumi müdiirlügiinden: 
idaremiz için en kısa zamanda teslim edilmek şartiyle 10,000 

kilo kınnap ile 20,000 kilo mevcut nümuneleri veçhile tonga ipi 
paıarlıkla mübayaa edilecektir. Taliplerin her gün gelip nümuneyi 
görmeleri ve 14 6-930 cumartesi günü saat 10,30 da yüzde yedi 
buçuk teminatı muvakkateleri ile Galatada mübayaat ~ ~"{ \.•yonunda 
bulunmaları. 

1) Ankarada Taşhan Palas otelinin arkasında ve Maliye 
vekaleti karşısında yeniden inşa edilen kargir sine
ma binası sekiz sene müddetle kiraya verilecektir. 

2) Sinema binasının dahili vaziyeti ve istiap haddi 
berveçhi atidir: 

n Adet Loca • 

267 
" 

Mevki Balkon üzerinde 
345 

" 
Birinci mevki aşc.ğıda 

258 
" 

ikinci " " 
232 

" Üçüncü " " 

Bir hususi sigara salonu Tuvaleti1e beraber aynca 
her mevkie mahsus olmak üzere 3 sigara salonu. 

3) Teklif zarflarının içine muteber bir Bankanın on bin 
liralık teminatı muvakkate mektubunu leffetmek 
icabeder. • 

4) Tekliflerde icar bedelinin ne suretle ve ne kadar 
taksitte tediye edileceği ve tediyenin 
temin edileceği tasrih edilmelidir. 

5) Kiralamaktan başka bir tarzda sinemanın işletilmesi 
için dahi teklif dermeyan edilebilir. 

6) Talip olanların tekliflerini 930 senesi haziran ayının 
onuncu günü akşamına kadar kapalı zarf ile Türk•ye 
iş Bankası Ankara Merkez müdüriyetine tevdi et
meleri rica ve ilin olunur. 

Efn,/dk ve l~Ytam Bankası 
Istan,bıtl şu,hesinclen: 

Satılık Dut Yaprakları 
Ştşli Büyükdere caddesinde Hacı Osman Bayırı nam mahhalde 

gazino arkasındaki dört dönüm bahçede mevcut altı yüzü müte
caviz dut ağaçlarının yaprakları bilmüzayede satılacağından talip
lerin 9 haziran 930 tarihine müsadif pazartesi günü saat on dörtte 
n:a~alli mezkurda hazır bulunmalan. 

-= Sl\VIST HER. VER.DS l't KURUŞ -

MATBAA VE iDAREHANE: 
f!'TA:"\Bm~ Babıali, Ankara caddesinde •VAKfTyUROU. 

. •6 
tunı~ n Tel. 1970 ( ldare) t'l71 YaT.1)1212 (Kitap Telgraf ı Vakıt. Po~ta ~ 

200 d ,, k -VAKITtıı.-ı 
Ankara~~~ b~~ m~~~i~en:asası l Küçük nan~;.t! 
10 adet iki direkli memurin ve 190 adet 21 diUmli mahruti ~ HerT,tıı nr•

1
•;e0

":: •••• ••: ••••••eee 8 I' o 1 

çadır kapalı zarfla münakasaya konduğu halde talip :ıuhur etme- : 1 Defalık ~uruş 5 : 
diğinden müddeti münakasa ve ihale 15 haziran 930 tarihine mü- : 2 • ~O : 

: • 6§ ; 
sadif pazar giinllne kadar temdit edilmiştir. Teminat mektubu veya : 3 • " 1~ : 
depozito 1000 liradır. Talipler Ankara ve İstanbul baı mühendis : 4 "' • ' 
liklerlndeki ıartnameyi tetkik ederek teklif ve teminat mektup- : ihtlvaç kalmavın-) 

: cava kadar ( azamr . tOO 
lannı Jevmi ihalede saat on dörtte Ankara encümeni daimi riya- • d z • 10 d~fa) ilc!n e i -

