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ti lı a ati 

Bürun diın}a g zlerini çevirmi~, 
i ·1t rede intilıab tın alacağı ne· 
ticeyi m rakla bekJiyor. Öyle tah
min edilcb'lir ki, bu netice bir 
ço-k sürprizlerle dolu olaook. Poli
tikaya kulak asmayanlar bile, 
bu defa intihabata İ§tirak eden 
kadınların oynayacagı rolün şeklü 
şemailine merale edi} orlar. 

Eh, vaziyet umkt n bakınca 
öyle bir mıınzarn görürüz: 

20 • 30 } a mdaki kadınların 
intihap haklarına it kanun bu 
mayı ın birınci gunu me\ kii 
mcr~iyete girmi~ti. 

Bir çok intihap dairelerinde 
derhnl vcızi} et değişti. Kadın 
müntehiplerin adedi erkekleri 
çok ıeride bıraktı. Bir kaç mi al 
söyl yelimı Hudd~ı fild teki lis
tede k dm1ar 43,000, erkek'-lrr 
35,000dir. Halit x ta kadınlar 
38,000, erk kJer 30.000, Hac:. 
tings te kadın 25,000, erl k 
16,000, Portsmuth ta k dm 41,000, 
erk.ek 25,000, Bırmengam da da
hilde ol ak üzre diğer 12 intihap 
daircs · de kndın 332,000, erkek 
292,000 dir. E kekler yalnız ma
den mıntakalarında ve sınai ma
haUerde fazladırlar. 

Mesela Londrada 21,000 ka
dına mukabil 25,000 erkek vardır. 
Liberal fırkasında 24 kadın nam
zet var. 

Bu, intihabatın bir cephesi.. 
Diğer cephe j i e fırkalar arasın· 
deki intihap mücadelejdir. Her 
fırka lideri şehir ~ehir. dolaşıyor. 

nutu r suylüyorlar, beyanname
ler ne rediyorlar, intihabatı ka
zandı ları takdirde neler neler 
yapacaklarım pnl'lnk ve yaldızlı 

cümlolerl vaat ediyorlar. Dünya
nın 6ll mükemmel propaganda 
ve ıtaları faaliyet ve hareket h · 
]inde durma un çalışıyor. Bütün 
bunlar bu ayın onuna l adar 
devam edecek. 

İntihap günü g lip çatınca bil· 
tün düny nm g l1Jeri ödünde per
de açılıyor demektir. 

Cidden meraklı bir sahne te
ma5a ede c0 iz. O gün de gelip 
çatıyor. 

Bakalım 30 mayısta neJcr 

•• 
Şir -etin yeni vapuru 

eti Hayrıyenin İngiltereden 
yeni gelen ı4 numaralı vapuru 
boyanm ktadır. Geminin boy ası 
bugür. bıtecck ve goverte .. i açıl

dıktan sonra efer başlayacaktır. 

Inhi ar ıniidürleri geldiler 
929 senesine ait yeni bütçe· 

leri Ankaraya götürmüş ol n 
inhis r idareleri müdürleri inhi
s r idarelerinin yeni seneye ait 
büt~ ve teşkilatları hakkında 
maliye vekiline izahat vererek 
şehrimize avdet etmişlerdir. 

"iKDAlH" ın tefril:asr: 14 
Aı ine 1 upin 

Kapalı oda 
Yazan: 

ne 
Nihayet Fr nsız kıtaatına 

şatoy taarruz emri gelip çatb. 
Bu emir Psul için bir nimet 
ol<!u. Kendisinde tek ba ına şa
toyu fethedecek bir kuvvet hisse· 
diyordu. 

Mermiler şatonun üzerind 
patlayınca, Paulun ciğerleri ağ· 
zma geliyordu. Elisabethin yar lı, 
kanlar içind ki hnyali gczlerinin 
6nüne .geldikçe bir şey yapama 
makt n müt vellit aciz içinde 
1kendi kenc'.ni yıyordu. 

Kıtnat al~ a tındn yavaş yav ~ 
yaklaşıyor! re· f. 

Civar onn nl rdnn birine e -
kilere ı ·v k nı b.r Franstz 
bataryan· d ı' c di. Bır ik saat 

c i f 
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Eınanette 

Tanzifat kadrosu 
Emnnet, la nbulcla umu i 

bir temi~liic yapm k için tanzifat 
vesaitini tezyide karar vermiştir. 

. 
yenı 

Yeni gümruk tarifesinin ağus
tostan itibaren tatbik edileceği 
malumdur. 

Bu itibarla gümrükte yeni teş
kilôt yapn k lazım gelecektir. 
H her ldığnmıa göre, gümrük 
tarifesinin ta tbikinrlen evel bazı 
tedbirler alınacek ve gümrükler
de uzun ..... nelerden beri devam 
eden eski ve klasik usul drıha 
ameli bir şekle ifrağ edilecektir. 

Bu ) eni teşkilat, yeni tarifenin 
tatbikiı den evel yapılacaktır. Ye· 
ni tarife, muamelBtın sürati, tüc
carın uzun bir 1üddet gümrükte 
meşgul olmamasını temin edecek 
e asları ihtiva edecek ve kırtasi 
mua ele asgeri bir dereceye in
dirilecektir. 

Kemalettin Sami 
pa deff ş·yor mu? ----Dil kU ' ... on Sa t,, Berli efi· 
rimiz emalt>ttin ami JNl ruım 
o kcri bir vazife deruhte edert'k 
yerine di er ir z tın fO'\'in edilc
ce~ni ha >t>r 'ermektedir. Bizim de 
i İlti{timiz b1. bnlı r hakknıda rea
mı makamat. ademi malumat be)nn 
etmt- te lirler. 

{Birinci say{ adan mabat} 

rinde yalnız bir spor mayosu 
olduğu halde sahaya gelerek 
bedeni terbiye müm reseleri yap· 
mışlardır. Romen kız:larmdan 
onra kur a müdavim kızlarımız 

muallim Madmazel Nermanıl" ida
resinde terbiyei bedeniye yap
mışlardır. 

Müteakiben Romen erkek ta· 
lebesi ve arkasından Türk erkek 
talebe i mümareseler yapmış
lardır. 

Romen misafirler cidden iyi 
bir miimares ... göstermiş olmakla 
beraber, bi1imkiJer herikulfıde 
bir muvaffalcıyet göstermişlerdir. 

Bundan sonra Romen kızları 
milli kıyafetlcrile milli rnkıslarım 
çok caz;ıp ve muvaffakıyetli bir 
şekilde oynamış ar ve alkışlan
mışlardır. 

