
240, 000, 
L~ll(t. ile meınWr-dte neler 
i•~ı Deh ediyor. 

N• : l}5ft 

manzara 
Demiryollar, limanlar, nehirler. 

ara, 29 [A.A] 
Mafia ft ep bey demir· 

Yollar, Lim e su işlerine 
dair kanun ste müzakere-
sine bq)anımd8ı avel bir nutuk 
iraderek ıimdiye kadar devletin 
iotigal etmekte oJduiu demiryolu 
i§lerine ha sene su ifleıinj de ih· 
tiva etttlbd söyliyerek ~rii: 
_,,..,,.,~!dan eşti i4'P ..........,,. ..,,..~ 

evelli ,.,..,,. inaliyaİI &iıniı')'olu 
,. emıebl .U U. yapıf"'lf cem'ani hi 

olan kömür hattına Bayindir nok
taaında mülaki okıcak hattı yine bu 
İayilıa ile talııiıat istedilim~ .n': 
iincü Filyoıa nırmah ü.ere bınncı 
det>re muitaoelesinde tlepi§ edilmif 
olan hemilr lıattımn bütün ha11sayı 
baııen bap "lıalellerek Filyostan 
Eregliye ~i iıtiham .e· 
den demi,.Yolı&dur. Demek 145 mü· 
yondan 95 ınilyonıı ile Sims-Erm· 
rum demiryol-., .Adapamn • Bol• 
Ba,.;,.a;,. ._ ..Fiı,... • ~re&_li demir: 
yollannın in,.. derpıı e.dilmeldedir· 
140 mil1orıtlan geriye kalan 45 mil
YGP litalilt allamı da limanlar içir 

Ajanslar kongresine ~elen1 

murahhaslar dün ailele
rileAnkaraye gittiler. 

Dördüncü ajans kongresi için 1 dünkü son celesesinde kongrenin 
şehrimize gelen murahhaslardan 

35i ailelerile ve murahhaslarımızla 
birlikte, dün alcpm lıuauai trenle 
Ankaraya gittiler. Murahhaslar 
Ankarada bir gün kalarak mer· 
kezi hükumetimizi ziyaret eyleye
cekler ve cummesi günü avdet 
eedecelderdir . Kongre murah· 
haslanndan Romanya ajanaı 
mnmessilleri dün Romadya va• 
puru ile memleketlerine dön. 

tazimat telgrafına cevaben reisi .. 
cümhur haZTetleri tarafından gön
derilen atideki telgrafname okun
muş ve hararetli teı.ahüratla kar
§ılanmıştır: 

latanbulda beynelmilel ajan· 
ılar kongresine. 

D&rdüncü beynelmilel ajan· 
slar kongresinin hakkımda izhar 
ylediti samimi hiasiyata teşekkür 

ve muVaffalayetler temenni ede-
rim. müılerdir. Reüiaimlaur 

Ankara, 30 (A.A) Gazi 

'li"'zler ,_ ~· 
bün =-aşlıyan intia&ata çoğu 

kadın olmak üzre 
28,000,000 kiıi iştirak etti • 

ilk neticeler yarın anlaşılacak. 
Londra, 29 (A.A.) - Yana erkek ve kadın ingilUı 

mfitahipleri kendilerini avam kımaraıında temıil edecek 
olan 569 meb'uau intihap etleeek.tir. IJakipleri olmadığuı
dan doloyı 7 meb'm 20 Mayısta intihap edibniftir. Bir 
meb'uı ta Belfaat dar&lf ünuau tarafından intihaP olUDIDQf
tu. Diğer dariilfünunlular 11 meb'u iatitıap edeeek&k-. 
Fakat bu· darilf lnunlularuı yapacaklara intilaaplana IOD 

•~ticeleri aneak bir kaç ga.. B011ra malum olacakur. Şa 
hale nazaran Avam kamaramda 615 meb'ıu bulanaea'k
tır. Yana akpm ve gece ilin edilecek neticelerin .20G ba-

iiis .._M.u-·ı.te!!iifiilikliSiaaliiıja•n•sl .. ar-k•o•niıgre-11~i.m•· n..._ _____ M•u•&tafa--•k•e•m•al.-
2

_...a,. • • _, 

1 Haziran Miibadele ·~ lotihabattan evvel halk beyannameleri okuyor. 
:; lıktan fazla olacağı ve h&kiimetia vaziyetinin ae olacağı 

ı:t.'6 5: nı tayine medar olacak olan k&fl aetieelerin 31 ~· 
rı: iilect. _... P~•s t :l!f a.ektedk. 

MillWifzaklrlarııı ftmideri 
Londra, 29 [ A.A. ) 

Mubafazakarlarla,mtietakiller Parlamentoda li~rallerle amele fırkuma 
kartı 52 reylik bir ekseriyet, elde edacekleri fikrindedirler. Son mecliste 
bu ekseriyet 223 idi.Ve bu da ~rallerin amele fırkaaına galebe çalmak· 
tan emin olduklsrı bfıtt n intihap dairelerinde muhafuakirlara rey vermit 
olmalarından münbeis idı. Bu sefer li~raller, reylerini mt>ttehidOD ke&ıdi 
namıellerine vereceklerdir. 

Sinemada bir hadise 
Londra, 29 {A.A] 

Devnoshire de kain Tiverten de bir sinemada liberallar tarafından 
yapılan bir miting esnasında ''yangın var ,, sabası işidilir gibi olmUf 
ve bu bal takriben 1200 kişiden ibaret olan hazirun arasında mfithit 
bir pal)ik tevlit etmiş bepsi çıkı1aalk kapu ara atılmıştır. KadmJar 
büEhütün kendilerinden geçmişlerdir. Bir çoğu bayılmıştır. Halkın 
heyecanı, ıı;üç hal ile "le mes'elenin bir yanlı§hktan ibaret olduğena 
ikna edildikten sonra teskin edilebilmiştir • Mamafih bir çok kim· 
selerin ötesi berisi burkulmuştur. 

Ne kadar namzet var? 
Londra, 30 [A. A] 

Yansından fazlası kadın olan 28 milyon müntahip Nagehzuhur 
bir ıey olmadığı takdirde- lngilterenin gelecek teşrii devredeki 
mulcadderabnı tayin edecek olan rey pusulalannt bu gün rey san• 
dıldanna alacaklarda. Bu son günlerde fevkalade şiddetlenmif 
olan ve herbiri kendi siyasi akidesinin muvaffakıyetini lemin etmek 
· çin adeta fevkalbeşer bir faaliyet sarfemif ve halen sarf etmekte 
bulunan muhtelif fırkalar rüesasının tahammül kuvvetini çetin bir 
imtihana maruz bırakan intihabat mücadelesi bu gün son haddini 
bulmuştur. Parlamentonun 607 izalıtım ele geçirmek için birbirile 
çekişen (1719) namzetten S8S muhafazakar, 569 amel~ fırbllll& 
menıup 512 Liberal, 529 müstekil ve 525 komünisttir. Parlamen
tarizmin hakiki vatanı olan lngilterede İngiliz vatandaşlarına teret• 
tüp eden medent vazifelerin en büyüğti addedilen rey vermek 
~azifelerini ifa edebilmek için memurlara, müstahdimine ve ame· 
leye biiyük teshilit irae edilmiştir. 

lntibabatm ilk neticeleri gece yansına kadar maltm olacak ve 
hemen tellizle büt6n dünyaya bildirilecektir. Müntahiplere hita
ben bir beyanname neşreden M. Baldwin bu beyannameaınde 
muhafazakarlann programlannın şu iki kelime ile hulasa edilebi· 
lecetini tekrar ctmiftir: SULH ve SAY. 

Loadra, 30 [A. A.] 
intihabat sabahleyin saat yedide başlamııtır. 

.. m110! ' 11uı•cam:nua.-r-=::u:ı:mr.m:manau•au11111m:ı:•mnr..::a:mmm 
her iki taraftan ikişer murahhas J "-Tabit J.. Komisyon yeni iti. 
bar..aatk, bürolarda ve komiayo- Jafnamenm tatbikatiyle me~gul 
na merbut diger teşltilalta da t~· olacaktır. Bu meyuda ğa bi tra
aikat yapıalcaktır. k)'a mesıuli ile yak ndan işti-
.. -:- M. M. komisyonu lekltfimiJ n1 etmek .. ~ecburiy~tindı:.: hu~ım
uıernıe Carbi Trakyaya nak ~de. duiu tabud r. Komıl}'un veralea 
rek bir müddet de orada iliyi karan tatbik ed relc garbı tr
faa gret em ge bTar w.rın~. ak)'aya nPlcled·.ece.ldir. Fabt 
fu 1 atar ht'b1fc ~ a.·.ııt? rbı ha az z man me-a es · • 



bir n es'ele 

Iki sene evel Lehistanda ton· 
lamm i aslar konferansında F~-.. 
Jih rıfkı hey gelecek içtima ·m 
Tarabyada olma mı teklif etmişti. 
Hemen ittifaka yakın bir ekseri
yetle kabu] edilen bu davet üze
rine bir hnftadan beri murahhas
lar celseıerini Boğaziçi s!lhillerinde 
a~dettiler. 

Bir mil ·ardan ziyade medeni 
ins na her gün sesini işittiren bu 
ajansların lstanbulda toplanma
ları pek i:,abet oldu! Bu suretle 
beynelmilel sulh hayatına kanş· 

tık, kendilerini anladık. onlarda 
bizi anladılar. Bu cloı:tluk, vesile
sini hazırladığından dolö.yı F. Rıf
kı beye müteşekkir olmalıyız. 

Verilen hiitün ziyafetlere işti
rak ettiğimden her murabba& a 
ayrı ayrı ve uzun uzadıya gorü:· 
tfiın. Mi fir!erin, bir iki müstes· 
nad o sarfınazar, umumu mem· 
leketimizi yeni görüyorlardı. Bura
da -Pierre Loti ve Claude Farrere' 
lerin f rkında - kendi diyarlarına 
benzer bir memleket. bir beşeri
yet, bir medeniyet gormcleri hoş

Jarıma gitti. 
Arnlarında avrupai manası i)e 

Unevverler, gazeteci arkadaşlar 

siyasiler gör eleri Türkiye için 
pek meşru bir propaganda te~kil 
etti . 

