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Sosialism 
· ~ühesi 

ingtlteredc sosialist hükumet 
ikinci defa iş haşıu geldi. Avam 
kamarası işe başladı. Kıral nutku· 
DU ok,Ydlı. 

Amele fırkası, programında 
münderiç olduğu içtimai Ye ikti
ıadi büyük ıı.ılahata ba§ladı mı? 
Hayır. Kendilerinin yazıp kırata 
imza ettirdikleri nutuk hiç bir 
fevkrladcliği haiz dtjildir. Bunu 
muhafazakiirlll da , hürriyetper. 
·erler derµbul edebilirler. Çün

.lü t": rautooildir, tıjç pir ayk:ın 
noltayi ı tıva etmıyor. · 

Amele hükumetiniı sair hüku
metlerden bir farkı yoR. İktidar 
mevlıt"me"lgelmeden ateş püsküren 
Mac i> n J~ Hen erson, Snowden, 
şimdi, muhafazakar birer memur 
gibi masalarının b~ında çalıiiıyor
lar. Bunun sebep ve hikmetini 
bilirsiniz. Amele fırkası, mecJiste 
ancak iılll bir ekseriyeti haizdir, 
ysni dt~ iki fırka birleşirse 
a~le Mlliyette kalır ve hükumet 
yu-.ııanır. lşte bunun için Mac 
DQA).ld k:abiaesi pek ağır gidiyor. 
D Jti !Osialistler hükumette 
sosia · t deiildirler. 
~--· kabinenin maliye nazın 

W. ~urebile bakınız ne diyor: 
.. Aıiıeİe partisi kapitalist sistemi· 
ni takvi}eye çalışırlarsa yerlerin
de tutunabilirler, lak.in bozuk 
P,tenSiJ>lerini tatbika başladıkları 
~~ kendi!erini hükumetten ko
p~u:.,. 

Demek oluyor ki amele, ancak 
Diğer iki partinin nezaketi saye
sinde iş gurecek! 

~ek ali .. bu euretle Mac Do
na I~ arl<adıışları mevf ilerini 
muhafaz1' ~bifl.rld; fak.at fırka
larına, ameleye, müdafaa ettik
lMi içtimai meslek.e karşı ~aziyet
leri .ne olur? 

1ı w\nla~ıhyor ki uzun müddet iş 
başında kalmakla yıpranan her 
iki parti, tekrar kuvvqt peyda et· 
mek için - ütfen - bu istihaleye 
~ ytımtı} urlar. Amele partisi bir 
az htttl:ı. etse bile bu hata ınuhafa· 
ıa kArların ekmeğine yağ sürer. 

Nazari) atla ameliyat başk~ baş
ki şeyl~rrtıiş! O halde sosialistJe. 
r!D \:abfüesi - içtimai ve iktisttdt 
u'rahal hususunüa - renksiz bir 
memurin kabinesi gibi fş.aliyette 
bulunacak, ilerl ~idemeyecek, pro~ 
gı:amını unutacak ve ... bbylelikle 
h'1küm sürece~~. 

Fena hir yol .debril, fakat, aca
ba hu gidiJe amele parti ı mem· 
leke~teki reylerden bir kı::ımını 
q7Petnıez mı? 

Böyle sünepe davranmak, evet 
biı µç milyon reyin eldeu git
iMli demektir. 

Mac. Donald hükdmetinin bq
ı.,toından şunu anlıyoruz: Ne 
beynelmilel siya ette, ne de Bri· 
&Mya dah~li iiyaactinde cezri bir 
tWitiklik olmayacak. Fakat böyle 

rel:akiiz bir politika ilanihaye eore-
111& Ondan sonra kuvvetli bir ek· 
ldft,etl~ gene sosialistler hukumete 
g.,lft-ler v~ ya orada knfırJarsa, o
amas, İrlgilterc teceddµde sahne 
~tır. Amele partiyt kaybeder
lene: Eeki ıu eaki bawam. 
Mwf!iıl 11'aide d~er ciheti 

aolialtfdet11ı 1de, Brltılnya alemin· 
de cereyana, ~üle uymalan· 
dit. Amele is~let rütbe~i ka
bul,~: )• pr~pkıiden feda
lrlrtır' e~ o . Bô~eVikltırle mgi
liz mesai fırkasının farkı büyük! 