Sonra salona çıkılmış, Romen· 
ler bir t rafta ve Türkler diğer 
tar"fta n~zi mevki etmişler. Ce
n~ral Badolesko ile Selim Sırrı 
b y ortnyn çıkmışlardır. Selim 
Sırrı bey bir hit be söyleyerek 
hülasatan demiştir ki: 

- " Biz, yar nki nesli yetiştir
mekle mükellef olnn muallimler 
büyi.ik Gazi ustafa Kemalin 
nurlandırdığı yoldan yürüyorqz. 
Türlciye ric li beden terbiyesinin 

sonra ntonun duvarları önüne 
g idiler. Her taraf çiflikle;, de· 
ğirmenler cayır cayır yanıyordu. 

Dü man topçusu susmuştu. 
Şatoya haylı yaklaşmışlardı ki, 

Paul uzaktan almıın neferlermi 
ördü, Paul, Bernardın kolunu 

sıktı: 
- Eğer bana bir felaket ge

lirse, Elisabethe öyle, beni af

fet in. 
Paul bir hsmlede ileriye fırla

dı, maiyetindeki neferler, Ber
n rd da d hil olmak üzre, arka
mdan atıldılar. 

Ar larmdan da biT bölük fır
lndı. Karşı tarafın ateşi büebUtü 
ke ildi. Bir oyun mu h :urbyor
lar? 

P ul ve Bernard uzaktan or
manın içi i taraya taraya ilerli· 
yordu. Şatonun ön vlusı da kim
seler yoktu, şupheli bir şey g6-
rünmüyordu. 

Obuslerin delik .deşık ettiği 

Mekteplerde imtihanlar 
İlk, orta melet plerle liseler· 

de yakanda i tihanlara baıl na
caktır. Bu sene yeni barflerimiun 

ekteplerde tatbiki milnasib 
tile derslere bir ı geç başl 
mıştı. 

Haber ldtkı ız;a göre, ek-
teplerd imtihanların başlama· 
ından evel ilk, orta mekteplerle 

liseleıde umumi bir tefti yPpı· 
lacaktır. Bu teftışler bilhn a ilk 
mekteplerde daha itinalı ola-
caktır. Bu teftişat ile mekteplerin 
bu seneki tahsil derece ve evi· 
yesi tetkik edilecektir. 

Bu suretle talebenin arap 
harfl .. rine nispetle yeni harfleri-
mizi ne kadar kısa bir müddet 
zarfında öğrendikleri on !aşıla
caktır. 

Japon ceneral arı 
An araya gittiler 

Bayra dan evvel şehrimize 
( Na smansol ) ve ( Emane mas· 
sol ) ismi de iki japon cencrah 
ile m iyeti er.kanından mürekkep 
bir eyet ~ imişti. Şehrimizde 
beş gün kalan Japon ccneralları 
dün Japon sefaretbancsi m la· 
hatgüz; r! M. ilacı Mato ile Lir· 
likte Ankaraya gitmişlerdir. Ja
pon ceneralları Ankarada üç gün 
k lacal:lar ve ricali hükilmeti izi 
ziyar t edeceklerdir. 

terbiyei umumi yenin üssül' esası 
olduğunu pek iyi takdir ettikleri 
için bu müesseseyi vücuda ge-
tirdiler ve şimdi memlekte beden 
terbiyesini ilmi ve terbiyevi bir 
şekilde n şredebiliyoruz. Size 

e yapmak istediğimizi "Monta
igne" in şu sözlerile hülas ede
bilirim: Teşekküliine çalışbğımız 
bir fikir değildir, beden de de· 
ğildir, fakat bir insandar 1.,, 

Bu hitabe üzerine M. Badoles
ko beyt!canla ilerlemiş ve şurıl -
rı söylemiştir : 

- "Türklerin cesaretini, dü
rfist ahlakını, misafirperverliğini 
pek ala biliyorduk ve bunu bi-
ıimle beraber bütün dünya da 
biliyordu. Bugün gözümle gör-
düm v mesainize ~ahit oldum, 
sizleri tebrik ederim. Çok bah· 
!iyarsınız ki, başınızda Mustafa 
Kemal gibi bir dahi var. Az va· 
kıt içinde büyük bir inkılaba 
mazhar olmuşsunuz. 

Sizi tekrar tekrar tebrik ede
rim ve içimden gelen büyük 
heyecanımı izhar etmekliğime 
müsaadenizi reca ederim. 11 

Misafirler buradan Atinaya 
giderek orada bir gün kalacak
lar ve oradan Mısra giderek iki 
gün kalacaklardır. 

duvarların arkasında 
yükseliyordu. 

Yaklaştıkça iniltiler ve feryat
lar işittiler, bunlar Alman esir
leri idi. 

O ırada birdenbire yer titre
di, sanki tahtelarz bir sadme 
ortalı~ı allak bullak etmişti: Gök 
gürültüsüne benı:eyen bir iştial 
sesi, tozu dumana kattı. Düomnn 
şatoyu berhava etmişti • 

Bernerd: 
- Galiba ikimizi bekliyorlar

dı, az kaldı biz de güme gidi
yorduk. Fakat hesabı fena yap· 
tılar, dedi, 

Şatonun parmaklıkJı k pısın
dan girdikleri zaman, gördükleri 
manzara pek feci idi. Devrilmiş 
kulel r yığılmış taşlar arasın· 

da cesetler, kıvranan yaralı) r .. 
Ad mlar durdu. Arkadan ye

üten komandan; 
- ileri, ilerll emrini verdi: 
Paul yolu biliyordu, ileriye 

Iılüteferrik 
A vrupada tetki at 

Ya mda ziraat bankasında 
bir heyet Avrupaya tetkik seya
hat.ana çıkacaktır. 

Şimdiye kadar zir at bank sı
ma Avrupaya gönderdiği hey t
ler üçe baliğ olmuştul'. 

Bu eeforki se>ahata b kanı 
iki ci derecedeki müdürleri iş İ· 
rak edecektir. 

Bursada tetkik seyahatı 
Dcırlilfunu tarih şubesi tale· 

besi bayramın birinci günü mu· 
ilimi ri Arkeoloji müderris mu· 

avini Mehmet beyin refakatinde 
Bursaya bir tetkik seyahatı yap· 
mışlnrdır. Bu seyahatta ezcümle 
eski osmanlı türklerinin mimari 
asarı tetkik edilmiştir. Darlilfu
nunlu gençleri evvelki kşanı 
şehrimize avdet etmişlerdir. 

• • 
ış 

[ 1 inci sayfadan mabad l 
Yunus Nadi bey şu cevabı 

verdi: 
"- Şehremini Muhittin bey 

efendi buzun inhisar altındn ve 
şehremanetinin htesinde oldu
ğunu ıöylüyor ve benim bir 
buz f brikasmda alak d r 
lundu{tumdan bahsedcre' , ncşri
yatımın menafii memleket müda
faasından ziyade şahsi menfaat 
aikine istinat ettiğimi anlatmak 

istiyor. 
Türklerin hürriyeti hukuku 

teşkilatı esasiye ile müemmen 
olduA-una göre, benim şu veya 
bu i teki alakamı mevz:uubahıs 
etmeğe kimsenın hakkı yoktur ve 
zaten bu tarik ile hiç bir dava 
isbat edilmiş olmaz. 