Zannımda yanılmıyors m hu 
içti a Türkiycde ilk beynelmilel 
kongredir. Böylelikle Garba bir 
kaç kilometro daha yaklaştık; 

Asyalılıktan fersablarla uzakJa§tık ... 
Bü bütün uzaklaşmak için buna 
yakın tezahürlerin seyrekleşmesi 

icap eder. 
Zamanımızı geçmiş devirlerden 

kıülliyen arı) an alametlerden biri 
de gazete ve harndiMir. Bir gazete· 
nin hqtün cihan harndısini bizzat 
toplaması imkan haricindedir . 
l di matbuat ajans demlen 'ssıta-
1 r<lan istifade dt::r. Her devletin 
ırj lan 11ar. Bunların çof,T\l. v~ en 

' imleri, bir ~iııdika tc~kil 

ediyorlar ,.e her iki tıeııede lıir 

~e bir ) erde toplanıp mü;terek 
ieJeri bnllediyorlar. Böyle bir sin
dilta halinde toplanış ınümkiin 

mertebe yalan haberlerin,heyecanlı 
ve taraf girene havadislerin, yavan 
maifimatın intişarına mani oluyor. 
Bu dan baı.ka ınti~nr sahası genişli 
}Or. Eğer, mesela, Reuter olmasa 
bir ça memleketler uzak şarkta 

biteni vuku"undan alu ay 
nr-a öğrenecekler! 1789 büyük 

r ız inkılabının haberı 1 tan· 
bula bir kaç ay ..:onra gelmişti ... 

Reuter'in mümessiline fordum: 
_ Çinden, Japony adan ne ka

dar vakittir telgraf alıyorsunuz, 
ücreti nedir, gunde kaç kelime? 

- Yarım saatte; kelimesi iki 

DAJJI" ın tefrikası: 20 
Ar "-ne Lupin 

Kapalı oda 
\azon: 

c 
Elizabetlıin ruznamesi 

Sonra bana baktı. Sanki göz
lerile bu alicenabane hareketin
den C.ola}ı benden minnetdarlılc 
bekli)ord . 

He; lbuk şatoyu yağmaya baş
lamışla d . 1 nbitler çıktılar. O 
yalnız k eh ve bana doğru 
geldi: 

- Fr 
lup edı o 
ta} i ı d'D. 

"ha u 
söyliyor? 

ız.' rı her yerde mağ
!JZ. HPrp arllk neticeyi 

r, dedi. 
ip bana ne diye 

? ~iye bağırdım. 

ı. 

tiitl· liraEı, günde 3000, bazen 
4COO, 5 00 kelime! Bu haberler 
Londra yolu iJe h men bize de 
g li)or, '\e Anadolu Ajansımızm 
telgrafları o tarikle ta Çine, Ja
f}()ll) aya kadar v.ırı)Or .. 

Ajan lar bt yneJmilel bir tcsa· 
nüt ev idıı; insan oğul1arını 

kla. tı n ı çalışıyor. Dünkü 
rr: •ılıarip er bu giin ayni masanın 
ctr fında ç lı~tılar. 

Bir ıkı ima: 
Hm mtimeı:;::ıili tam manası 

ıle bir l r nsız ; i~iuin adamı. 
Ho · cıl l t. Sarkı )almz Th. Ga· 
utier. I arn rtınc, Loti, Farrere'in 
e·erlerindC'ıı t ğrcnmış. Ziyaretinde 
e kı şnr ı buJaınacJı, yeni bir şark 
ke:;ıfettı . Hcnter : rint meşrep , 
tatlı lfıkndı eder, zevkten nnlar 
bir İngiliz... en bil) ük njanslardan 
birinin anııri. lfer kec:ıi tanımak 
ister, her k e keııdı::ıini tanıtmak
tan m mun olur . 

\~ l · kun<'tli 1 ir alman kafac:ıı. 
Ta · Hakkı il bir Lo ... evik . 

Bul11ar: Bırinci murahhas mcm· 
leketini s Jirm k ilminde müte
ha~ .. ı., \e f k muktedır bir devlet 

memuru.KC'ndi ind n azami i~tifade 
etttm. lkind , hır Galata araylıdır. 
Hakkı t rık be; in irticali sözlerini 
gene trtir. 1 n türkçeden fransızca· 
}8 çevırdi. Mekteplerimiz kendi i 
ile iftihar eder. 

İı;pa } ol: bu miJlet kibarlığı ile 
n. ·1 tdurdır . Kar ı.ımda Lir gentle
ın n (crntlnıen ~üııiJorum .) 

İtalyan: ateşin bir faşist; evvela 
İtnl) a , saniyn faşism, sa1isa ve 
e\H'lu 1\lu solini. 

Tıpkri uzatmayayım . l\lu -
rahhaoaların çoğu harem 
leri ile hirlil te gelmişlerdi . 
f ran'ız murahha5ılarmm birincLi 
tin gc rmiı. bir hamın ef.dir; ikin

cı~ı h nuz matmazeJJikten çıkmış 
uzun Lo} lu , şirin ve şen parisli 
hır :.\1 damdır. 

.Macar murahha ası milletinin 
ı.;ekil ve emailını çehresinde ic
mal ed n keza uzun Loylu bir 
~anımdır. 

Ç ko lovak mümessili pek şa
taretli deryadil bir zattır. Bir az 
yalnız c:e)ahat etme ... ini seviyor ve 
bunun sebeplerini uzun uzad1ya 
anlatıyor. 

lstanhul, Tiirkiye, Şark... bir 
sinema fılmi gıbi konferans aza
sının gozJeri onünden geçti. Az 
zam nd prk çok şey gordüler ve 
uğrendiler. l emenni edelim ki 
bu ınuhter m ınir;ıafirlerin sıkı 
sıkı tuttukları telgraf telleri türk 
kalbinden her dh arn müsalemet 
ve: hec:eri karde~lik <luygularmı 

ulaştırmağa vasıta olsunlar:. 
Celal Nuri 

"-Madam, dedi, benim kim 
oldu~u u zannederim bilmiyor
sunuz. 

"- Ka)'serin oğlu prens Kon-

Staj görenler 
Vilayette staj gormekte olan 

memurlsrın müddeti hitam bul
muştur. Bu efendiler yakında me
muriyetlere tayin edileceklerdir. 

Müddeiuınunıiyi ziyaret 
İotanbul nıeb'usu Tevfik Ka

mil Bey dün Müddeiumumi Ke· 
nan Beyi ziyaret etmiş ve kendi
siyle Lir saat kadar gorüşmüştür. 

Şahitlere saudalya 
Ağır ceza mahkemesinde şim

diye kadar dinlenen ı.ahitler ayak
tn cd, p :. chadct ctmektr idiler. 
Yeni tayin olunan Ağır ceza reisi 
ft'erit hey şahitlerin sandalyada 
oturarak şahitlik etmelerini ten· 
Rip etmj ve bu usulün tatbikine 
dünden itibaren başlanmıştır. 

Londra oteli c~nayeti -
Londra oteli sahiplerinden Hüse· 
yin Beyi öldürüp, CondandıI') a 
efen.diyi de ağır surette yaralayan 
Kofokos efendinin muhakemesine 
dün ağır reza mahkemesinde de
vam edildi ve miidafaa şahitleri 

dinlendi. Müdafaa ~ahitleri Kofa
kos efendinin fena bir vaziyeıe 
di.i~ürüldüğünü ve binııctice ciua
yetin vukua geldiğini suylediler. 

Kofakos efendi de bazı hesap 
işleri hakkında izahat verdi. Neti
cede katilin 3 aYukatı tarafından 
müdafaa ı }Upılmac;ı icin muha
keme başka hır güne bırakıldı. 

-----
Cinevrede salihı ah

merler ko fer ası 
Temmuzda Cinevrede bütün 

dünya devletlerinin iştirakile si
yasi bir konferans aktedilccektir. 
Bu konferansa Hilal ve Salibi 
ahmer cemiyetleri de davet edil
mişlerdir. Müzakere mevzuu 1926 
da Cinevrede )apılan Salibi a'h· 
mer mukavelesinin tadilidir. Kon
grada üseranın terfihi hususunda 
mukarrerat ittihaz edilecektir. 
Hükümetimiz bu konferansa milli 
miıd~foa, hariciye ve hilali ah
merden üç mümessil gönderecek
tir. 

Ankara,.. telefonu 
Ankara - lstanbul telefon tesi

satının ikmali için faaliyetle çalı· 
:. ı1nıaktadır . Yarın Haydarpaşa
saro.yhurnu ara ına konması mu· 
karrcr kablo için mahalJinde son 
tetkikat yapılacaktır. 

Büyük derede hazırlık 
Haziran ortalarına doğru şeh

rım ıze gelme i mukarrer olan 
ltalyan tayyare filosu için Büyük 
derede hususi bir yer hazırlanmak· 
tadır. Ticareti Bahriye miidüriyeti 
turafmdan Bü} iikdkre öıılcri ve 
tayyarelerin bağlanması için kafi 
miktarda şamandıra gönderilmiştir. 

şato sakinlerinin, yani jeromla 
Ros lie nin umulmadık işkence
lere uğrayacaklarını haber aldım. 

rad sınız.. Ne olacakmış? dedim. Ruznamenin bundan sonrası 
Kızacak zannettim, kahkahayı da eksikti İki gün sonra, 29 

bastı : tarihinde tekrar devam ediyordu. 
"- Küçük FrJınsız, dedi, sen ,. .. Dün geldi, bugün de ha-

dilber bir kızsın. Bütün hüsnün keza! Nazik ve zeki görünmeğe 
ve cazibcnle halis bir P2risli.. çah0ıyor. Edebiyattan, musiki

"Beni selamladı. e çekilip gitti. den, Goethedeo, Wagner den 
Per§enbe 17 ağustru bahsetti. Fakat hep o söyliyor, 

"Kamyonlar bütün gün şato- benim cevap verdiğim yok ki .. 
dan hududa e ya taşıyorlar. Bir aralık öyle kızdı ki: 

.. Babamın dügün hediyesi o- 11 
- Neye cevap vermiyorsu-

larak verdiği bütün kıymetli ko- nuz., dedi, bir Fransız da olsanız 
lleksiyonlar hep götürüldü. Paul Kayserin oğlu ile konuşmak bir 
ile ben bu dekor içinde meıı'ut şerefsizlik değildir. 
ve mllnşerih yaşayacaktık. Yara· .. - Bir k~dın celladı ile 
bbi ne teoelli 1 konuşmaz, dedım, 

"Harp bnberi pek fena gili· Bu tabirime şiddetle itiraz 
yor. etti: 

"Prens Konrnd gene geldi. " - Biz sizi bir harp esiri ve 
Kablll etme "'re mecbur oldum. ı yahut bir mahbus telakkl etmi· 
ÇUnkiı zi)' retini icubui etmezsem yoruz, dedı, 

94 te 94 !.. 
Bir çuval undan 104 okka ek

mek çıkabileceği hakkında vaki 
neıı:rıyRt, emanette giilünç telekki 
edilmektedir. Emanet, esaslı he
saplara ve müteaddit tecrübelere 
istinaden bir çuvaldan 94 okka· 
dan fozJa ekmek çıkmasına imkan 
olmadı~ı kanaatindedir. Binaen· 
aleyh, emanet eski hesapları de· 
giştirecek bir vaziyet hasıl olma· 
dığını soylemektedir. 

Eskiler işe yaramı yor 
Eski otomobiJlerin piyasaya 

ucuz taksi ile çıkarılması tasavvu· 
rundaıı 'az geçilıniır tir. Taksi üc
retlerinin ucuzlatılması hesabiyle 
eski otomobillerin yenilerle reka
bet edemiyeceği anlaşılmıştır. 