.e;.r Jferre daha anladık ki 1n· 
ailtere bir te1camü1 mem1eketidir. 
8'r hilıf~p di~ an 'degil. 

Tıp talebesinin 
bir tavzıhi 

Dün "'Tıp talebesi.. imzasile 
ve •hukuklu arkadaşlarımıza aç· 
ık mektup .. unTanile aldıtunız 
yazıyı berveçhi ati aynen derce
diyoruz. 

.. Bu gün çıkan gazetelerde 
hukuk talebe cemiyeti reisi Mu· 
bittin ve katibi umumisi Ihsan 
Atalay imzasını taşıyan ve güya 
Tıp talebesinin iptidai terbiye 
kaideleri haricinde hukuk ta!ebe· 
si aleyhine mütc\·eccih iınadatı 
protesto eden bir beyanname 
sureti okuduk. Çok temiz ve asil 
duygularla yapılan bu toplanm
anın ferdasında iki muhteris ka-

Jemden çıkan bu beyanname üz
erine aıağdaki noktalar etrafında 
hukuklu arkadaşlarımıza ve ef
kari umumiyeye tavzihte bulun
mayı zaruri gördülıc. 

1- Evelki günkü içtimada hu
kuk talebesi ve talebe cemiyeti 
aleyhine tek bir saz sarfedilme
miştir. 

2 - Tıp talebesinden Talat 
beyin hukuktan Ferruh bey hak
kında söylediği sözler nihayet 
ikisini alakadar edecek mahiyet· 
tedir. 

Hukuk talebe cemiyeti katibi 
umumisi olduğunu söyleyen ve 
cemiyeti namına idarei kelim 
eden Ihsan Atalay beyin mesele
sine gelince: Bu zat içtimada ha· 
zır bnlunan her kes üzerinde pek 
fena bir tesir bırakmı~tır, hatta 
müşahit sıfati~ orada bulunan 
gaıeteciler de bıraktığı intiba da 
bunu müeyyetti!. Nitekim dün 
intişar eden Milliyet gazetesinin 
şu mutalaası da teyidediyor . ( ... 
kasten bu gençlik gurupuna ka· 
rışan bir iki tahrikçi dt: kendile
rini belli etmekten kurtulamamış
lardır) 

Hem ne hacet orada hazır 
bulunan hukuk talebesinden 

Kamuran bey sırf fakültesinin şere· 
fini kurtarmak için Ihsan Atalay 
beyin değil hukuk talebe cemi
yeti katibi umuıdlsi, hatta h•· 
kuklu bile olmadığım IÖylernek 
ısttrannda kalmıştır. Biz de çok 
temiz bildiğimiz hukuklu kardq
larımızın alnına kara sllrmek iıtc· 
yen bu zatın hakikatte cemiyet 
katibi umumi:s' oldukunu bildiğ'i
miz halde hukuklu olmadığına 
inanır görnndnk ve bu tekzibi 
alkışlarla karııladık. 

3 - Şimdi asıl protestonun 
b_iı: tıbbiyelileri alakadar eden 
safhasına aelince( Bütün bir kar
dat Fakültenin talebeıini ipti· 
dai terbiyecbn mahrum addede· 
cek kadar küçülen bu zavallıla
rın iğrenç hareketinden eminiz 
ki bütün hukuklu arkadaşlanmıı. 
da müteneffir ve mütecssirdirler. 
Bu adamlar hareketlerile milli 
ve vatani itlerde birbirinden fu
la olmayan Tıp •e Hukuk ıenç
liği arasına nifak sokmak sCTda· 
sında iseler çok aldanıyorlar. 
Çünkü gençlik selinı mantıkhe 
hakikatı pek yakında görecek ve 
böyle dalllette kalmıı insanlara 
kendi namına söz ıöylemelc fır
satını vermiyecektir. 