Mesele inhisann mevcut ve 
meşru olup olmadığındadır. Ben 
diyorum ki, inhi ar yoktur. Çünkü 
inhisar ncak Türkiye büyük mil
let meclisinden çıkacak bir ka
nun ile verilebilir. lstanbulda şeh· 
remanetine buz inhi arının veril· 
diğine dair meclisten bir kanun 
geçmiş değildir. Meclisin böyle 
bir mukaveleden haberi yoktur. 

Ş hremar.eti böyle biv imtiyaz 
iddi etmek için n~e· istinat 
ediyor bilmiyorum. Fakat elin
d ki gayri kanuni ve ikaya göre 
güya halka 3 kuruştan fazla 
buz tmamağa mecbur ınıış. 
Hepimiz lstanbulun içindeyiz, bu 
inhisar iddiası tatbik olundu, 
olunmadı, S kuruştan aşağı buz 
sabldığını ben bilmiyorum. Buz 
laakal S kuruıa s tılmıı ve 
buz bazı yerlerde 10-12 kuru
şa nncak güçlükle tedarik edile· 
bilmiştir. Buzun ihtiyeca kifayet 
etmediki yerle ne zamanlarda 
cabadır. Bu hakikate bütün lsta
nbul ahalisi şahittir. Hnkıkat bu 
değilmi dir? 

Her ne itibarla mütalaa eder
seniz ediniz, lstanbuldaki bu buz 
imtiyazı iddia i emıalsiz bir anor· 
malite dir." 

atıldı, fak t şatoye mülhak bir 
kulenin önünden geçerlerken ol
dukları yerde donup kaldılar. 

Kulbenin duvarında zencire 
bağlı iki ceset duruyordu: biri 
kadın, biri erkek .. 

Paul bu cesetleri tanıdı, şato· 
nun kahyası Jerom ve karısı Ro
sa.lie .. 

Alm nlar her ikisini de kur
una dizmişlerdi. 

Y n başlannda sarkan bir 
zencir daha vardı, Belli ki, 
düşman orada da birini kurşuna 
dizmi , fakat cesedini kaldırmış. 

Ptıul yaklaştı, bu boo zencirin 
rktığı yerde bir tutam sarı saç 

gördü. Tıbkı Elisabethin saçla
rına benzeyen saçlar .. 

-7-
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P ul bu mUthi~ manzara kar
şısında aklım ki!?~ bedecek gibr. 
oldu, fakat kendini topladı. 

Ka,ı;ııl r - 1 - K c mpa e.da Gazi 
na n malınflesinde Mesçıl sokağıncfo 
mncıhk eden Hasan ile Mu,1afıı ve Alı 

ısmmde ıki kişı am nd lıır hır kadıu 

) Uzunden ktı\•ga ~ıknııı:ı, neticede l\luı;tnfa 
il Ali Haaa ı bıgekla agır surette :>ara· 
lam lardrr. 

2 - O kUdarda Ahmet çelebi Dl!lhal· 
lesinde oturan Ahmet LUtfü efendi ile 
İsmail efendi bir biııiklet alım Mtımıo· 
den dolayı kevga etmııler, birbirlerini 
iyice dövmu lerdir. 

8 - Kuımpaf8 eakinlerindeu ~emici 
Mebmedln zevceei İhsan hanım, dun gece 
Kwnkapıda ittlfirlikteo avdet cd rkeu 
Heaau ismiııde tauımadırı bir te
cavuzunc maruz kalmı;, istimdat ettigi 
zaman merkum belindeki toka ile a· 
duı~zı bııgını ~ armı§tır. Ha~n polisler 
tnraftndeu ya\ı.alanmıştra. 

® Feci bir kaza - Eve) i gUn Ak· 
ra)dw bir otomobil kazası olmu§, benUz 

4 ) a ında bulunan bir yavru, otomobilin 
tekerlckJori ahında vefat ctnıi~tir. 

Akearayda berder Kadri efendinin 
kızı Necil\, babasının dllk.klinından çık.· 
mış, eve gitmesi için yavrunun karlJı 

kaldırıma •c~ıııt::..ı laıuıı gelmi~. Yolun 
tam ortasına geldiği mman hiç Umit 
etmediği bir daıne) e uğramı§tır. 

Şeureıninli lımuıil iamındek.i ıoförUn 
idare e.ttiT•ı c 1547 • numaran otomobil 
NaclAya çarıımıatır • 

cclnuın entarisi otomobilin koluna 
takılan§. yavru bir mttddet sUrüklenmig· 
tir. NeclA aldı ı yaralardan öhnil§liir. 

@ Göçcllik kavga&1 - Dolapdcrede 
KUçllk Şit e sokaifuıda bir kulubede 
oturan çingene Selime ile Necib bir gU· 
zclllk ve olrtdnlik. münakqagmdan sonra 
kevga7a tutu'1llu lar, Ncoide sncaya~ı ile 
Selim ) i baaındnn fona halde yarnlamı§ • 
tır. 

@ Erik ağocmd n duşıu - Ni~an· 
tıı~ıııda l Gni nıaballedc oturan 11 ya~uda 
fostafa isminde bir çoculı, Etfol hMta· 

nesi arkasındaki bahçede enk nğacmdan 
dnımüş, ağ kolu kırılmı tır. 

~ Y~ın - Bu bal SlUlt 0 5,30· 
da Be~ oğlunda İ!>tikliil roddt"fınd Gala
tasaray hnnı altında ) ıın!lnlı Y anınin ap
ka atelye 'nJen ~angın çıkmış, mczkGr 
nteh e hı@ınen anını hr. 

@ IJir tul be intihıır t tti - Kuleli 
li5el!İ ıalebcıındcn Rıı.:ı ef•ndı KuçUkpn· 
1.llrda be,> nine tnlwıca sıkarak intı har 
etmiotir. Yapılan tahkikatın Riuı. efendi· 
nin mektebin dokuzuncu sınıfında ol· 
dujfu Vt bu eııcki imtib nlarda muvn fak 
olııınndığı i in intihar t ıği nnlaı1ılmıştır. ________ _,__,_,_ 

nçnk .rakılar - KtıçUk Piyale, 
Kum kapı \'e Be) nzıtta Nihat, • ikoli 
ve Ali t•fendilerin C\ le rinde gizli 
rakı s apıldı~ı anlaşılmış, taharriyot 
;rapılmış, lıc kaıan mtısaderc edil· 
mi , l azı m lzeme ele (leçnıiştir. 