Birinci taksit 
Şehremaneti itilafname muci· 

hince 909 borcunun birinci taksi
tini verebilmek için hazırlığa baş
lamıştır. 

Emanet, müs kkafat vergisin
den ve sair vergilerden mütera
kim alacağının tahsiline teşebbüs 
etmiştir. 

Yeni buzhane 
Şehremaneti~ §ehrin buz ibtiya· 

cını kendi başına temin edebil
mektedir. Emanetin Kars. ağaçta 

yeni yaptırdığı buzhane de 14 Ha
ziranda açılacak ve bu suretle da
ha sıcak 1..amanlarda emanet kendi 
başma buz ihti}acına karşı gelebi
lecektir. 

ran sefiri dün v
r paya gitti . 

Evvelki gün ankaradan şe
hirimize gelen İran sefiri Furu
gi ban dünkü ekspresle Marsil
yaya hareket etmiştir. Mumaile
yh marsilyadan madrite gidecek 
ve Jspanyada bir hafta kaldıktan 
sonra 10 hazirands toplanacak 
olan milletler cemiyeti içtimaı
na iştirak etmek üzere Cinev
reye geçecektir. ----

aaş 

Muhasebei hususiye ~Ürü-° 
yeti, yarından itibaren haziran 
maaşının tevziatına başlayacaktır. 

Adliye memurlarının maaş ha
valesi dün akşam geç vakta kadar 
gelmemiştir. Cumartesiye gelme• 
si muhtemeldir. 

Kaçak n1aznun yakalandı 
Şehremininde bir polis nıe'mu· 

runu yarelamak maznunen mevkuf 
bulunan Arnavut Belıcet ile arka· 
daı.ları arrsındıı bulunan Galip 
beşinci miistant;klikten firar et-
miatir. O zamanden beri polis 
ikinci şubesince aramakta olan 
Galip, kaümış olduğu Adapazanı· 
ndan dün şehrimize gelmiş ve 
heman )akalanmı~tır. Galip tev· 
kifhaneye sevkolunmuştur . 

"- Ben şatodan çıkabilirmi
yim? 

" - Malikane dahilinde geze
bilirsiniz . 

" - .. Yani dört duvar arasında 
bir mahpus gi\4 .. 

"-Eh, nihayet, ne yapacak
sınız ~? Harptir bul Sonra benden 
ne diye uzaklara kaçmak istiyor
sunuz ? 

" Sesimi çıkarmadım O yavaş
ca dev m etti : 

" - Anlıyorum , siz benden 
nefret ediyorsunuz , Ben kadın
ları tanıyorum .. 

.. Ayağa kalktım, .. özlerine 
bir tek kelime cevap vermedim. 
Fakat gözlerimden bütün vucud· 
uma saran nefretin derecesini 
muhakkak anladı. O da kalktı , 
arkasından kapıyı şiddetle kapa
tarak çıkıp gitti : n 

Bundan sonra daha iki sahife 
eksıktir. Pa.,e sap sarı o.du. 

1000 kiloluk rakı kazanı 
Kasımpaşn da Yeldeğirıneııi 

sokağında Cemil efendinin evinde 
dün taharriyat yapılmış, §imdiye 
kadar emsali gorüimemiş bir bü
yüklükte 1000 kiloluk son sistem 
bir rakı kazruıı, 5000 kilo cibre, 
külliyetli mikdarda kaçak rakı , 
derece, anidol, nişadır ruhu, rakı 
nakföıe mahsus korsl:ar ve çantalar 
yakalanmıştır • 

Kaçakcılığın vasi bir şebeke 
tarafından yapıldığından şüphe 
edilerek zabıtaca tahkikata başla
nılmıetır. 

Tahlisiyyc idaresi 
Tahlisiye teşkilatı yarından 

itibaren bütün türkiye ı::alıillerine 

teşmil edilecektir. Meclbi idaresi 
lağvedilmiştir. İdare şirket haline 
kalbcdilmiyecek ve iktisat veka
letine merbut umumi müdürlük 
halinde idare edilecektir . · 

Nakdi tazminat 
Encümence tadil edilen nakdi 

tazminat layıhasına göre hazarda 
emniyet ve aı:ayışın muhafazası için 
vazifelerini ifa cmasında yaralanan 
jandarma zabjtlerine ve polis amir
lerine 5 maaşa kadar, polis me
ınurJarile jandarma efradının her 
birine 100 lira) a kadar tazminat 
verilir . 

Hamrda emniyet \e osayi)n 
muhafaza~ı için vazifelerini ifa et
mek sırasında ırehit dü~en ve ) a 
aldığı ) aradan mütee İren ölen 
jandarma zalıitlerilc efradın, poli 
aırt1r ve memurlarının ailelerine 
'erilec k tazminat iki rnisliııe 
iblağ olunur. 

Bu ahkam hazarda emniyet 'e 
asayiı;dn mulıafaza-.ına memur edi· 
len ordu kıtaları zabitlerile efradı
na da ~amiJdir . Bu ahkamdan 
efrada ait kı5m kıtata \azi~ 

esnasında ·ardıııı eden sıvı!lerede 

~amildir. 
Verilecek tazminatın şeraiti 

miktarı ve tarzı ayrı bir nizam
name ile tespit edilecektir . 

Irak hudut ktnnİb)OllU 
Irak hudut koıni ... yonu - Tiirk

lrAk hudut koınis)Onu l\1unlmde 
ikind celseL ini de akdetmiştir. 

Irak lıaş murahha ı Mu ... ul muta· 
sarrıfı Abdullah, si)'u-.i miişavir 
lngiliz binba~ı1arından Viri)san, 
lizn Zaho ka) makamı Muı:.tafo, 
Mu ul tahrirat müdürü Salim be)· 
!erdir. Katipler de ~1ustafo ve 
Yusuf efendilerdir. 

Hon..l.anya seyahati kaldı 
Hinıayei Etfal tarafından Gül

ceınal vapuru ile tertip olunnn 
Romanya tcneıziihüııden sarfına· 
zar edilmiştir. Masrnfı çıkarmak 
için laakal 300 seyyah temin et
mek icap ettiği halde şimdiye 

kadar ancak yüz kiii müracaat 
etmiştir. 

1 Eylul 
• Paul, Paul, hiç bir şeyden 

korkma 1 Bu iki sahifeyi ben 
yırttım. Fena şeyler okuma diye. 
Fakat bütün bu çektiklerim 
seni benden uzaklaştırmayacak 

de~ri mi? Eğer bir vahşi kuvve
tine güvenerek bana hakaret et
tisc ~enin için sevilmeğe hiç te 
layik olmayan bir kadın mevkiine 
düşmiyorum, değilmi?" 

Bundan sonraki sahifeler 
boştu. Anlaşılıyordu ki, Eli
sabeth, sıkı bir tarassut altın
da olduğu ıçın ruznamesine 
açıkça devam edememişt:. An
cak ısa kısa satırlar vardı. 

Perş<'nıbe 

Rosalie her sabah hunları 
istiçvap ediyor. Galiba Paris tah
liye edilmiş, Hükumet knçmış. 
Mahvulduk, 

Aak§am sa.at 7 
"Bermutat penceremin altında 

do aşı} or. Y ... nır da, C\ v1ce bır 

) 

Ye i gün bayramı 
Bu gün türk içki düşm n· 

ları mefkfirelelerinin bayramı· 
ııı tc'°''it ediyorlar. 

Tabfouu en canh b;r mev· 
simine tc tıdiif eden bu bayram, 
bir ıuefk~...re uğurunda ilme ve 
tecrilbe~ dayannrak çalışanla· 
rın müşterek duygulnnnı ciha· 
na ilin ettikleri hir gündür. Bu 
cidalin en samimi ciheti gayr
enditliğindedir. Ayyaşlann ne
fi lerin«t l'e meıımp oldukları 
cemi} ele yaptıkları zararları 
berkeı;e tanıttırmak için müca· 
hede edenlerin harekf'ltleri an· 
cak tebcil ve takdire müste ak· 
hr. Binbir çeşit iztirap ile mü· 
teellim olan insan, cemiyeti içe
risinde iradc .. i zaif olıı;;ılan ir-
şat etme , onlara gittikleri yo
lun fennlıgını göstermek çok 
hayırhahnne bir harekettir. 

Ailesinin ve çornklannın 
nafakalanndnn keserek her nk· 
ştım şuurunu kaybeden betba· 
htlara ilnıin,tecriıbenin hnkikat• 
larını göstermek kadar necip 
bir hareket ta avvur olunnbi· 
lir mi?İçki denizinde hogıılmak 
tehlike ine maruz olan yolunu 
nşırmışlara bir nevi deniz fe· 

ncri gibi selamet ve halas 
ahilini gösteren bu yüksek 

te:.kiliit kar 1SJnda her şuurlu 
'otan da hörmet duym kta ve 
hu işle uğraşanlara samimi can· 
dan bir alaka ibraz etmektedir. 
j~te hn günkü YAşil gün hay
ranıı hu mücadelenin senelik 
bir tezalıurudnr. İçkisiz de pek 
ala e)lenilehileceğini }eşi hi· 
JıilciJer ispat edeceklerdir. 

Temiz e ne eli bir aile ge-
zinti i )npılııcak ~e mefkure 
) olda ları bir hirlerile tanı a· 
cnklardır. af al n bulanma· 
d~. nıilft"kkire ın dumanlan· 
ınndı~, hisleı·iu nezih kaldığı 

bu C\ inç ve nt>şe giiniinü bU
fikrdaşlaı~11w kutlularız. 

LofaıuAn Rakim 

Sabıkalıların işi - L kü· 
darda Knlenderhane m ailesinde 
oturan Manav Abdullah ile zev· 
('t'sl C\ Jrrİne giderlerken ... Bl)lka· 

lılnrdan şofur Şukrii önlerıne ık

mı~. Abdullahı dovcrek karısına 

da taarı uz etmek i temı~, bundan 
buşka kendis.ni } kalamağa gelen 
('Ofis mt>mudarma da hakaıet et
mi~tir. Hakkında takiham bnşlnn
mıştır. 

Güverteden anbara -
Derince vapuru üçuncü kaptanı 
mo~yu "Hava,, anlara düşerek 

} aralnnmıştır . 
Kalp sektesinden -

Kusımpaşndd oturan Sayari, dün 
Haliç vapurunda ani olarak vefat 
etmiı.tir. 