Tıp Talebesi 

Arap harfleri hakkında 
bir tamim 

Maarif Vekili fU tamimi rön
dermiıtir: 

•Arap harfleri artık tarihe 
karıımaştır. Hiç bir Türk vatanda
şı bu harfleri kullanamaz. ea,le 
iken bazılannın h.....S itlerde 
ı. laarfferi kullaadıpu laabu 
aldım. Maarif aile•inin vtak a aı.. 
~ntmıı arap harfleri ile biç bir 
yazı yazmıyacaklannı bilmekle 

·--'•'1iy Han m beraber bu mühim noktaya bir ./'"\. e l kere de bütiila Maarif ailelim 
Madam Mannije katil kudiy· dikkatini celp eylemeğe lnzum 

le mlilı tauıcla. maznun bulunan gördllm Mealekdaşlann huauai 
~ ~ kerimesi Aliye hanam işlerde de Tiirk harflerini kullan
Mikltüidaki iıtlntak evrakı düa malarının bir vicdan borcu bu
liıiUdd~l umun ihg ~lnıiftir. Ali· lunduğuna göre bundan inhiraf 
'1'!~linrmm uhakomesine gele· edilmeme.ini tebliğ eyler ve 
~t cıf\a . da. u t ceza mah· mıntakanıza tamimini rica ede-

b ,.ıa:.acaktır. 1 rim efendim •• 
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f DUne, buQÖne, ~arına ait mdtef errik haberler 
Cera iyeti belediye ldhal•ı cotaldı 

dün toplandı Limandaki antrepolar 
Cemiyeti belediye dün toplandı. 

Yeniden yapılacak. olan numarataj 
masrafı için talep edilen 72 bin 
liralık tahsısatın müzakeresi gele
cek haftaya bırakıldı. Haydarp•§&· 
da yapılacak olan büyük köprünün 
inşası gelecek seneye tehir edil. 
mesi huabiyle bu köprü icin tah
sıs olunan 60 bin liranın Verem 
hastanesine tahıısı ~ararlaştı. Bu 
suretle Verem hastanesinin inp
sına imkan elvermiştir. 

Harbiyeden Mıtçknya yeni bir 
yol yapılacağını yazmıştık. 

Bu caddeye isabet eden ve O· 

peratör Kemal heye ait olan hail· 
tane arsasından bir kısmının is· 
timlaki lazım geldiğinden bunun 
için 5 bin lira istimlak bedeli ka· 
bul edildi. 

Cerahpaşa IJastanesinde 21 ay 
rontken mütehassılığı yapan Rem· 
zi Beye mahiye 100 liradan ücret 
itası kararla~tı. 

vıı•11elte 
Yeni mektepler 

Encümeni umumii vilayet dün 
içtima ederek yeı:aiden in.ta edile
cek 22 mektep meselesini tetkik 
eylemiı ve mektepleri 1,229,000 
liraya ihale etmiştir. ihale şeraiti
ne nazaran yeni mektepler bil
umum sıhhi evsafı haiz olmak üz
ere 2 sene zarfında yapılacaktır. 
Bu mekteplerden biri Kaaımpata· 
da,2 si Nışantaşında, biri Şişlide, 
biri Ortaköyde, biri Beykozda, 
biri Anadolu hisannda, 2 ıi Os
küdarda, biri Kadıkl5yünde, biri 
Eğrikapıda, biri Eaki zaptiyede, 
biri Bakırköyde, biri Y eıilköyde, 
biri Ramide, biri Unkapam11da, 
biri Ci'ıangirde, 2 ıi Eyipte, biri 
Tokkapıda, biri Azapkapıda, biri 
de Cerrahpaşada yapılacak ve bn 
semtlerde kira ite bina işgal <'t

mekte bulunan rnektpc!ere tah
ıia edilecektirr 

Emanette • 
Yeni buz fç" .;r{ası 

• • 
ıçın 

kafi gelmediği 
yenileri açılıyor. 

İstanbul timanında antrepo Buhran ve antrepo iıleri hak· 
buhram bütün şiddetile devam kında sallhiyyetdar.bir zat bir mu• 
etmektedir. harririmize şu malftmatı •ermiştir. 

Limana külliyetli miktarda lis- - Daima yaz ayları limana faz 
tik, iİkarpin gidiği h•lde mallar la mal ıeJdiği için böyle buhran 
ma'nılarda beklemektedir. Aynı hadis olur ve alelekser teırini n• 
wnanda külliyetli miktarda gelen vele kadar devam eder ve kıtm 
malını bir haftadan beri karaya bu mü~külat zail olur. Geçen se· 
çıkaramayan bir trikotajcı dün ne haziran ayında latanbul 29,000 
rüsumat& müracaat ederek fahri- ton eıya, bu sene buiranda ise 
kaımın tatili faaliyet edecetini 52,000 ton qya gelmiıtir, daha 
söylemiıtir. eylülün on beşine kadar da eıya 