• Ormnn )angını me "uJieri -
Şile 'e cirnrınduki orman ( anrtın)a· 
rındnn dolap vazifeleriııı uı i tımal 
ettikleri nnloşılnn OJfllUm fon memuru 
O mnn senn\ i denBi ilr dort orman 
mulınfa n memurunu ll·tiııat 'c>kaJe 
tinden verilen emir üzerine işten el 
çektirılmiştir. * Yolları teftiş - Şehremini t1u· 
hiddın B. Snrı} ere kadnr boğa2.içinde 
uzun bir teftiş yapmı.;;t r. 

Muhıddin B. Bli) ık erevc kadar 
katranlı şosede i ameli} atı teftiş 
etmt~tir. 

* Pnrls bestegfirlar er ı ı -
Kon ervatunr muollimlerinden Cemal 
Reşit H. yak1ndn Pari e gideC'ektir. 
Cemal Reşit B. Pariste bcsfegarlar 
tarafındntı açıJııcal ergiye iştir · 
edt ccktir Bu sergide bestegirlar ta· 
rafından mlısobahnlnr ~ npılaaıktır. 
Cenıcıl Re§it B. sergide aunonize 
ettiğ'i Anadolu havaları çıılınacaktır. 
* Bakalların tenezzfiho - Bakal· 

Itır ccmiyoti dUn şirket vapuru ile 
bir deniz gezintisi ) npmı,.lardır. 

- Vay katiller, dedi, onu da 
mı kurşuna dizdiniz? 

Paul artık ne yaptığını bilmi· 
yordu. Bir deli gibi ileriye koş
tu. Tam bn b sının vurulduğu 
açıkla k yere gelmişti. Bir zaman· 
lar tepesinden açtığı duvar iaşe 
kollarının müruruna müsait bir 
tarzda yıkılıp açılmıştı. 

ilerde ormanın içinde kasket
leri görünen dü§man neferleri 
Paulun bölüğüne karşı muonni
dane mukavemet ediyorlardı. 
Neden? 

O sırada gene ağaçların ars· 
ından asker dolu bir otomobil 

gördüler. Otomobilde uzunca 
boylu, eli t bancalı bir dam 
duruyordu. Alman neferleri de 
tabancanın tehdidi altarda muka
vemet ediyordu. 

Bcrnard dedi ki: 
- Aman Paul. hite dikkat 

et.. 
P ul lıft} retle l'al.tı. Bu z.. ıt' .. 

rr.kJu hn)'VEmlerı - I )ahı 
hay nıı ıt kanunu nıucıbınce Trakl ada 
talbik edilecek umumi eneme a e
h,> tı•ı icra etmek u re İktısat ve
kaletinin emri ile ÇataJcg mıntak.a· 
ında bulunan lt1tanbul \'illiyeti bny· 

tnrlımndn11 Selim. Mehmet Ali, Stıdi 
beyler ile Ali baytar mektebi mlidUr 
mua~in ve esi tanlarındnn be~ tabip 
baytar &lir.neye gitml lexdir. 

B~ytar müfettişi umumigi Ha di 
bey de Trakya mıatakasında yapılı· 
c umumt eneme emoliyatın a· 
rot et ti r.e A arsd n brimie 
gelrui tir . 
* Robcrt ollej tletleri -

Rohert kollej atletleri Ko ya vap••ru 
ile la · c gibıUşlerdir. Orada Voley 
bol ve basket bol maoları yapacak.· 
1sr, paı r gllnU Gulcem 1 vapuru 
ile dönec klerdir. 

* S m unda Gazi 
Sam undan bildiriliyor: G i Hı. 
lerinin Samsuna ilk tejrifleri tarihi 
olan 19 Meyı&ın yıl dtintimU pek 
parlak bir şekilde tes'it edildi. 
Samsun daha bir hafta e•veflindtm 
doaanmağıı h-'Şlandı. 19 
şehirdeki butUu dUkk ve ma 
lar kapandı. Mektepler, aek k.ı t 
ve halk lise meyqsnında toplaudı. 
M"Ydanııı ortasında askeri muıi 
milli parçalar 9alıyordu. 

Bnndo utlka önde olduğu lde 
merasime i~tirak edenler Gaıi parkı 
yanındaki tnrihl iskelenin Bn11 
geldiler. Burada Vali, fırka ttfettişi 
ve erkanı hukOmet nloyı bekliyor· 
lıudı. Alay, iakel in önttnde 
durunca fabrikalar canavar dUd 
çalar merasime iştirak ettils. 
Şımenduferler, limandaki vapurlar 
dlıdüklerle nlayı sel!imlodıw. 

Bfil uk takın altında i kürsü n 
belediye r isi Faik hey şehir oamı-
nıı bir nutuk sbylooi Ye aUn dı. 
Bundan sonr Kazım paea, ve ir 
erkim Gazi lrnnağına geldiler. Bur • 
da mcb'wıumuz Ami he\ mue 'r 
bir ııutu irat ile Gazı Hı. lerinin 
Sam unu teşrifi glınlerıne ait tatlı 
hatıraları zikretti. Bundan sonra 
Csıi kona~ında l-ır kabul resmi 
~ apıldı. Z!lırlere uztrlc inde "Saırı• 
~un 19 Mayıs h:Hırası, lazılı ol n 
i~aralaı ikrnm olundu, şekerler 
da~ t ldı. 

Gec p.ırle bır fen r alayı ya· 
pıldı ve mu 1.znm bir b o \'erildL 
Şehir naınma Gazı Hz. lerine bir 
tazimat telgrafı ke~Jde edildi. 

j n ar lcon~rası 
[ lli iw:i U) fadan mabat / 

Şimdiye kadar ge1en murahh slar. 
matbuat müd!ri Lrcüment Ekrem, 
Ruşen Eşref, Tevfik Kamil, bey
lerle bırlikte Boğa,zda bir tenez
züh yapmışlar ve Terabyadaki 
T okatliy n otelinde hazırlan n 
mahalli tetkik etmişlerdir. 

Dün de bir kısmı D çya va
puru ile ve diğerleri de ekspresle 
olmak üzre, Ruyter wolf, Stefa
ni, lsviçre, çekoslovakya, Ruma -
y , Macar, Avusturya, Bulgar, 
Danimarka ajanslarının mur .. 
hasları gelmiştir. 

Evel i gün ispanya ve Belçj 
ajanslarının murabba arı gelmi • 
ti. Havasın müdürü ise bir k 9 
gündenberi şehrimizdedir. 

Yarın Yogoslavya, Lehistan 
aj nslannın ve obir gün Ta "Rus. 
ajansının murahbasları gelec ktir. 

evet, bu zabit. .. Fakat hayır, bu 
olamaz, mümkiln deA-il. 

- Ne demek istiyorsun Be,.. 
n rd .. 

- Zabite bale.. Tıpkı köyd 
gördü~üm kadına benziyor. 

Paul da ynı za end , bir 
zamnnl r mftlikane etrafındaki 
duvarın kapısı önünde kendi ini 
hançerlemek i teyen earareng· 
adamı tanımıştı. 