-O- Koyunu götürüyordu
Sabıkahlnrdan Arnavut Recep 
dün Sinem köyde Ovakimin sürü· 
sünden bir koyun çalıp kaçarken 
yakalanmıştır. 

kaç defalar gördüğüm bir kadın 
var. Bir köylü kadını.. Bazı 
defalar da ~ir binbaşı ile beraber 
dolaşıyor. Bu binbaşı da hep yük
sek yakasını k:Jldırarak yüzünü 
saklamak ister gibi görünüyor.,, 

Cıınıa 

"Alman askerleri zevk ve 
neş'e içinde.. Galiba alman a -
kerlerinin Parise girişini tes' 
ediyorlar.,, 

Cumartesi 
"Yatak odamla annemin res

minin bulunduğt' dudvar arasın
da eskiden an.ıeınin oturdutıu 
oda var. Bino ~ı bu odada ya
tıp kalkıyor. Bu adam pernsin 
en yakın bir dostu ve mühim 
bir şahsiyet.. 

İsmi de binb(!Şı Herm nn I 
Başka zabitlerin yanında prensle 
senlı bc.nli konuşuyor. 

" pı ens " Hermannın koluna 
ya lanşmı, anlıyorum ki, benden 
b~hsediyorlar. Binbaşıyı bu mu-
hıı eıcdc pek hiddetli P:ördüm." 

\Bı medi} 



Muhtar Pş bir liyiha 
gönderdi · 

Ankara 30 [ Hususi ) 
Bu g6a mecliste; Mahmut ~tar Pa§lllıD divanı aliye sevki 
ndaki muhtelit encümen ~batasınm müzakeresine geçilme$, 

e.velreis Mahmut Muhtar Pafanm bir liyıha gönderditini ve bunun 
41ıec iste okunma11 iatirbammda bWUaduğunu söyledi. 
Li~ okundu, 
Müt.Whea mazbata muharriri Hakkı Tank bey, encümen na-

1blaa .az alarak dedi ki : 
Müdafaaname bize yerıi bir şey öğretmiyor. Hepainln cevaplata 

-.uıazıba·tada vardır. Binaen aleyh encümenin mazpatadll~ek 
-..ı.iyette defildir. Yalmz bir ıey ğüröniyonız : Muhfar l*P nedea· 
~ kartmnda bir takı• manevra yapan kuvvetler il<hıt'P iahabın
'ıda ır. Bir takım ıcipş g_arip taglitata, tenakud• dtlsmüt ki~er 
:ardır. Müdafaanm sonunda aynen, mahza bii' tazmifıat i9tibff]me 

Jrol bulabilmak cehti ile ortaya hukuki bır df\va çıbnp baılm, d~ 
e.ıı yübek blr ceill mahakemesi olan divanı ijide: ı fdtb'~ gıbi 
~ICilltı ... .-,. kaiıununa mugayır medeni düıa.pqm &iç btt tera

emsaliae tesad6f edilmemiı her tütlO tum~ _ _.,_,_ fev-
"llde ifititn:ael:Dif yelli bir t.mc ac•k Mhl ter~tı sair~ ve 
~ukiye ile kabili telif olmaclıtı likriıı~ dl)'Qf. 

Lly_dladan hunu öp~ aa.ıeilelimld iı_ik4n*- ••heyeti • 
celile lçiade bu sözlere ınahataP ofaük mi l(ekkül d~ bir fert 
~ kabiB ıa.avwr detildır. Mtiltttı' ,_. tazminat i#tihsaliat 

den IGzum basıl olsan l Devlet la~ W ••n ~. Eg~ 
edili pcl bir münırii __. ta, &mıa ıtetiaesi htıine halda 

layı oluyona mtla'uni ZQl&na .~.... b11 ~akW oda~ 

t• yor .. M~ tbmad• -.~ diVa.ı ali.ye sevk pld~ ol· 
da; takdir- etmesi ~ -, ~ bii mahkumiyet katarı 

-=til, mahake• ~ .~. ~~ eJi il~ 
• ıqenub• diJ• w~ M ~ v~ ._.,.., p&AD 
~-- .... DUO ..,.., .... a'tlifll filaincf. oklağUDU 

Y1eclL 
aıt.Ma .,..,.. konlla • kabil 

1leiıs; •'tJ ~ vmn· r. 

Bir ad da ~asırga 
De~ ı9 (A.A} -Manillt:do.n 

midini yor: Leyte adasını ınüthif 
surette tahrip etmiş olatı kası,,. 
100 kişiden fazla kimsenin ölü· 
müne ve binlerce kişinin mesken· 

Lüzitanya,, vapuru n 
torpillendi? 

l Gemiyi batıra• 20 11aJ11Gmlı Alınan talıtellHil&i
rimle bulunm"f olan m414.ını Rudolf Zentenn 
bir lngilia gaeteciaine anlattılclan. J 

"Ş~yger,, anlatıyor ... 
•\J-26,, Kumandam' Ş.qner 

dedi ki~ 
• - Wallül•i•hafea,. e dön~ 

yorduk. Kanala yaklafrtıtbk • 
Deniz fena idi, ortalıkta kesif 
bir ais vardı. Bu şerait dahilinde 
aeau babrmak mümkün dekt1di. 

• Çok '~eden siSin zail 
ol~u ~ Altlk a ID8fi 
mum · g rebiliyorcl m. Gem yi 
satb~~-~e~ 
yüzihlde devam etti~ Meyc:t.N. 
çı~ğıaımdaa pek a:ı sonra 

llfUldj .. 64 ··-·ıcttı:·:•~ 
düm. Banlarm ~ar kaç ı.uye 
ait o u u za~iıediyordw,u. 
Derken "'1ik üstunde bir Y'.apll• 
nm geldilini glrdum. Biz.e doğru 
geliyorchı. Atq ~ bilmek ümi· 
diyle •r cd dem e dal ım. 

•VJpur iki mıl nıesafl > e ge
lince ilt m tini de ştlrdi. 

Arblri sür'atuaizi azaJll" d re-
ceye çikaıaak, ®a b .. cum ede
~ilmemiıe imkan yo~ Pi otu
mu ~dmL O ed n beri tücca 
~- çahfmıt eski bu 
kapuadı • 

• - PenılcaptaD şu geDDye 
bek bakalım ,. d.ed . 

•Fakat a gelı~ Petikobo 1*· 
ltmca- kWar, v~ tekrar 
iatib#ıet d~ . 4iğin. m. 
Son aldll! vaı'ıyet oudar ID1i" 
keliDeklı ki, biamao b ~b-
ta DUhJll--lZI .. tem.iş olsa Ja&. 
dan ıJIJuıı ı "hap edemezdi t 
Alabilditit ittik ve durduk. 

"lllideki en iyi torpilleri o 
, • .._ kad8' harcemiştim. O 
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Buglln Beyoğlunda "Lavn Te
nis Klüp,. te yapılması mukarrer 
olan lstanbul ismir tenis maçın
da lzRliri temsil edecek ekipe 
dün şehrimize gelmişlerdir. Ge
len tenisciler H. Jiro, iki oğlu, 
F. B. Alyuti, Şarno ve diğer 
mensup oyuncular bir ingilizden 
ibarettir. Müntaka tenis he~eti 
facanbul namına lzmirlilerle kar
şılaşacak ekipi, Suat, Sedat , 
Şirıniyan, Şodvar, Mehmet Kara
kaş, Ratyaniden mürekkep ol· 
mak üzere intihap etmiştir. Bu 
oyuncuların alhsı da Fenerbahçe
nin birinci tenis ekipine men
suptur. 

Maçlara bu gün saat 14 te 
başl nacaktır . Bu gün 4 Singl 
"tek,,, bir "Dabl- çift,, müsabaka 
icra olunacakbr. Cumartesi günü 
de mütebaki 2 Singl, 2 dabl 
ynpıl caktır. Gelecek pazartesi 
ve Salı aünleri de rcvanş maçları 

yapılacaktır . 

Vefa • Fenel'balıçe 
Bu gön yapıllicak Vefa-Fener

bahçe maçından dün bahsetıniş
tik. Bu gün Taksim stadyomunda 
icrarsı mukarrer olan bu müsaba
ka cidden heyecanlı olacaktır. 

Maçın netice itibarile şampi· 
yona tasnifi üzerinde müessir 
olamayacağını izahetmiştik Vefa
F ener maçı, bu tesirsizliğine rağ
men çok alaka uyandırmaktadır. 

Vefe tal,nu bugün sahaya 
kuvvetli bir şekilde çıkacaktır. 

Esasen ikinci devre maçla
rında Vefanın gösterdiği muva-

enls 

alc. 
ffakıyetler bu takımın ihmali 
caiz olmadığını anlatmaktadır. 

Fencrbahçeye gelince; Fe
nerliler vefa maçına lik maç
larında çıkardıklsrı en zayıf ta
kımlardan birisile çıkacaklardır. 
Son Galatas&ray maçında saka
tlaDan Kadriden mahrumiyet Fe
ner defasım zayıflatmışken çar· 
şamba güuü Sahihin de Uşak 
hareketi bu hatta büsbütün me-

fluç bir hale getirmiştir.Buna inzi
mamon Beşitctaş maçı11da ayagı 

sakatlanan Sadinin bugün oyna· 
yamayacak ttir vaziyette bulun
ması, Cevadın takıma ilti'hakmın 
imkansızhğı, Fenerbabçe mül:Ia
faa ve muavin hatlarının tecrübe
siz oyu cularla tetkilini zaruri 
kılmaktadır: Bu vaziyet muva
cehesinde, Vefa gibi kuvvetli bir 
rakibe galebe çalmak için, her 
şeyden ziyade F enerbahçe hücum 
hııttmın çok çalışması, keadi 
depansmın hatalarını bu fazla 

faaliyetile telafi etmesi lazım gel
mektedir. Fenerbahçenin zayıf bir 
teşekküUe sahaya ç.ıkması Vefanın 
muvaffakıyetli bir netice olabilme· 
sini teshil edecek bir amil ol
makla beraber bu vaziyeti Vefa 
için muhakkak bir galebe vesi

lesi olarak kabul etmekte hatalı 
ol r. Geçen devre maçlarında 
Vefa yine Fenerbahçeyi Zeki 
ve Sadiden mahrum bir halde 
yakalamış, oyunun daha başında 
üst üste iki sayi yapmasına rag
men vaziyeti idame edememiş 
ve mağlup olmuştu 

= ---

1,atilleriniz yaklaşıyoe· .... · 
eyahaıe; &&) fiyeyP, teııezzulılere veya eğlentilere gitmek 

üzere hazırlamyorsunuz. Sa ın her heri izde bir 

fotoğraf makinesiyle le' aziınatını almağ1 unut· 
maıınız. 

Kodak makinalan ve filmleri· VEI.OX kağıtları 
Alaminüt fotoğraflar için 

MINUTEROS KARTLARI 
Kullanınız. licr yerde satılır. 