Rüsumat bu had buhrana çare gelir. Umumiyetle limanlar vasati 
bulmağa uğraşmaktadır. Bıı cüm- olarar 300,000 tonluk eıya bo,al· 
leden olarak rıhtım şirketi neıdin· tabilir. Böyle olduğu halde sırf an· 
de teşebbüste bulunmllf ve Haliçte treposuzluktan eua tahliyesi geri 
yüzer mavnalık eşya alır iki antre· kalmaktadır. 
po açılmasını temin etmiştir. Met- Rıhtım §İrketinin antirepo buh· 
rfık bir halde bulunan Saray bur- ranını hal için ne fenni vesaiti 
nua dahi bir antrepo temizlen· vardır, ne de amelesi! Limandaki 

1 mi~tir. Buğün eşya alınacaktır. vapurlarda eşyayı tahliye için 30.40 
Buraya hariçten sahih bir vinç te vinç çalışırken karada 4 vinç ça· 
getirilecektir. Liman şirketi buh. lışıyor. HülAsa rıhtım ıirk.eti ıene
ranm tahfifi için 100 mavnalık !erden beri limandaki antrepo 
eşya alan Inönü vapurunu kirala· bubnnımn izaleıini temin edeme
m ııtır. Vapur Saray bumundaki mittir. Şirketin mukaTeleliDde 
giimrük anbarlarının önünde du- liml'n<laki antrepo ihtiyacatım te· 
racaktır. Bu seyyar antrepoya min etmesi hakkında sarahat ol
Cumartesinden itibaren e~ya kabu- duğu halde bu vazifeyi yapmadı
liine başlanacaktır. ğmdan şirketin feshi ,lazım gelir. 
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AUsumaıı• 
Yıkık mescit duvarı 
Sirkecide Mes'adet hanı ııra· 

sında bulunan me:scit bakıyye9i 
duvarından bazı eşhasın antrepo 
pençerelerini kurcaladıkları rüau
mabn nazarı dikkatini celbetmiş
tir. Geçen defaki hırsızlık ta bu 
mescidin bulunduğu yerden ya
pılmıştı. Rüsumat idaresi bu 
mescidin yıkılması için vilayete 
müracaat edecektir. 

Mahkemelerde 
(:Jebze ihtiyar heyeti 

beraet etti 

Maarifte 
Bedeni terbiye 

kursundaki hadise 
Bedeni terbiye kursunda bu 

sene ipka bırakılan talebe ile 
kura idare heyeti arasında çıkan 
meselenin tahkikalılia, maarif 
müfettişi umunıilerinden Ekrem 
Besim bey memur edilmiştir. 

lnlllsarlarda 
Çakmak beyannamesi 

vermivenler 
,/ 

Çakmak inhisar kanunu mu· 
cibincc inhisar idaresine veril· 
mesi icap eden beyannameler 
müddeti bittiğinden inhiaar ida
resi beyanname vermey~nler hak· 
kında takibata baılamıştır. 

EYelki ğiin teb,..,fi htt•z!luz 
kalmıştır. Havanın fl •~a~ sı
calC olması ve p.;a~ •fi <elan 
kifi buz. çıkartılam<ım.& ı ,_..- çok 
tikiyctleri mucip olır.uşi.ur. 1 

Gcbzeye tabi Aydınlı karye· 
sinde berber Ali isminde bitini 
hilafı kanun hapis, darp ve itken
ce etmekle maznun bulanan kar
ye ihtiyar heyeti, Ahmet Niyazi, 
Fazıl , Süleyman Sırrı , Hamdi 
efendilerin muhakemesi dün bitti. 

MUfeferrllf 
Şehrin buıwı kalmasının ye

gane sebebi, eman tin yeni yap· 
tırdığı buz fabrikası ile eskisinin 
birleıtirilmeai esnasında makint::· 
lerden birinin kınlmuidır. Tami· 
rat 4 saat ıürmüş ve bundan 
sonra buz imaline başlanmı, ise 
de şehirdeki buhnuwı önüne 
geçilememiştir . Dün eskiıi gibi 
huz istihlal olunaralc piyuaya 
seYkolunmuıtur . E anetin yeni 
yaptırd•tı fabrika 3 güne kadar 
i,e başlayacak ve yevmiye 25 ton 
huz istihsal edecektir. Şimdi de 
50 tou yapıldıtı cihetle yeni fab
rika işe baflaymca h~r gün ıehı e 
1S ton buz verilebilecektir. 