Bernard nış n aldt. Pa 
mani oldu: 

- Am n ateş etme! Herifi 
diri diri yakal mağa bakalım. 

P ul yerinden fırladı, ~ kat 
di.ışnum zabiti, otomobile koftu 
ve c..tomobil aynı zamanda ha-. 
reket etti. 

Herif kaçmışt'-
0 kaçtıkt~n sonra d şiddetle 

uk v~met eden alman neferi ri 
lcshm oldular. 

Paul ne ynpncagmt şa ırmıt 
[Bitmedi] 
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_..., f&lllplf-nua maçlari
hepDCi Wtaama taadüf 

ed.- ••11bakefar düa Tabia 
atadpaUllda yapalcla. Güaün 
programa lçıl.te F merbahçe -Be
~ -. ıtbl milhm bir mti-

•haka w ...... sw,o.. kaı. 
~lak bir aerakla ldtleai top._..._ 

o.ı.1a ..... ,. ,...p1,oalak ila-
•• i katiyete tahvil etmesine 
:..nt-- ltu maçm etrafmcla biri
Da eltw•i7et bua iki kuwetli 

lrar,al•ımauaclan, hem 
t. •fÇ•• itibarile ikia-
~ .... tmeailulea tevellüt ...... 

ilk IUOI Halıcaotlu • Harbiye 
pptılar. Günün pek 

ellllııın ... t1ac1 .. kııpa bir aünet 
iiltaDda terleyerek didinen bu 

:...ıc1er heyecanla bir mücadele 
.ıta11M1lar. Neticede Harbiye 3-1 

p pldi. 
iki• maç Calatuaray • Sn
~· mmahekmycb. Tara

..-,. fU ıeldlde çıktılar. 

Süıe,,.niJain ltu belden... 
neticeJi elde ettiktea --. 

clevrtde bir müdafaa Iİate-
. takip edeceli tabmha oluma

v.onı1n. -fakat Süleymaniye, _.,. 
adldilli .tsrmak gayretine düştü 

tam 7 iol yıyerek 8 • 3 mat
.W.. 

Oç19c1 mçı Be,koı ve Vefa 
.... ,.,blar. 

ltfUiiWea IUtte uhaJ8 pUa 
• ..., ~çeli Sait s... 

Lttia- .. ,.. ldarelİacle ..... 
aMftl akhklan ._. ta· 

....... tef8kkü1 tana tiyle 
~~ 

lal 
Nelıi Sedat 

•• lbrahim Sait 
RıdYaD Süt Kımuraıı 1.eki Söreyya 

dm mürekkep bir takımla çaba 
Be,kozlalar ilk deweJi mavaffa. 
layetliz bir .,..ı. 1.0 matlup 
vuirette bitirdiler. 

lkiDci deYN Vefalam laildml
yetlerial ıctam.,e •• uyılana 
adeclini Gçe iblap mavaffak 
oldular. Beykozkal• ba üç ... 
yaya bir tek ıoUe mukabele 
edebildils. Beykoılulann dQnkl 
oymacla röaterdilderi yorgun 
ve lfatldn vaziyet idaiaalannı 
ikmal etmİf olduldannı gösteri· 
yordu. Vefalılar ber matat atefÜI 
oyudslır ve plel>eyi hak ettiler. 

Son aaç güaiia en mllhia 
lcarplqmumı tqkil ediyordu. 
Betiktat ve F enerbahçe bu maçta 
ikiacilik meMleaini halledecekti. 

Calatuaraydan Adil Giray 
b.,U. laakemliti ile iki talwn sa
laaya pblar. Takımlar tiyle 
teıkil eclilmiı: 

o... ·Be· 
Tevfik Adnan 

Blmll Rıd._ R\lfltl 
Ba,.ıi Dınldm Şu rll Etıtı( SaWı 

BID .ra. 
Slllb f ilnmn 

&il Sadi Rept 
ltb'lli Ala Zeki Muafler F'ıtret 

IDc dnrecle 8etiktat ılztin 
lelliae alaut ve 116cuma ~ 
•ttL Fakat Fener mGdafaua 
lak bir tabiye ile bu hücumlara 
ak.•• utratmata muvaffak 
oldu. Kaleleri ~claki tazyiki 
lraldırarak lalmma seçen Fener
liler 12 iDcl uWbda Zekiain 
aüel bU de ilk .,.,. ,..,. 
blar. • pldU....,. ....,..... 
rilll artıran letiktatW... •• •• .. ı bir ...,. ile ..,...._ lpefia 
•1aiı ile mfilavat .. ,..... )'llPb
lar .... ,... ..... faik bir 
oyu OJUIDlja baflayan Betik· 
tat. bir kaç fanat bprda ve dev
n 1 • t • mmavatla bitti. 

lldnd denede Fenerlller riiz. 
glnda lehlerille ahyorlardı. 8a 
••utal taltıi ........ ..ti Ye 
ilri _,. tlalla ,.,_ Feaerbüp. 
lu. .... J. 1 plihi,.tl6 bitir.... 

ALTINCI aavaK 

TAYYAR B PIY A.NGOSU 
el KQIDIEı 

K IK AMIY 
0,000 Liradır. 

AVRI CA : 25.000, 5.000, 
10,000 LI .LI 

KRA'MIVELEA VI: 0.000 
IAALIK 81 R Mai<AP'AT. 

·dede cem' 3,900 
kazana ..... ua. 

ıC' ti • ka .li 1 ora pu nm ti 22 JI.;.. 95 
~ariatea •0ey11 Meyi. pze- N.4Ilfta 

te._ yuddıjına töre Raa pa- 1....... 995. • ..._ M " 
.,... Rupatmi ölclllna Preu 1 ..... 185. 1 ...... .. 
Y~·-· L__ 29 lft.I 160. • s..ça -... uıo11u1 kana cilıetinden lalalJDI 20 • ........... ; ı s. ı .. ..,. 
olu bet del ı ---=-= zeüleme • = .!.. • ._ ,.,.. 
suretiyle öldb;':• tepbbiia ı ..,.. .. a11 • .._..... ıu. Alb kiti Wiler: O eıkek, Gç edllmiıtir. J t= L .: ::=,. ,:t- bdın .. Alını da ı&t•~en eti• 

Oadı E al.&: d bi • ..-.a. ,,t;• a me~=in etmifiercli. Hep· , ~· e ' .. l.VW9 • __ ... •a &-& ı- "de :....1 otaran lcoat IOll ..r.-•erde Abah ..,...a.. - _ IMllİY&Ç tanftarlaft 
kahvuiai içtiktea•=.,. "-c:lia· Nw.Y, OAI ....,.... HA Wl: "Hepli de irılivaç qbn me-
de bir ralaatmbk hiuettltüıi .a,. ......... iMi =.:. =. llrldır" DUUiJ..W brala .. yhbı 
Jj --•- •ı_a .......... ~..!· Ympu 11 6& •lrltleri Hyılırlardı. Halli, yaJaıa 
y..,.. fl1U1Jet ecliyorm ... Bmaua ...... .. ...... Alim.... .,. .. cltiildi, qkıdan hep aee'e 