Emni t s ğı emlak 
müzayedesi 

Muza ·ede muhammin 
Bedeti k1~i 

L L 

Kafi karar ilanı 
ikraz 
No Merlıunatın cins ve nev'i borçlunun ismi 

12000 14910 17058 Beşikta~ta kaptan ibrabimoifa mahallesinde 

köçe a~lu oknğında eski \e yeni 2 numaralı 
,.e l lkanma mahalli tiçyllz ve camekftn ma· 
halli ÜÇl lız otuz e iz arşından ibaret erkek· 
ler tanıfı on Uç kurnalı ve bir btiytlk mer· 
mer taşlık etrafında iki katlı ve alt katı dört 
"c fü;tkatında keıalik dôrt oda soyunma ma· 
balli ve kadınlar tarafınJaki ayni taksimatı 
rn sekiz ylız altmış iki a.-şm bah9eyi ~vi 
(Kt çıık hamnnı) namile maruf iki kısma 

munJ,a11im hir hamamın tamamı Halil B. 
Yukarda cıns ve DPY·ilc ın~ i \~ muştemilite yaııh bir haınan.:ıın ta· 

m m 00 iki bin lira bedel ile rn l,t n ı tizerinde olup 3-6-929 tamnoe 
m dif pazarteaı eiınti <:aatHm altıda Jrnt'i kararının çekilmtsi mukarrer 
bulund ndan rol p olan ar n mez ur gUnd at on altıj a kadar eandık 

re iı de h z r b 1 rrı~ r 1 ,,nmu ır ı olunur. 

Cun u ! K DA fii . Ma, ıs 31 . 12)~ 

Borsa, Piyasa 

Dünkü muamele 
Dün bor• da isterlin 1006 da 

açılmış, 1008 ~ kapanmış , 
l 005,25 aıatı gelmiştir. 

Türk lt1m 871 açılmış, 873 
kapanmışbr. 

Lübi:i.yana pana~rırı 
Yugoslavyada Llyübliyana şe

hrinde bir panayır açılmaktadır. 
Beynelmiie.I nümüne paRayırı ıı-: 
fatrnı ha~ olan bu panayıra bu 
sene bir çak türk tacirleri de 
iştirak edecektir. Panayır bu sene 
31 ağustostan eylule kadar devam 
edecektir . 

Londrada bir sergi 
Eylul 1929 da Londrada yal-

nız tütünlere mahsus bir Hrti 
açılacaktır. Tütüncülermizin bu 

sergiye iştirak etmeleri ticaret 
odasınca temenni edil•ektedir. 

Balık ve meyva 
Balık fiatları eskisine naza· 

ran ucuzdur. Kalkanbalığı dün· 

den beri 50 kuruşa kadar satılı
yor. Palamut 80 kuruştur. Lüfer 
40, uskumru ıs kuruşa veriliyor. 

Meyva fiatlarına gelince çilek 
160 kuruştur. Piyasada az bulu
nmaktadır. Kiraz yeni çıkmasına 

rağmen 40 kuruştur. Bu sene 
kirazın ı bol ve ucuz olacağı 
anlaşılmaktadır. 

Vakıf al(aralr 
müdürlü!iünden: 

Muzayedeye vazolunacak apartıman 
1 - Bey(\ğlJ:lDda kuloğlu msballeei11.de ağa hamamı c~ddeeinde üç41ncU. 

vakıf banın oolwı numaralı dairesi 1 

2 - Beyo~unda kfttip Mustafa çelebi mahallesinde ibil sokagında 23 

No hane 
3-Beyoğlunda Htise);n ağa mahallesinde irmak ıokagında 19 No hane 
4-Pangaltıda Fransız mezarlığı kar§usında 115 No iki oda bit mutfak 
5- Beşiktaşta şenlik dede mahallesinde yeni yol sokagmda 39 No hane 
6 - Üskudarda lbaniye mahallesinde ç.içekci sokaglDda 4· 6 No hane 
7 - Topkapu cinnnda takyeci mahallesinde 12·14 Na Bektaıı derglhı 

Kiralık magaza ve dukkanlar 
8 _ Gnlatada kemankeş kara Mustafa paşa mulıallesinde yenişehir eo· 

kagırıdn 4-0 No dükkan 
9 - Galatada arap camisi mahallesinde mahmudiye caddesinde ta~hane 

iaiaııbuı ic.ra ~inden: . .\sat heyin I•· 
&ıtpan Jııkof ve!et Simyon zimmetindeki 
alaCa»ından dolayi mahe"z ve iuruhti 
mukarrer Galatadıı Be.'liezit mahalle!;inin 
Kılınç Ali Pap caddesinde atik 121·123· 
125-10.10 mükerrer cewt 125-127·2'2·24-
numarah bir tarafı Riza hey ,.e Pana~ ot 
vereeeleri dtikkioı '>e bir tarafı Panaia 
kifüe!!İnin haneıi ve tarafeyni tartk ıle 
mılıtut tahtındıı, Uç bap dıtkkiıu mUşte· 
mil ve ıenede 486 zira ''e malaallen bil· 
mcasbe 419,32 a't~tn muravbıu mahalden 
406,82 artın murabbaı üıerine k!ıı;ir ~e 
mUoeddet epartman\n on beş gun müddet· 
le ihalei katiyesi icra kllinmık üzere 
mUzaye<kye vaı olunm~tur. )lezk·,r apar· 
tıman 406,32 arım murabbaı üzerine 
mebni olup tahtındaki dükkanlardan biri 
tehidir. Diger ilü dUkklln yekdigerine 
kalbedilmiı olup camlı kapu ile geçilir 
bir koridor ve dört kmmı:lan ibaret zemi. 
ni renkli çini dö~elidir. Her iki catteye 
nazır kıeımlo.rı camekan ... e bir kısmın· 

da demir parmaklıklı pencere ve ıstor 
kepenkleri ve yan sokağı camh demir 
kapısı 'ı: bir ufak penr.eresi vardır i bu 
koridordan bir kapı ile zemini çini döşe· 
li ince bir koridor Ustünde zemini asfalt 
ve aydınlık mahalline demir parmaklıklı 
penreresi olıuı lıir eıda ve lıir heli ve 
ap..'lrlımonın zemin ke.nnn geçilir hır ı,a. 

pı Ye bodrum katına inilir merdiven O· 

Jup deniz seviyesinde olduğundan lıudruın 
su doludur. Kılıç Ali Paşa caddesindeki 
demir kapıdan apartımana girildik te ze· 
mini elvan çini do~eli bir ~ntire ve ca· 
meUnlı bir kapı ve solda ufak kııpıcı 
oda ı v~ diger dükkana geçilir bir 1-apı 
nrdır ahşap ktipe~te!ı demir parmaklık· 
lı memıer merdh·enden çıloldıkta z.emini 
th·an döıeH çidi bir koriJor UstUnde 
ufak bir oda bir heli bir mermer muqluk 

ve yekdiğerine geçilir S.9 numaralı iki 
oda veS.6,7 numaralı di~er üç oda \'e ay· 
n.c~ b;r kapı ile uzun bir koridorda 
bmnde ufak bu dolap bulunan dört 
oda ve meıkQr koridor iistünde iki dolap 
vardır mermer merdivenle ikinci kata 
çıkıldıkta meıkilr katta birinci kotın 

aynı olup civan çini di.ireli bir koridor 
ve bir mermer musluk ve uzun koridor· 
dakilc birlikte cem'an bir ufak \'e dokuz 
buyuk oda \e iki dolap \ardır liçüncU 
kata çıkıldıkta tavanlar kı.~men kartonpi· 
yer zemini elvan çini db:jeli hir koridor 
ve yalnız tahta döşeli uzun koridorla ay· 
rılau kısımda uç oda biri duvar içinde 
olmak ltzere iki dolap Ya alafıranga iki 
hela 'e mermerli iki mw:luk olup mez· 
kür katta biri ufak olmak Uıerc dokuz 

kapusı ittisalinde 141 No dukkiin 
10 - Tophanede ekmelrni başı 

134 Ne dükkan 

oda \ardır dtirdtnıcu katta UçUncU katın 

mahallesinde boğaz kesen caddesinde aynıdıt bunun fevkindeki katta iki oda 
bir helll ye ibadethane ittiha1 kılınmış 

11-Tuplmnede firuz ağa mahallesinde kadiriler yokoşunda lNo dUkkln 
12 - Topbıınede tın tın mahallesinde yeniçarşu caddesinde 144 · 138 

! o dUkkiin 

13 - Kabataşta ömer a\ ni 
199· 207 No dUkkiın 

efendi mahallesinde dolma bahçe caddesinde 

14 - Arna\Ut köyünde tevfik1ye camisi tahtlnda 42·38 No dUkkln 
15 - Kasımpaşada emin camisi mahallesinde samancı sokagında 45 

No dUkkfin 
16 - ÜslHıdarda gerede mahalletinde 92 No magaza 
17- Kadıktiylınde cafer ağa mahallesinde bayazit kiihya camisi tahtın• 

da 18 ~o dUkkin 

ve olııuretle tıınıiro edilmiş kubbflli ay· 
dınlık nıalıallini ve hır mihrabı havi ve 
doıemeei boyalı tahta olan kebir bir oda 
ve aralıktan çıkıldıkta roezk.Qr binanın 
Uç tarafı kısmen Ustü oluklu gaJvanize 
ssç ile mestur ye arasmda kapı bulunan 
ve tahminen 90 santlınetro irtifaında kor· 
kuluğu havi zeınmi ufalt tarua Yardır 

binanın Ustü galvanize ~la mesturdur 
>•'ni olukludur merdivenleri umumiyetle 
mermer olup demir parmaklıklı ve mil· 
ceUi ahıap kUpeiteli ye kapılar ''e pen· 
cereler yallı bo~a1ı olup merdivenlerin 
duvarları Lir metrP irtifaında koyu renk· 
li badanııhdır lıer iki sokağa nazırköıe o· 
dalarında birerh.i cem.an demir parmak• 
lıklı on altı balkonu vardn binanın arka 

cad· vıı yan taı:ahnda flydınhk nıahalli olup 
beı htm merdiven sahanlıkları ile i~bu 

18-Üsküdarda hacı hasan hatun muballesinde imaret çıkmazında baraka 
19- Osktidarda rum mehmet pa~a m(4balleainde çe~ıne mey<ıam cııdde· 

siııda 2 No dUkkAn 
20 - Üskildarda rum mehınet paşu mahallesinde çeşıne meydanı 

desınde 4 No dükkan 

Kiralık arsalar 
21 -

1
'Csktidarda hacı hesna hatun mahallesinde vapur iskelesinde arsa 

22 - Kasımpa~ gazi basan pa§a mahallesinda tlirabi baba sokagında 

25·23 No arsa 

Kiralık arsa ve kahvehane 

Aydınlık mahalline mutta5LI odalının 
ve UçUncU ve dördtmcU kattaki uzun ko· 
ridorların aydınlık mahalline nazır bi· 
rre pencereleri vardır bina kagir olup 
muceddettlr her katta elektirik \'e terkot 
teai.eah vardır mamllştemiliit apartıınanın 
kiymeti muhammineai (50000) liradır 
indelmUHyede (10000) lira bedelle talibi 
uhbeılsinde ihalei evveliyesi bilicra itı.lei 