Aboraym mut 
t1CU1 bir H~nn· . ,.,,~ -"' 
Ç4lllfGn bir .... 

HH 'IXJT: JlfiAl4l 
ltadlnlar bıçki w 
clüciı ırwk~bi. 

Faııma Aliye h
anınun müdür/ ü
/ünü ifa eUili 
bııı mektep geçen 

gün 1929 mezun· 
lanna şaht:detna· 
meleri ııeril11ı1#ir. 

Müdafaa §ahitleri maznunlann 
lehinde şahadette bulundular . 
Müddei umumi Cemil bey ctırüm 
sabit olmadığından beraatlerini 
iltedi. Mahkeme de mfizakereden 
sonra beraatlerine karar verdi. 

Köçe oğlunun vasıyeti 
Vaktiyle köçe otlu ölmeden 

evvel bir vuiycbwne yazmı, ve 
öldDtü zaman 10 bia lirasının ema
nete tahsis edilmesini bildirmiş idi 
Banc:lu 586 lira Türk cemaatına 
iaabet eyleditnadea, bu para dftn 
emuete verilmiftir. Emanet "n· 
rayı hiWiabmere vermiıtir. 

Ali iktisat komisyonu 
içtimaları 

Ali iktisat meclisi komiıyonu 
içtimalarına devam etmektedir. 
komisyonda aza bulunan Raif 
Necdet bey lc.omisyonun faaliyeti 
hakkında şu izahatı vermiştir: 

- Komisyonun müzakere etti· 
ti şeyler teknik işlerdir. Mesai
miz daha iki ay lilrecektir. 

Vapurcular arasında 
Vapurculara ait evelce tanzim 

edilen itilifnamenin noksan kıs
mı da elde edilmittir. Cumarte1i 
gün& vapurcular ticaret odaımda 
toplanarak rakabet ve navlunla-
rln Qynı mıkdarda olma11 ha~ 
da müzakeratta bulunacaklardır. 

Bu meyanda itilifnamenin tat· 
biki için maddeler birer birer 
tetkik olunacaktır. 

Hayvan ~orsasında 
Hayvan bonaı hey' eti idareıi 

dDn ticaret müdirfyetinde içtinıa 
etmiştir. · .. 

Mez~abada r~pıl.an et satıt 
ıalonu ınpatı bınncı teırinde bi
tecektir. O zaman bağırsaklar 
borsaya alınacaktır. 

Elmalı suyu 
Şchr~manetinin Elmah suyunun 

Aoadolu hisarına kadar indiril
meıi husuıundaki te\difini Elma• 
h ıu tırketi kabul etmiıtir. Ya
kınd" teıiıata bqlanaçaktır. 

T urnig 7 ulüpte 
dünkü içtima 
'.l'iirnig kulüp bnpeei düa ~ 

etmiş Ye bu içtimada Reşit Saffet 
Bey izahat vermiştir. Re§it Saffet 
bey Münibte toplana• beyneJmi-

lel ıeyyalilar kongre&i~ ittifak et
miş olduğu cihetle dünkü izahatını 
h'1 ko•grenio nıtizakerelim hale 
retmiştir. 

Mttnihteki koDgre, 930 ta • 
dedilecek olan kongrenin lstanbul· 
da toplanmam huıusWICH lUıfit 
Saffet 8. tarafından vuku bulacak 
teklifi kabul ~tmiıtir. 

Katil Meci 
hapisaneden 
nasıl çıktı? 
A~r e&a mah1t~m~l~ müddei 

umumilikten me'zuniyet ihnadin 
bir katilin bir kaç dafa hapitba· 
neden çıkma!lına ıııdaaade eden 
Hapisane müdürü Halis bey hak· 
kındı1 takibat ve tahkikat icruıııa 
karar vermişti. Ajır ceza mahko. 
mesi bu hususta müddei umum.ili
ğe m ilzekkere yazmış, miiddei v,. 

mumi muavinlerinden 'NecmeUin 
bey tahkikata ~emur edilmi§tir. 