üzerine blaveyi Pariate bir zehir Sotlüw 67. ..... aea. llYk wı ellence içinde geçip 
mütell••• ...._,.. taWil etti- ........ IA9. ....... 191 al~ Saadetleri bul udu. 
rea kont 1ra1w11111e lkobumla c ...... , uı. ......... •• J ~--•- uta u. 

d 
Ülia } •ı ... _, ..... beraber, Piyer, 

r'.'lea ularia bblclıiuu öjl"OD- t:; ._ ....., fi.il RaymOlld la beraber, Gcmtran da 
•iftir. .... lftRJU.IUJI -· y olaacl la beraber ••• 

Mütealdben .. tocla yapalu ıı. Gapi lll8fl'1I iç oift, f1ç mea'ut 
tahkikat aeticuincle ptoda Wz., .;;,:..: .:-.: 1~ ı •rr.::::: A· 
met eda Karboa.,,.a ilmi- n.. Y.ala T.la ıt• T....,. Buan Jik, Flaıy- derdi ki: 
bir iapuyol ...... laer ubü 1 °'•••• ~· · - Bani blı lln mra beledi .. 
lcala 

.... d' M .l-1--!-.l-L! ı-
Yeaiae ıelaii bttıtı an1111L T...._...._ lM ..... '* ~ maanm Wee 

mııbr. CinaGaG itiraf ecl• K.- r. :;:;_,,. • = te imzamta k~ ha tatb 
boanel nllirla kenclüılae Prw •n•• -. e& ı• ...._ _... • er prm... uçup ~·· Js. 
y ........... tar .......... 1 "--~· .... ., .. 6.çmıAllah ............ 
dlfini - kont ılcliiii takcliıde o a r e 't 1'1oıJU da tadık etti: 
lı:udm.e 50,000 fnak nı-li l - Allah Ji1c1ı ile bcılmn . 
vadettlliai .a,lemittir. F.-.ı DiJOr de ua eıra BaJIDC8-!aa 
IODra Mr DMwe "lak itinfatuy bJe .. 81 tualin r.Jardı: 
lnkir elmiftir. - Ah, benim cicili bicili ~Qe-

Şu ıarada Viyanada baıa.. &..Pa A!m• bealm altm kelebeiim, be-
Preu Y•lllfof itia içinde Wr ç..._ .. 1 

8118 YIDllyab kremam, 1eni ini· 
ynlıf)ık oldupau, ........ m. :.: "' yonma, 11111 tddıruıya Mlyonm 
lakmdaa -.in buluvht a ~..... • ~:.:.. ... -=. ~ 
16ylemifllr. rir? 

Parllte büJ1k Wr alllla .,._ • ... laymolld da b1bia1a ta icia-
dıran bu~ tetebbidı.. ..... • =:;;--.• 9 • dea plen bir -'e cetap wıdl: 
hakiki ldd ala11la .. m.p... .... ü... • -Amanedotratooc.1Y.-

R.,,..._ llltlbaum ahllk itHD: ... ...... • ..tı111 Wiqgl 
içla Prw Ywfefu öld._,. ,._ .... _... ~... Go.eraa ..-il Wr parkta clo
ahtetmit ldlwllria perde ..._ t= . ..._ ---. ~ut ... beta kaldık· 
11ndaa lweket ettUrleri tallM ._. • • .,... IUı .. .., blanu yalaada be-
ediliyow. FM' MR An'Oll liıle dolaclu 

Sen Piyerin kubbesi .. B .... y.-.ı:=-;..=.-~~ 
Bir lnıiliı ,..._. oba- n ISYlZ .._, bayataa Yokad, blmia 1Jir 

dupaa töre Romadaki ...... 
s.. ,.,. ........... ~·· ._· "'9 ... . d • --iL 1 .., 79 
aır ana eaer er .... üt*. Alllll • 

Filvaki bbbede ....... bir tat- .....,. ç. c.m it 
lak ,.,. ........ HIMWlet bu ~ • (]lf ·- . . .. 
çatl ... tamiri .. ct-w ted- tms - .. ......... .. 
birler....... TtlHlt • • ...._ *' ...... ,... .... 

DG.,anan • •&•• "'•mi IRll.A~I' W - ._ 
eaerlerindea biri olu kilitm• _,.., ._. l: 
üıtüacleld •ta•l'ODD zemiadeD =- 41!: 
olan irtifaı 435 lcademdfr. ,....,. n 

s.. Piyeda Çlltladıta anlapl- = 
chiı -·...... .......... ... 
da te ,..,-.. ve b.._. y... U:. 
da s. ...,. Pbl _. ......... 

• ..... 
• 
• 

lamla ........ . 
T .... bı,,.,._ pek kalay ol- ..-rWl!~-iıııiiıiıiiii---..i-._ 

mayaeal ... .. 

lngllterede 11nlklar 
Londrar, 24 (A.A] J lf'.tayu 9 

a..a o ...... e.,&a JaıiJteno1a ceaup-prk, 
'9rlc ve ...._ koatluld.nacta 
lacak mıatakalara lau bir '-ant 
bildla lllnMkteclir. 1922 ..... 
liDcleki ... ,. ......... beri 
llayaa .,.... bu clerece ,.... 

Mil~ -.... 
K. •• K. •• 

bir ....... dlNClli ,arw... 
mittir • 

rkly 
Barıka. 

SermayeJı·: Tediye 
4,000,000 Liradır 

Uı umı Mütlrülülc 

..,. .... 
~ 
K..., .. ..... 

• - eo -
91 - Dl -
90- 111-

18 - 1U -- - - -" - ·-

Ah, bu Artflr, ôlfip gitd .... 
lena bir u.ymı oynayarak.. 

Llkia bilimkiler itin kolayuu 
buldmr. Danyada ikdhem eclil
meyeD ma,kllma olurP 

Vui,.,manıedekl talep muci
billce evlendiler. Fakat YoLmd 
gene Gontrama niklheıı bmı 
kaldı. Piyer, Floryam a1dl, labii 
o da Jaktu aynlm111111A Goıl· 
trlD da Raymomd la evlendi, ama 
~ aeıae l8vjili PiJeri ile 

Nikllalar kıyıldı, fakat terbeat 
izdiwç, saadetin temeli olala aer
but iidinç devam ediyordu. 

Hayadan bu aurede cleiipedl 
Ha, pardon, deiifti her ôlftia 
b111ine yber bin Frank ginr de 
..,.. deiii111e1 olur muP 

KeJf]eri dfbll oljia. 
Bemar Şama decfili ıihi. .. 

ı.-:~ ada her .- ~q.. 

Mllevefla Artar, ba aeba11 
pek tıe.ap edememİ§ti. 