23 - Kule kapusında ~ehsUvar bey 
846 ar~ın ar!:a ve kahvehane 

mahallesinde karanfü aokı1~1ııda katlveıi ıçın betekrar on befı gun 
muddetle mn1.ayedeye vaz edildiğin 

kiralık garaj maa oda 
24 - Beyoğlunda hUseyin a~a mahallesinde cami eokagında 7-9 No 

garaj maa oda 

den yttıde beı zamla i~tiraaına talip olan· 
lar kiymeti muhamminesinin rüıde onu 
niebetınde pey akçesini ve 341-6411 dosya 
numara.&ını mUııtaheebeu ınllıayede ıube· 
ıiııe muracaat eylemeleri 20·6-929 tari· 

• binde ibalei katiyesi icra kılınacatından 
mü~~rilerin daha z yade malumat alma· 

25-Beyogluada Hüsyin a~a mahalleeinde caddei lcebırde apartıman tahtın. lan için Ayasofyadai Adliye binası dahi· 
da bodrum linde icra d11ireti mumyede ıubesine mu. 

kiralık bodrum 

kiralık kayıkhane 
26 - Kanlicada çubuklu caddesinde kayıkhane 
Müddeti müzayede: 31 Mayıs 929 tarihinden 22 Haziran 929cumaertesj 

gunU saat on dört buçu~a kadar. . 
Balilda muharrer emlılk kiraya verileceğinden mU1,a~ edeye vazolunmuıtur. Talıp· 

Jcrin ~e,·mi ihale olan son gunlin saat on dört buçuğuna kıtdar ıartnameyi okumak 
ve teminatı 111uvıritk.ate ita ederek müzayedeye iıtirak etmek üzre lstanbıı.l ~VkM 
mudürlUğUnde vakıf pkarlar ınttdürlttRUne mUrac6'atlan ilin oluıı\U', 

Evsaf ve mi.ı~temilAtı hakkında malOmat almak isteyenler bu müddet zarfloda 
mllzayede odMına müracaat edere-k ecri misil raporlarını gtırehilirler. 

racaat eylemeleri ve ıspab vtıcut etmeyen 
ı;on mtitteriden madasmm k.eyfiyet eyle· 
mio addolunacağı illn olunur. 

} at~Rul İcra dairesinden: Mihri Nigar 
hanının Minas efendi veledi Ki) orkdan 

borç aldıfı meb(iitı maluma mukabil 
birinci derecede ipotek irae eyledili ()s. 

k üdarda Hace H~ına mahalleeirıde Çeı· 
ıue meydan ao~a~ında cedit 34,36 D\UDa· 

rada mukaddema Kıvmıığın yr.b k.hveili 
namıyle kUçUk iki dUkkln borcun veri· 
lememeıinden dolayı iodel ml17.4yede 
bin dört yuz lira ibalei kati> ee· ı:un on 

.................................................................................................................... ] bet gUn mUddetle mUıanqeye konulnıut· 

1 
E ali truke ilanı tur. mv me Hud\ıdu: saf tarafı kebapçı Tevfık 

.................................................................... , .............................. _.._,, ... , efendiııin, arka&1 bebiç beyin emlaklara 
Qğ ıarafı muıayedeye konulan emliUün 

~en k\ymett 80 buçuk arom ıerbinde muhta ol~ 40 
artın terbiı:ıde muhtacı tamir lştrıhtım ile 

Semti Mahallesi SokaJı No Nen 

Kadıköy Cafer aga atik: Niabiye 21 
cedit: Hacı ŞUk.r\1 

Müştemilatı 

Kagir hane 10.000 aek.iz taksitte mahdut tahminen 104 ('.f!iUl murabtıll!ıda 
eski yqh hoy~ı J.h~p ve gayri meıgul 
iki b~ d\llr.kan kepekleri gayri mevcut 
ve kısmen pencoreleri camlan kırık bu. 
71ik taratı ahpp peyk.eli alil biQ heıyuz 
lira ktymeti muhamminelidit daha fazla 
malumat 929 · 285 Nt1. dosyasıoda<l1r 
ieteyenler istınbul icra dairesine ıq\l.a· 

yed~ şubesine muracaat eyle111:eUdir işti· 
raeına talip olaıılar yü~ç beş zamla te& 

lim .eme etm~eri {20-6-929) tarihinde 
~aı 14 den 16 ya kadaı ihalei kaıiyesi 
, apılacatından mUıterilerin bizut vo,·a 
bih-ektı.le mu~ayeqe ıubeiinde bulunma: 
\arı i.ln pl\1.Q"f, 

Uç kat ve altı odadan ibaret olup bir 
mutl>alt iki hal! odunluk ve lcPmllrlUk 
ve ha va gllzı ile k\lID.panya aııyu tertibatı 
vardır, 

Ballkla evsafı muharrer ma bahçe hanenin mlllkyetinin 4,6,929 tarihine ı.:nueadif 
Salı gUnü saat on beşde pazarlık suretle icraya mUzayedesi mukarrerdk. taliplerin 
bedeli muhammeninin ) lzde yedi ~çuğu hesabıyle ( 750 ] lira teuıinat akçaları veya 
muteber banka mektubıyle emval metruke aatıı komiıyonuna muracaat eylemeleri. 

Be) o~lunda 'fram,·ay isteaiyonu kartısında sıra aer,•ilerde 19 Nolu hanede pıevfut 
ıikıpneti e:~ ayi beytiye 2 6 929 tarihine mliudif pazar guııu saaı 10 da mahallen 
bılmüzaycd~ satılacaktıı Talıp'-:rin mahalli satış komieltoıı11na mliracaat t)·lemcleri. 

j stnnLul ıcra d 
orner ıw m mal l r 

Fatma hatun mnholl !':lD ı 
suyu caddesinde atıkl9 21, 
29, mlıkerrer numarah m t r 
df ma~ura mai lez.ızin t ru u hıs· 
sesilc arsa ve beş bap dul l an n ve 
hekii r odalarını muc:teınıl müfrez 
n~11a lıağçe Lir bap J.onagın on altı 
hıs e itıhartle dort his.,esi Ahmet 
Hnındi Beyin uhtesinde ve~ ine ayni· 
mahaldf' Ye a \ nı numaraları havi em· 
ldkte mlışterek nısıf masura mai 
lezizin lıç. rubu hiı.s0~ile a uı gayrı 
menkulatın on allı hi ihb r· e Uç 
hissesi .Mehmet N ci B n uhd 
de olup Muhlis be~ den 
!edikleri mebıılıK. m ım 
birinci derece \ c hı 1 cı 
rasiJe i pot el~ icra edılıp 
rilmeme_inclen dolav Ah t 

Be\in mezkur hı-·~::ı--ı ırıdel 
din beş yüz lira bedelfo talı 
sine. \ e ) in ayni mahalde \e ni 
numaraları havi cmla ~te m\ şterek 
nısıf masura mai le?izin u rubu 
hiss,.sile avni garr1 meni ulatm n 
allı hiı> e itibarile ık bıscı; i Meh n l 
Nnd heyin nlıte ... indc olup Muhlis 
beyden bti~.raz eyledıl 1 n horca 
kar~ı birınci derece 'e birıncı ra 
rıumarns:Ie ipotek ırae e) leyı or· 
cun 'eril memesinden dola\ ı ı uma• 
ile\ h lehmet aci beym m z fir 
hissesi dahi indelmu.ra) ede bin yüı 
lira bedelle talibi ulıde~inde ibalei 
evveliyesi bilicra ihaleikat'fr .. lerı ıçın 
on he:: gün müddetle muznyedeye 
konulmuştur.Hudııclu cephe 1 Gumu~ 
suyu caddesi ıırkası Ktişadiye sokağı 
sağ tarafı Hamide hanımın vo eai
renin sol tarafı Cemil pufia zade Ha-
mit Beye ifraz edilen konak 'e 
bahçelerile mahdut iki bin dört 
yUz altmış iki arşın terbinde harem 
ve selamlık dairelerini ve bahçelerıni 
ve eaireyi, haricen kRkir bekar oda· 
Jarmı ve be§ bap dukldin mna ar 
ve sairenin evsaf ve muştemılatı 

Gtimüş:.ul u cadd dıden çifte 
kanatlı bti) uk eski ahşap cUmle 
ı~ap1dan bahçeye girildikte ol tn• 
rafta harem ·ag tarafta selam! k 
daireleri olup harem dairesiı e gi· 
rildikte zemini kırık malta döşeli 
bir toşlık bir soğukluk mermer dö· 
şeli tek kurnalı soba ile teshin edilırJ 
hamam, bir l~ısmı ytiklu ve doiaph 
ve divara gôınUlti raflar bulunan 
ve bir kısmı bU.ytik ve birinden 
harem bahQesin meth H an 
yedi oda dbrt aralık bir sofa Uç 
hela iki kiler şirvanh k 6prU se· 
JamJık daire. ine vasleder. 

clamlık dairesinin tahtında harap 
çama§ır yıkama mahaıli ve bir 
aralık mahalli ittisalinde ki buzlu 
camlı kapıdan mezkür selamlık de.· 
iresine gıdıldikte mlizayık bir taşlık 
bir lciler tiç oda bir merdiven l\ltl 

köşeli bir sofa Uıerinde divara gö• 
mültt caınh dolap ve ~kCir şirvanlı 
kopntye m~thal ve hela vardır. 

Harem bahçesinde ta11.ıı inşon edil· 
miş su hazinesi mermer aynalı bttyUk: 
musluklu bir çeşme, selamlık babç· 
esinde bir kuyu bir kaç meyva fidanı 
ye ktişadi) e soka~a vasleden bah· 
çenin geçit Uzerinde sağda nim:kirkir 
binada bir aralık dir oda bir belı\, 
karşısında ki ahşap binada zeımnı 
toprak bir ahir vardir. Delilık dair· 
sinin dahili yagli boyalı mücedeet 
olup di~ederi ahşap vemubtacı tamir• 
dir. derununda medyunlar sakindir. 
Caddeye nazır beş bap dukkanın 
dördUnµn zemini toprak ve tahta 
beıincisi istor kepenkli mukaddema 
gaıine ~imdi zeliha hanım oda olarak 
1siimal eylemektedir. Diğer dükkan· 
larda kazım ve Abdülkadir efendiler 
kiracıdır. v~ bir kısım tehi ve kUş· 
adiye sokağına nazır arsaya medbali 
vardır. 

Ar.a tarafından medballeri bulu· 
oaa bekar odalarıua zemini kaldırım 
taş dos:eli eski kemerli mulfal tnn 
ahşap merdhenle tızeriode karşılıklı 
sekiz oda olup derununda ın sro 
fotini şerif ve .Mustafa ve Ncdım ve 
hUseyin ağlar ile Reşit bey müste
cirdir. Dib'er tonos kemerli ocnkh 
mutfak maaallinden kısmen merdi
ven altına muııadif salaş komlirlü· 
~Un yaııında ki merdivenden ç kıl· 
dıkta bit aralık biri kUçuk uç oda 
oluJ.1 nngel, yani Tanaş kiracıdır. 