1 setine yetiştirmeleri ve zamanında yetişmiyen mektup kabul edil- : mek üzere maklıı 
miyeceği ilin olunur. : Abonelerimizin her üç aylılı iÇill 

Tahlisiye U. müdürlüğünden: 
Rumelı tahlisiye mıntakası merkezi olan Kumköy (Kilyos) mevki· 

indeki tahlisiye mebanisile iskeleye kadar olan yolun Arnavut kal
dırım şeklinde yeniden inşası kapalı zarf usulile münakasaya vaze
dilmiştir. Bedeli keşfi 16848 liradan ibaret olan mezkur yolun iha
lesi 18 haziran 930 çarşamba günü tam saat 14 te icra kılınaca

ğından taliplerin şartname ve keşifnameleri görmek üzere 17 ha
ziran 930 akşamına kadar Galatada rıhtım caddesindeki idarei 
merkeziycye müracaatları. 

Kütahya C. 1\1üddeı uı11un1iliğiı1dPn: 
Belediyece kabul edilen birinci derecede harcı Ekmekten ve 

beher adedi 300 dirhem ve yevmiye asgari 150 azami 350 adet 

Kütahya Tevkifane ve hapisanesinin ihtiyacı için 1-7·930 tarihin

den iı ibaren 931 Mayısı gayesine . kadar 11 ayl1k ekmek temini 

için 27-5-930 tarihinden itibaren bir mah müddetle kapalı zarf 
usu'.ile mevkii münakasaya konulduğu ve 28-6-930 tarihine müsa

dif cumartesi günü ihalesi icra kılınacağından taliplerin teminat 

akçelerini muhtevi teklif mektuplarım ihale günü saat 15 şe kadar 

münakasa komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri 
ilan olunur. 

Yüksek baytar mektebi rek~ 
tör]üğünôen: 

Yüksek baytar mektebinin dört aylık et, ekmek, sebze ve 
erzaki mevkii münakasada bulunup 25 Haziran 930 Çarşamba 
günü saat on dörtte kapah zarf usulü ile ihaleleri icra kılmaca

ğindan talip olanların şeraitini anlamak üzere mektebi ve yevmi 
ihalede müessesatı ticariye ve ziraiye mübayaat komisyonuna 
müracaatları ilin o!unur. 

Emlak ve Eytam bankası ls
tanbul şubesinden : 

Satılık depo ve antrepo 
Esas No. :\kvkii ve ne\'i 

• 

13 Galatada Ararcamii Kalafat yeri 
92-94-16-18-20 numaralı antrepe» 

ve depo 

Senelik kira;,ı 

lira 

8160 

Tcmın:ıc m 'k· 

carı 

2650 lira 

Balada muharrer depo ve antrepo peşin para ile ve kapalı 
zarfla müzayedeye konulmu,tur. İhale muamelesi 19 6-930 tarihine 
müsadif perşembe günil saat 16 da şubem,zde mi:teşekkil heyet 
tarafından icra edilecektir. Taliplerin yevmi merkfırda saat 16 da 
şubemize müracaatlan. 

----~~~------------~~--~~--~--

Bilecik vilayeti daimi 
1 encümeninden:-

26-4-930 tarihinde ihale kılınacağı ilan olunan ve taliplerin mü
nakasa ıeraitini ifa etmemeleri hasebile teklifnaoıeleri kabul olun 'lmt~ 
yan Söğüt - Gümele yolu üzerinde müceddeden inşa olunacak 11009 
lira 48 kuruş bedeli keşifli 0,60 açıklığmda 9 ;ıdet tam kemerli 
beton menfezlerle bir adet 5 metre açıklığında ayakları beton döw 
şemesi ahşap köprünün inşaatı 24 mayıs 930 tarıhinden itibaren 
y"!niden 20 gün müddetle (ve kapalı zarf) usulile münakasaya ko· 
nulmuştur. 