Belıra!'a "lKDıUI, 

Küçük itilaf 
onferansı 
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929 

B 
Liradır 

Tür ( Ocakları v.Ierkez Heye i in Tertip . 
ettiği Böyük Eşya piyankosu ikrarniyele:ri ·. · 

Cins 

fKap ~j 929 modeli 27 katalog NoJu beş kişi Buik 

" 929 " Sevrole otomobili .. 
Pırlanta pantantif 

" 

•• 

küpe 

salon halısı 

Pırlanta pnııtantif 

Piltttin çift kapaklı erkek s:ıatı 

• Kadın kol saatı 

salon lak'ımı 
... .. 

İpek seccade 

Halı seccade · V-~ 

Hereke battaniyesi 

" 
,, 

" 

" " 

Heı-ekenin fautazi ipekli yastığı 
,, 

" 
,, .. 

" " 
" 

,, " 

Herekc kumaşından ya~tık 

" " " 
ipekli mendili 

, ~ Beykoz Fabrikası mamulatından bavul 

" " 

" 
" " 

" " 
" " 

" " 

'' mektep çantası 

'· eğer takımı 

" evrdk çantaaı 

" " 
" " " 

. 
.Li 

otomobili 

Adet 

1 

1 

1 
2 

2 

1 

Fiyat 

5000 

2-500 

2200 

1850 
900 

600 

2 500 .. 
1 400 

10 250 

10 200 

2 1000 

20 250 

80 100 

50 10 

50 

30 

20 

10 

10 
10 
10 

5 

5 

5 

200 

20 

20 
50 

5 

5 

20 

50 

15 
20 

25 
30 

10 
2-0 
25 
30 

25 
20 

3 

50 

30 
5 

100 
50 
20 

10 
Dernegile HHalihamer sanat ev ~~lİn Şömen dö tabl, 231 

jpekli bluz. ya~tık. çay takımı. maea l>r~fisü, ipekli konbinezoıı. 
eşarp, çama~ır takımı gibı nefis e~yaları 
Zarif bir oya 1 

J 

El işi bir obaj ur 1 

Hurdebin 1 
İki parça ceviz sıgara kutusu,<lokuz parça işlemeli fildişi hanım sıga-

ra tabakasıle on bir adet gümüş mineli erkek ve kadın sigara tabakaları 

içerisi Türk tipi minyatürlerle i::.:I meli l.>üyiik paravana 

İki küçük paravana 

Gayet musanna çerçeveli rninyntiir 

Hattat Nuri efendi tarafından bıoıızla ya1ılını.,. le\ h .. 

" " " 
,. '· 

" " ·' " " " 

" " " " ., 
,, " 

santim tuiünde vazo 

" " '· kuvanoz 

22 

1 

2 

2 

1 

1 
1 

1 

1 
6 
7 

" " 

50 

50 

40 

60 
" ı:ırzmda tab:!k 

tulünde vazo 

10 

" '· 

20 

25 
25 

400 
200 

200 

50 

50 

50 
50 

25 
23 

10 
60 

Yekun 
LiRA 
5000 

2500 

2-'JQO 

3700 

1800 
600 

1000 
400 

2500 

2000 

2000 

5000 

8000 

500 

750 

600 

500 

300 

100 
200 
250 

150 
125 
100 

600 

1000 

600 

250 

500 

250 

400 
500 

3178 

20 

25 

25 
450 

400 
4-00 

4CO 
ı:.n 
c 

50 
50 

50 
25 

130 
71 

100 
180 

ı 

K. 

Ça :ıakkale jandarnıa ı11ektebi müdürlüğünden: 
Kilo 

5500) Sıgır eti 
12000 Kn> uıı 

-Döyçe Cfiyant Ban~ ı 
Tarihi te'sisi 1322 

Merkezi idare Bcrliu 
12000 Kııı.u • 

Çarınkkalc jnndarma yeni cfrııt ıııektcbinin Ilaıiran 929 tarilıi!ltlen f'llayıs 930 
g~ye-iııe l<ı1dar bir senelik il~ti~ nl:ı olan 55QOO kilıı şıgır, 12000 !tifo !'O\ IUl, 1200 
kılo kuzu etı kapalı zarf u.sulıle 10 Mayıs 929 ınrilıiııden iliharen 20 gün mıiJdetle 
ınUoak~~ n vazolu~uilur. 30 tıl_uyı,s 929 Perş• ıılıe günıl saat 16 da taliplerin 
''erc.."Ceğı fı~atlar komısyonca haddı ıtıdalde gvrLUdtığU takdirde ihalesi icra kılına· 
cııktı.r. Taliplerin bu bapduki şartname~ i goı·mcl-. vt> iınhnt olmak Uzre Çsnaltkulede 
hllkCimet dayesiode ınüte~ekkil komisyonu mah usa mürnc:ıatlan ilan olunur. 

1'el<'Jarı Beyoğlu 247,248-984,985 
rn istanlıuJ 2812.28-13 

Banka muamelatı 
ve kasalar ican 

~'eleınenk Bahri Sefil 
Banlcası 

l\f er kezi 
Aınstedr aın 

G . .Jstnda hnr.ıkö1 hnni drurei mahsus.ada 
'elefon Bc)'o~lu 3711 · 5 Mcrke 
pc. tanesi ittisalinde Alblemci hnn 
.clefon 1 tn ınhul 569 lıernc\'i Banka 

ve ilan t~rif esi 
Abone ücretleri 

icart 

uç a" lık Altı a; J1k Senelik 
Dahi) : 5 9 17 lirıı 
llnriç ı~in: 9 16 3J • 
Adreş tebdili itin 15 ku.""U~ gondc· 

rilıııcli. .... 
ur lev" 

<-utunı.la 

Altıncı 5:1) fada 
Bc~inci 
Dördüncü c 

UçUncll 

ı:antimi 

:ı [kinci 

25 kuruş 
50 • 
80 

120 
200 

c 

c 

Banka ve rr dse~atı Maliye ilanlnn ' 
}ıusue1 t:ırif\;: t: tnbiılir. Ticaret mltd· • 
ııri,·ctinin, ııirk etlerin tascili hakkınd· 
ıı!d. ilaularile ltatibi adilliklcr ve nno· ~ 
nim ~irltctlcr ilünları, santimı otuz 

ı.uru§tur •• Devnir Ve mllesse.satl res· 
mi~eilfinlıın. Turk mektepleri ve asarı 
mllute,.ire iliiııliirı .santimi 

e kuruştur. 

~ . 

__________ .....;.: __ · ~. 

verlere kadar sira\'et ~ 
" . 