Arsada bir kulu tiç lu al 
heli vardır. Haricen ka ir dahıl n 
muhtacı tamirdir, tama 
bin üç yUz doksan Uç lır 
muhamminelidir. 

928-8883 nmaralı svcsinde 
mevcut harita ve hevann me inde 
fazla malumat vardır. 1 yeni r 
mUraersat ederler. Mezkür elere 
yüzde boş zamla talip olanlar h · se· 
lero musıp kıymeti nıuharumine· 
sının ytizde onu nisdctinde 
Pey akçasını teslimi vezne: etmeler 
ve 20-6- 929 turihinde saat 14 
ten 16 ya kadar İstanbul icra daire· 
sinde ibalei kayt,iyeleri yapılaca
ğmdan mli@terilerin bizzat veya bıl· 
vekale hazır bulunmu~lan ilan olu· 
nur. 
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r-S&dik 1 
Biradef\er vapurla:ı 1 
MUN\'~l'KS 1 

SAI(ARYA 
Vapunı 2 Haziran 

PAZAR gUnü al~ta.ını 
Galı* ~ 

tı•ndan harel,etle(Zoagu· 
dak, laebolu, s+nop Samsun, 

Ordu Gireean, Tıraheon Sürme· 
ne 'e Rize iskelelerine azime 
e a'det ecreccktir. 

Tafcıilat için SirJ ecide Mes-
det ham altmda, acaııtn ın •. 
uracaat Tricstiııo dairesi Te-

lefon: Ietanbul 2134 

BRILLO, 

Mılf/~ · ejAvtltımzı'! bir a~
na IJil!~ jıi,,lföm&sını ıswseriü 
BR141tJ~al etl:mic. iyi 
fiir ev evinde tlö{;ha 
bir kufu ~O bulundur· 
rnalıdı~. BR.'/l,J,-0 elleri kat'i· 
yen ltiW~A ten.cerelf!i ve 
bütun m&tleıü mevadı paılaJır. 

UJAHnu aceMı : Gol.tadtı 
V oyt1.dı Bıpunaa 7-JO 1MU714· 
rada ktş.l.ll VOLi'. ~ta 

9sta kutum No 447 

Belsoğukluğu &enği 
olanların Dazan ditdNriBe 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kafi 

olarak eski ve ) eni hchoğukluğu, 
frengi, idrar darlığı, bel gevşek
ligi Ye me ane ,.e bilcümle kadın 

l nbataızlık.ları tedavi ohıaur. ı 
Be~ o~lu Tokatlı yan yanında 

mektep sokak N 35 Tel: B.0. 3152 

J•tanbul Asli:ı e Mahkemesi D rdilncU 
llukuk. M:ıhk m aind n: E3,asının 'e 

01ınadığı taktirde bedeJinin i~desi hak· 
~tnda Mm. Eflııl a Ttdoridi tarafından 
&>eyoğlunda PangMltı Caddesinde 55 nu· 
ıxıd araJt Ka} maz<>ilu Apmtımanının dôr-
Uncu dairesinde Mm. Malvina D. Yako-

\'o hinti İetefan D'jaskufı aleyhine ikame 
olunan dan üzerine berayi tebli~ irsal 
kılınan enakı dava suretleri müdaaleyh· 
'~ıu iklmetkahınm meçhul bulunduiu 
Cihetle tebliğ edılmemiş olduğu anlafl· 
~ndaıı Kukuk Gsulu multakemeleri 
l\lnunu mucibıoce bir ay müddetle ilii· 
-~ teblijfat icrasına karar verilmi~ ol· 
~odan mUddetı mezkUre zarfında da· 
''.Ya cevap verilmcJi~i taktirde hakkında 

-!!;ap kararı ver lece~ı ılıin olunur. 

Jleıiktaş sülh hul<uk nıahı..emesindt'n: 
Borcundan dola) ı ırhtu mukarrer o-

1-n yedi ( 7) ) a~larım.Jıı bir adet Roman· 
l'l İneğinin b (5 haziran 1929 tarıhıne 
b\tıııadif olan çar~nnba gllnu saat dokuzda 
~ 9) Fatihde at p:ı:r.arınrln bilmüza} ede 
11lııht edilcceğınden talıp olanların me
lrıaru mııh usuna muraacatları ilan olunur. 

""""""--~----------~------------.t\. dliye vekiiletı 1 tanbul Sultanahmet 
lı heıinci Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
.. lllhınut paşa ve Divan } olunda Sinan 
hfıı Vefada ekmekci başı Ahmet paşa 
Ayasofynyı kel ir ve Şeb d bll§ında da
:-ı İbrahim pa§a De. uııuumanu)e civa-
rıd. Rüstem paı;a medr !erine ko u· 

lan. \'e ç rümekte. olduğu,:on len e~vanın 
"hihıeri bilinmedığınden hır teıbır olm-
b~ .üzre satılan cı~yanın likadarları tari
d ı ılindan iıı aren nıha et U a~ zarfın· 
k' Sultanahmet l cşın i sulh hukuk mah· 

etnesine mUTacua la sıfat v hhvi etleri· 
111 1&bat ederek eı alarmın e manını al
~ı ltanmu ilAn olunur. 

tı..ahk kirgir hane ve diikkia 
it Abdülhamidi sani vakfı mutevelli 

1 
llYın kamlıgo an : Be§iktaşta akaret· 
'tde SO numrolu hane ile 1-3, 7,16, 
~ numrolu dü kanlar bilmtiza~ ede 
lcaz. b" . edıl ceiinden haziranin ırıncı 
tuınaert si gUntlnhe tibaren yirmi 
g n m ddetle 1 nı m zaa) ide) c 'az 
~dılnıi tır talip ol 1 r 11 \c da~11; 
h ~d malümat almak i:,t ) enlerın 
~ııranın vırmı i ınci cumaertesi 
k illi saat Ön ı k d r mel alli mez· 

lrdn sı num 
Itarrıı ~ ' tıa v 
Uç nd n 
. te 
td re 

28 s.ndık GF .. lcio 150 Kakao (Tranait) 

1 • PVE - • 168 Pıl).IDuk 111eaMR&t 

2 NB 1 "'ir ııııpb çala " • 
4 " MH • ~esi 

16 it AG • 
(Transit) 

2130 ~~t 19 ~:zımpara ta~ı • • 
1 Sandik FFHA 1991 t konserveaı 

• 
3 Fı91 • • • r;rap ve relclim 

18 P~et • • • pekli mensucat 

3 Listilc deai~ başlığı 
" " • • 

ipekli ve pamuklu eldiven ' 2 it • • • 
3 n • " • ipek~ 

3 Gü•üş kaplama pinç mamulatı 
" • • • 

1 " " 
Trlf sabuau 

• • Patrıuk ~k ve memelik 2 " • it 

" Mubtdtf rli ve pamuklu kurdela ve ıerit 10 • • • " Vernildi 1 • " • • Deri kadtn çantası 3 " • it 

" Cerçıveli resim 1 • .. .. • Istampa boyuı 
1 " 

.. .. 
" Dikit iğnesi 2 • it 

" 
it 

Müstamel Jijlı elbise ve glase iskarpin s " • it n 
Muhtefff tekilde ıaptca 10 .. • it " 

2 it .. Demir kilit 
" 

.. 
2 • • .. .Astusa ve kurşun kalem 

• Pamuk ipekli tarulmdc 7 " • • • 
1 • • • Pamllk DHmSUCa.t 

• 
1 " • n LaVaata numunesi 

" 
7 SaMlık SR " 

1925 Meıbilya 

Balida muharrer yirmi dokuz kalem efya 1 Meziran 929 cumartesi giiılünden itibaren letanbul 
ltlaallt pmrüğü sattş anltarında bilmmayed.e satılaCatı ilan olunur. 

lstanhul ticareti dahiliye 
Gümrüğü müdürlô~nden: 

A~t Nevi Markası ~HJ.şfL 
-ilf',!. - "1 tt -, ı S"'1'1.f'h k ila ' 

Çins &#Ylf 
TeıJ bira şi§esi 
Tehi küfe 
Odun 

9 &I (( 220 
8 Çuval B 12 3fl0 

Toprak 1 (( Büa 37 

i
ll V ~ril M~« 

68

; } 
: • uo Pü kümürü 

58 Adet I M 505 11 ı\sıamel adi tehi sandıll 
ı Sandık Bila 703 Gazla müteharrik demir müstamel makine 
J Denk :t.f S 116 Keçi koyun desisi 
ı Sandık S M 26 Tehi bira şi§esi 
2 Çuval H M ~7 Şa.p-
2 Adet Billi 118 Müstamel kayık mujCmmcuı 

1 « « 5 } « yorgan 
ı cc « 20 34 « ylin yatak 

« « v
4
° « yastık 

~ « « Emay-ye mutfak takımı. 
Çuval H 23 Tarhana 

~ Sandık T O 62 üzum 
ı « 41 13 Gemici peksimeti 
lstanbul ticareti dahiliye Gümrüğü anbannda .. mevcut tıe .baldd~ envaı. muharr~r. e!~anın ~~ümle 

.. sari'"atı müşteriye ait olmak ve gtımrukee teslim edılm.ek uzre tanhı ılandan ıttbaren 
ru sum ve ma. J' • .. l . l • ··k k · a furuhtuna mıiblJleret edileceği.n.den cumartesı ve salı gun erı mez \UT gumru satış omısyonuna m ra-

caat edilmesi ikin olunur. 

E 
yup Sulh Mahkemesinden: Muddeiye 
Cemile Hanımın Molla Atkı mahalle· 

sinin çinilli çeıme sokattında 12 numaralı 
..._. bap hane ile 16- 20 mük.errer numa· 
•urr . l al bir kıt'a arsanın kabili tak ım o ma· 
dıluıdın 1uyu'un ızııleai zımnında fu~
f le esmanıuın hissalanna göre tP.vzı .ve 
ti'ksimıne dair 15 teırini sani ?28 tarı~: 
"b' de sadır olan hukmU i!Amı muddeıı 
~~;hlerden Galııtada Arpa camii şerifinde 
Asına eokatında 3 numaralı hanede mU· 
kim ( Ekiz oiullarından Ahmet ve Çeş• 
ıne meydanınaa Trabzonlu Mehmet Ça
vuşun kahve hanesinde mlikim Ekiz o
ğullarından Osman ) namlanna berayı 
tebliğ irsal kıhndııt halde mUddeii a)e} ~
lerin ikametglhları meçhul olduiu teblig 
'lmühaberlerinin zahrındaki meıruhatlar· 
~an anlaşılmıg ve mUddeiyeni!1 vukubu· 

1 talebine binaen ilanen tebliğıne karar 
:ilmiş olmakla her muci.bi karar mah· 
k.cıne tebliiı makamına kaım olmak tize· 
re ilin olunur. 