1 - Ehliyet vesikası almak veva kayıt ettirmek için münakasa 
şeraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddesinde yazılı vesail. i mü
nakasa gününden liakal sekiz gün evvel vilayet başmü.hendisliğıne 

tevdii. 
- 2 Mnnakasa tafsilatile tarlnameler sureti musaddakalannm 

vilAyet Nafia başmühendisliğinden alınabileceği. 
3 - Münakasaya iştirak edeceklerin teminatlarile birlikte 12 

haziran 930 t•rilıine müsadif perşembe günü saat 14 te vilayet 
daimi encümenine müracaat etmeleri ilin olunur. 

: bir defuı meccanen! ,pi 
: .. ~atırı geçen lllnların razla ~ 
: için 5 er ı.ııruş zammolunur. ••'' ..................... 1." 
Kiralık - Sa~ 

Sablık - "Evemear,, nıark•h ~ 
sistem bir Amerikan bavulu ve bi~ 
haporlörü Btanpunset ehven fi•~.....:ıı 
ur. Bahçekapı Anadolu ban 1'11'"
müracaat ____/j 

Kiralık - Sirkecide Hoc•P';' 
mii kartısında 29 No, Tütüncü 
dışariye azimedm dolayıslle d~ ~ 
lıktır. / 

Muhtelif ~ 

Matmazel Anjet - MI. 
enjeksiyon mütehassısı. Taksiın 

Fınn sokak No. 10 ~ 

Yazı makinesi - K JZ 
Remington markalı Türkçe, 
klAneli . idarede 11 numaraya !!fl. 

Matbaa - Muhasip - M•~ 
ehliyetli bir muhasip ar~ruyor. _ ... j 
Galata posta kutusu l 79 num~/ 

Matbaa - idare müdilıt 
~Iatbaa işleri iyi bilir ve müşterile 
eder hesabatı muntazam bir i~ 
rü aranıyor. Şeraitle Galata po:• ) 
I 79 numaraya, ~, 

-- ed r.d' 
Galatada Köprübaşında B~for blfı 
EmlAk alım satımı, cmlılk üzerirıe ıil' 
\'e istikraza tavassut, teminat ib~et 
ra tahsil edilit. Emldk hakkın:~~ 

~it' 'ösıe•ili•-~ 

'İÔRnff f ÜÜÜRı°~~~·~ 
Vı:.1.uat ~ 
Muayenehane Tnrbe ld ~ 
diye caddesi No. 10 Tel. ı,. 
~~~~~~~~~ 

Satılık mermer lı 
Beşiktaşta Abbasağa 9 r şerifi havlısında bulunan~ ; 

ça mamul ve gayri mal'.P ~ l 
mer bilmüzayede satılac•~ 
4 haziran 930 tarihindeO 

1
(A 

ren yirmi gün müddetle 9 
müzavedeye konmuştur· ~ 
olanların ve daha ziyade

5 
~ 

mat almak istiyenler:in 2 a' t 
ran çarşamba günü saat 
kadar Beşiktatta A~aı;_~ 
54 numarada mütevellı 
kam lığına ve yevmi oı ille!' 
saat on üçünden on b~clot'~ 
dar İstanbul Evkaf oı tJJ". 
tinde idare e. cümenine 
caat etmeleri . 

Dokto,.- (~ 
İhsan şcıl-' 

Sinir hastalıktan ınilteh.,ı9' 6 
~defi _,ı: 

Cuma ve pazardan maada .aef" 
kadar Tepebaşı 73. f e~ 

862, Kadıköy 4 ~ 

---• .. t 929 "nesind~ 4~1 
iSTANBUL Lll\f • ov 

·ık def 'f 
Türkçe ve Fransızca 1 el bit ~ 

rak neşredilmiş en rnükeınıJJ ,.,p 
..ccar" ıı~ 

tatistiktir. lktısatçı !ara, C:,clır· ~ıl 
culara ve herkese uzı "k kitlpÇI 
Liman şirketinde ,·e bUyu 

bu 1 urı maktadır. 

Mı ul müdür: Re/il' 