- ta-

:••••••••••••••••••••••••••LH•n•••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••11••••••••c•••••••ııııııııı1ıııı•ı 

1
1 ................................ ~~:.~~ .... ~~~~.~.~ ... ~~~~~ .................... . 
S ·ınıi Mahallesi S<ıho.gı No Nen Kı>metı muh:ımmencsi 
Kndıköy Caferağa Badem altı 4 l\laıı düklt!in kfu.-ir Pama· Lira sekiz taksitte 

j'ırcıyıın Apnrtmnnı 12,500 
Mü~emiliitı: Zemin katile nltı kattan ilınreı ve di..Srt daireyi havi ve taraça kısmi· 

le beraber tahtında bir b-p dükklinı nıU teınildir. Birinci dairesi Uç oda, bir mutfak 
lıir hala 2,3,4 uncu dairel<'ri dörder oda birer mutfek, Vf birer haliı altıucı knt tara~ 
kısmı o!up bur::.dn iki odn bir mutfak ve çamneırb<• "e çıımıışır asmnğn mahsus ta· 
raças; rnrdır. Odımluk 'c UımürlUğll zt·min katları ı,oınp.'Ul)tı. SU)U tertıbatı ,ardır. 

Bnlıid:ı e\S:ıfı mu} rrer m:ın d lkKlin Apartmanın bedeli sek.iz taksitte tediye edil
mek Uzre 12500 lira bed~li m ıhıınımen ile ve knp:ı.lı znrf ı.ı:.""Ulile 30.5-929 tarihine 
mU!;8dif pcr~cnoe gUntı ıın::t 15 te mtlzııj edesi muknrrcrrlir. Taliplerin bedeli muhnm· 
menin ,·u:r..ie :ı-cdi buçuı.?u hesabile temınat ai-;çclcri \C y n mateber Baukn mektupla· 
ri) le Enmıli mefruke snh] komisyonuna nıuracantları. ............ . ~ . 

Sl'ıııti Malıcllcsi Sokai'h No Neyi Kıymeti muhnmminesi 
Do~aziı;i Ottakoy Mlitevelli !ııik 2 Msa bshte ah{ap . Lira ı.iuri takeitte 

hane 850 
~lüşteıniliitı: Bodrum ve çatı arnsı ve iki kattan ibaret olmak üıre beş oda bir 

sofa ve iki helası rnrdtr mıihtacı tamirdir. 
Atik Cedit Lira 

E<liroeltnpu Emirlıulııui K:ı.pu harici 28 20 Nalband dtikklinı 175 pe§İn para ile 
28 22 

Bali,d e Stfı nıııhar.rP.r ~ınlii.kin hizalarında gu~orildiği vççhile ve tahmin edilen 
lıcdellı~r i!e 8-6-929 tarihim~ ınUsadif rumaıtc i gfimı saat lj te n1Uzayedeleri muktır· 
r rdır. T:ıliplerin bedeli r.ıuWımm nenin yuzd · J edi buçu:"u he~abile pP.j akç lcrıle 
\C )ıt muteber Banim mektuplarile Em\ali metruke sat ş komis;onuna milrccnntlıın 

1~·····~·~····~··········································-: 

l ....... ~~:: .. :~~::ı.~:~.:~~~:.:~.~~~_J 
S:ınt 

72000 Kilo Ya-e sebze mUııakueai aleniye ile 9. 6. 1929 Pamr 13.5 
ı2000 sut # • 9. 6. 1929 ıs.o 
8000 Kiise Yoğurt • • • 9. 6. 1929 13.0 
7000 Ton Kömurtahmil ve tahliyesi • • 9. 6. 1929 16.0 
:\lU<lafaaimilliyc 'e!dlleti deniz ku' etleri efrat ve talebe iaşesi için l ıt§ sebze ve 

s\lt yoğurt ile kömür tahmil \e talıliyt'si mlinakasni aleniye i!e biıalıınn<la muharrer 
gtııı vcı saıılta icra edilecektir. Şartnamelerini gı.ırmek isteyenle.cin her gUn ~e vermek 
i5tevenlcrin teminatları Istanbul müesses:ılı bnhri)e muhasibi mesnlltljlü \eznesino 
makbuz mukabilinde teslim ettikleri hıılde ) cvmi ihalede ve ınuh3rrcr saatl!ınoda 
Kru ımpa~ada deniz satın alma komisyonunn mUrncnatlıırı. 

Vakıf akarlar müdiir]üğünden: 
Canakkaie J0ındarma 

nıüdfu:liiğündeıı : 
~ .... ·······~·····~~~·~ .. ~···· ... ~······· .. ······ .... i Defterdarlık ilam j 

Bahçelrnpıda dordiinclı Yakıf hanın zemin l\ntınde 22-5 No. mağa1..a ve 
3.4 No. telefon mahalli vo haliiların arlrnsmda aralık mabaUi ve hnmn nı:ımo 
katınclu 8-1 No. pencen~siz oda rn birinci ntta 12 ve 33 \e 35 \.'e 37 ve 
38 ve 10 \'e ikiuci katta 27,28,29.30,31,32.34 \t! ikinci !\atta kem kısmınJıı 
mukaddema l\ahve ocağı olan 8· l No. oda 

.., 

. 1 

1 

~ ................... ~ ................. ~·······~ ......... ~ 
SATILII( DENİZDEN DOLMA ARSA 

Balatta Karabaş ınahallc!:iniıı Balat cuddesin<ltı Lir tarafı lehi derya n~ iki tM11fı 
deniı:clen <lolına yer ve bir tarafı lsl.oçpnun hnnı-si ile ınnlıdut 67 metro murohbnın· 
du ?\o. 90 muhammen lıcdeli 351 lira, muza ede temdiden (1) Haziran Cumartesi 
gtlııu defterdarlıkta. l45.1) 

Hn ld.iyd,. Al J ı• :,.•jm melın 'e .:ı 

h.d.li 96 lira •ır, mı.:~yede :?8 ~!a 
Ç ı." .. lın soka~.ndn No. 9-27, .mah:m.meıı 
_'} S:ılı gun Dcfterd.:rlıkt!. • spı.. .t r. (4-(:. 

:\hiddet miizayede; 12 Mayıs 929 tar.ihin<len 5 Haziran 929 çarşnınb• 
g\lnlı ~aat on cl6rt buçuğa ka<lur. . 

B:.:ıJiıclc muharrer emlfilc kiraya \'Cl'ileceğinden mUzayedeye vazolunınuş· 
tur. Tnliplorin ye, mi ihale olan son gUnıln. saat on durt buçu~LHta .J\t~dnr 
cnrtnnmeyi okumak ve teminatı muvnl{kata ıts ederek mU:myerleye ı:.;tırak 

clmck Uzrc hıtanbul Evlrnf mtidürlUğUnde vakıf akarlar mUdUrlllğune ınU· 
racnatlan iliin olunur. 

E\·o:nf ve mltştemilatı hnkkmda malumat almalt iste\·erıler bu muddetr 
ımrtın<l:ı ınuza•·ede o:hs:na mliraac:ıt ederek ecri misil rsporlaruıı curcbihrle. 