E
yup Sulh ~k~mP.sinden· Bır dey· 
nin temini istıfası için mahcuz ve fn· 
htu mukarrer olan Balatta Karabaı ma· 

:nesinin Balıt caddesinde 82 No boz· 
ma mahallinde bulunan bir adet motor 
enkazının 5 Haı:iran 929 çarşanba glinü 
saat 1, de memuru huzurunda satılaca· 
tından taliplerin yev~ ve vakti muanen· ae hazır bulunmalan ılln olunur. 

1 stanbul icra dairesinden· Ka~koy· 
tinde Mısırlı oğlunda Hayn Bey 

soka ğında 22 No hanede !Sacide 

hanıma: hk . 
Omer.e.f. 6 Hukuk ma emeaın· 

den 17 .4. 1929 tarih ve 927·3662 
numrasiyle aleyhimıze isti~l etmiı 
olduğu tenzili nafaka ıl~ır;ı.ının 
tenfiıi sırasında teblili muktezı ıhba. 
rname ikametgabiniıin balen meçha, 
liveti haeeltile ilAnen teh~l!n.e kanr 
verilıaiı oldupdJD tan6i illndan 
itibaren bir ay zarfmda mllrac~tl~ 
b" üna itiraz demıenn etmedıgı· 
n~ fakdirde ğiya nizda in~aza te~eb· 
bus olunaca~ı malum \e ıhbarn~me 
ma am•na kaim olmak üzre ilin 
'ıımıı 

\ 
\. 

En iyi müstabzarrat. 
ve bilhassa 

''Aspirin, .. 
llo•,... .. 18rl ekseriya taklit 

edilirler~ ' lj -YJ 
-~.._ 

T akl~rmdeıı sakınmak iç'in da.ima 
kirmızı tı>andırollu 

ve ,,..,_., mark.Mı hakıki 

ambalajına dikkat ve 

digerlarim reddediaiz • 
., ;y- <" 

t • 

Vakıf akarlar müd1irlüğünden: 
Bahçekapıda dordıµıcu ,·akıf hanın zemin katında 22-5 No. ma~ua ve 

34 o. telefon mahalli ve balaların arkasında aralık mahalli ve hanın asma 
katında 8-1 No. penceresiz oda ve birinci katta 12 ve 33 ve 35 ve 37 ve 
38 ve 40 ve ikincı katta 27,28,29,30.31,32,34 ve ikinci katta kara kısmında 
mukaddema kahve ocağı olan 8·1 No. oda 

MUddet mUzavede: 12 Mayıs 929 larihindın 5 Haziran 929 çarşamba 
gtınt1 saat on dc.irt bu~uğa kadar. 

Bali.de muharrer emlAk kıraya verileceğinden müzayedeye vuoluomuş
tur. Taliplerin yevmi ihal ~lan soıı gtinun . saat on dört buçuğuna . k~dar 
<>artnameyi okumal\ "e t mınııt muvakkata ıta ederek mUzayecfeye ıştirak 
~tmek uzre Istanbul E' kaf mUdurltığlmde vakıf akarlar mUdllrlUğUne mü· 
racaatları ilin olunur. 

Enaf ve mtl•ttımılit hat hrıda malOmat almak istevenler bu mtiddPtr 
' 

r rf rı ' -

lıasa ıı•11lari: --
r······· ·F:.kh:;;·31:·M.·~-;~1;~··;;;;~~1;.~····· ... 
f koınİ8yeDUnclaa: 
............................ 
samsunda kapalı 1..arf'ia mün&idlea)B komilan koyun 'e sıgır etleııiae talip suhur 

etmenitinden pazırbk.fu mınacak.tır. Talıplerın hemen Samsunda1d askeri l&llD .ı. 
ma komi&) onuna mUliMaatları . 
T eahbüdüı:ıli ifa edemeyen mötaahlut nam 'l' • bıaa Sarıkamıf(l.elci lutaatın ihti· 

~acı olan arpa kapalı zarfla aüuakasaya kunmu tur. İhale i lj ba.ziraıı 929 t:ıri• 
hinde aut 16 da Slrıkaınıplu aekerı eatın alma komı8yonunea yapılac ldır. Talip
ler.in teminatlarile Saııkamtodeki me7.kiir koaİEI) ona muracaatlarr • ..... ,~ . .,. ......................................... . 
Ü~üncü kolordu satınalma keınisyonundan J 

• ., ................... .,. ......................•• 
G umuş suyu hast&b&ıı~i ıbtİ)BCl ıçiu a3725 k.ılo koyun eti k.af alı zarf u~uı l. 

mUnakrsaya koomu.tur. ihalesi 6 Hariran 929 tarihıne mUsadif perşenbe gUau 
saat 14 te icra edılecektir. 

Talipk-.rın gartnamesinı komis;)onumuzdan almaları ve şartnamede )azılı olan te
kildeki teminalwtrıle vaktı muar>ende komi, onumuıda haıırbulunmalan ıliln olunur. 

K ıtaa~ ihtiyacı için 31500 kilo patates 23100 kılo kabak _2800 kilo bakla ~ kilo 
eemız otu 28000 kilo taze fasul) a 8200 patlıcan 8750 kilo bamya 5250 kilo lahana 

5250 kilo ispanak 23500 kilo kuru suvan kapalı zarf usulile 111unakasaya konmuıtur. 
İbaJeei 20 haziran 929 tarihine musadif perşcnbc gunU P.aal 14 de ıcra edilecektir. 
Taliplerin prtnameaini komisyonumuzdan almaları ve şartnamede )8%lh olan şekil· 
deki temiaatlarıla komıeyonumuz<la hazır bulunmalarl ilin olunur. 

Dördüncü kol ordu satınalma ·~::;;;:::~;:: ... , 
• ••••••••••••••••• 25 Ma) ı;;-929 Cumartesı gtinti kapalı zarf usulıle ıhale olunan Darıcn kı~aatına 

aıt Sıgır etine teklif edilen fiat gali görlllmekle l-Haziran-929 Cumar~ :oı güa\l 
ihalesi icra edilmek Uzre bir hafta muddetlc mı.ıııokasıısı temdit edıldi. 

ı······················ ..... ································ 

! ....... ?.~:~ .. ~~~:~~~.~~.~~::~.:~~~ ........ ~ 
50,000 Kilo Koyun eti kapalı uuf usulıle ihalei kati> eaı 8 • 6 • 929 ( ı m ırteai 

saat 14 te 
200,000 Kilo Ekmek kapaJı :.arf usulile ıbalei katiyesi 8. 6 · 929 
10,000 Kilo Francala Cumartesi saat 15.:i 
Mijdafa.i milliye deniz ku\'\~ efro..ıı ıle taJebesi iqesi ıçiıı yukanda yazılı 

E.t ve Ek'.mek ka,Palı 1.arf usulile bi~ndıı muharrer g\ln ve saatta ihaleleri ıcra 
eliilecekHr. 

Şaniıameleri g .. rmıek isle. enler her gun ve vermek iateyeıılena tenıinatla:ı 
İ&tanbul uıUeeseııatı bahriye muhasip m6öull~l\ioe UU&ttbuz muk.abilinde teshm ettikt n 
sonra yevmi ihalede ve muharrer snatta Kasımpaıada deniz satın alına komia. onuna 
muncaatları. 

Tayyare piyango müdürlUğüdden: 
(12) Kalem kırtasi}e edelatının paurhk retile 2 Haziran 929 tarih pazar gUnU 

saat on dortte pi) aago mü dürlütUnde mütetekkıl müba) aat komi&~ onunda ) apılaca· 
~hodan verecek olanların pey akçelerile mezktlı k•>mİ.s) ona müracaatları, 

Posta ve telgraf levazım müdiriyetinden: 
11 

1- Çanakkale haricindeki Adalar arasında buluuan kabloların 
tamirinde kullanılmak üzere asgari bir ay için önünde kuvvetli buh;. r 
vinci mevcut olan bir vapur isticar edilma iızere kapalı zarf usulile 
münakuaya konulmuştur 4 

15 Haziran 929 tarihine müsanif camarteıi günü münakasası icra 
edileceğinden aliplerin bu husustaki şartnameyi görmek için her 
teklifnamelerini tevdi için de tarihi mezkUrda sut 14 te yeni Pos. 
tahanede mübayaat komisyonuna m&racaatları. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Bedeli keşf. .., .. d rt bin yP.di yüz oıı tıç lira }etmiş kurufdan ibaret İstanbul on 

birinci mektep tamiratı kapalı zarf usulile 23 6 929 puar gunu saat on bire kadar 
teminat münakasaya konulmu§tur. Taliplerin nkti muayyeıune kadar teminatve teklif 

mektuPlarını encümene te~di etme idir. 

• •!• • 
Cidalide Muhiddin kocevi mahallesinde kilin dört odadan ibaret Muhiddin koca

vi mutebi binası icara \'eri]mek Uzere 23 6 9~9 pezar gUnU saat on bire kadaı 
miizal edeye keınulmuhur taliplerin encUmene mır aatları. 

(GAZİ HZ. YAGLI BOYA) (RESİMLERi) 
1. Ta. C. sureti mahsusada celbedilen, Berlin sanayü nefi&e 

akademisi Reisi ressam Profesur Artör Kamp( tarafından yapılan., 
Gaı.i Hz. nin yağl.ı bo)a resimleri J i)anada pek nefis bir surttte baı
tınlm1ştır. 

Bu resimler lstanbul Vüayet ve kaza şubelerince satııa ,ıkanl. 
mııtır. 

Cinsi Büyüklüğü 
190 x 70 
50 x 85 
9x14 

04 x 81 

Fiyatı Kuruş 
400 Müşür elbiseli .. 

• 
Fraklı .. 

.. 

.. 
" 

8 x 45 
9x14 

Daruttaiimi 

250 
s 

500 
250 

s 

musiki 
Hey' eti şimdilik Cµma günleri 

Ç b ki h h • d terenuaısaz u u u a çesm e olmaktadır. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlik 
l - Atıma altında çelebi oğlu &laettiıı malı llesnıde uma a"tı ıokaguıda 

41·47 ve 4349 numralı il\i d kkan 
i 2 - Hoca paşada ibni kemal caddesinde 48 50 numaralı nıaa oda bodrum 

3 - Kumkapuda ta\ oşi Sule) ınan ağa mahal e ınd ç~ıne aokağ nd4 41 
No dükkan 

4. - U~ktidarda. tabi imraniye karı~) t ınde J No maa oda dukkin 
mUddetı: 1 Ha:1.ıran 929 cuıııaertesı trtıü sut on d rt bouga kaıiar. 
Yirmi glln mUddetle ilan edilen hallda muharrer emJikia paıulıJtla ki-

raya venlmesine Enclımeni idarcct1 karar verilmi tır. Taliplt".r ~rtnameyi 
okumak ve teminat ita edere!\ ·cara ıut t ~ ) rl'ıi cierm yau C.Ji Jem•k için 
lstanbu1 E\ kaf ınUdiriyetınde Vakıf AkarJar mUdUrlU~Une muracaatları ilin 
olunur. 

t alma!\ lSle,:, enler müzaJ ede 
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