Necmettin bey hapiaane müd&.. 
rü Haliı beyden k~ iatiiak 
etmi1; ayrıca hu Hususta icap eden· 
lerin de ifadelerini almıtbr. Tan
zim olunan evrak müetantlkl~e 
verilmiştir. Müıtantiklik Hallı 
beyi davet ederek i&tiçvap.ede
cektir. 

Bundan başka ağır ceza mab· 
kemesi ihtilastan maznun Kemal 
bey hakkında yazılan bir müzek· 
kereye uı.un müddet cevap 'eril
rnemeıi dolayısiyle defterdarbk 
aleyhinde temadii meYkufiyete 
sebebiy r mad~ tıı<fe tatnıll 

icrasına karar vermi~ti. Bu tah· 
k~kat ile de ıniJdltei tlmumi mua. 
,·inlerinden tiyazi bey meşgul 
bulunmaktabır. Tanzim olunacak 
evrakı tabkikiye nıüıtantikli&ı 
v o rilecek tir. 

.,,~~ .... ~-1 '. tı!k~~I 1 
Kavga ve cerh - Sirkecicle 

araba vapuru isketesinde h•mal 
Mehmetle aşcı Hamit lca.,a .t
mişler, neticede Hamit bıçakta 
Mehmedi iki yerinden yarat. 
mıştır. 

-0-Kurbalı derede Kamil eferr 
dinin ahınnda oturan Hatanla 
Hilmi kavga etmişler, Hasan, Hil· 
miyi yaralamııtır. 

+Vapurlarda hırsızlar-Uma• 
nımızd!\ vapur ve mavnal&rdan 
harsızlıli yapan Sıtkı ve ~emzi ı .. 
minde iki şahıs yakalanuu~. 
Buı:alnrın çaldıkları eşya da mey· 
dana çıkarılmıtbr. 

+Gene toslqblar- Şoför 1,. 
mailin idaresindeki 1435 IMllll• 

rolu otomobile şoför Mitatın 2184 
numrolu otomobili düıa ubala 
Takıimde Ru• aokajıacla 9M• 
pıfmlflardır. Müıademe eıaum· 
da 2184 numrohı ot0110bilde 
müşteri olarak bulunan Sata ya· 
ralanm14 ve Haıtaney~ kaWınl
mıştır. Her iki ıoför de iM!~• 
yakalanmıştır. 

+ ôlü mü dogdu? - 'Bey
oA"lunda otııro terıl °"'*'aa 
karısı 6lü olarak bir ç0cuk d• 
gumnıf, fakat bunda va1det1hin 
bir kaıdı olduğdna d'lr ıabıtaye 

ihbarda bulunulduj-undan çocd!UD 
cesedi Morga a-&nderilmtıtir. O
rada Çocuğun neden BldlSgft te~ 
pit ef!ilecek ve valdenln bir bu
tı görülütte tevkif oltımacalctır. + Parmakları 'lcoptd -- ıcu .. 
pafat!a oduh iskeleı!nde Ahmll 
beyin odun depoaut da çalıpo 
SUkrii , bıçkı ile odun ke!erko• 
ihtiyatlızlık neticesinde partnak-
lamu ktıGmittir. 
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, Kesirlerin. tevhidi hakkında 

Şükrü Kaya 1 Bükreşteki 1 Okyaiiosu 
geçtiler 

Kesirlerin tevhidi hakkındaki kanunun müsakkafat vergisine taallük 
eden kısmt hakkında son haftadaki gazete neşriyatı halka bu vergi
nin % yüzden fazla bir zam gördüğü kanaatını verecek mahiyette 
görüldüğü ve böyle bir zannın haktkatle asla alakası bulunmadığı 
için berveçbi zir tavzihatta bulunmak f~ideli .. görülmüttür ... 

Dilenci 
- - -

Düuyıu1a, mütehass111 ve mi· 
tcucvvii t•u ~ok olan san'at, hiç 
şüphe ) ok, dilcnciliktir. Bey tevkif at 

Artuvin, 10 [A. A] 
Dahiliy,, vekili Şükrü Kaya 

bey ve ordu müfettişi ile kolordu 
kumandanı paşalar Karsa hareket 
etmişlerdir. ----

Komünisler 
lzmir, 10 [A. A) 

Taklibi hükumet mazounla· 
rının muhakemelerine bu gün 
ağır ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. 34 maznundan bir kts· 
mı da ikinci celıede müdafaala· 
rını yapmışlar ve kemafissabık 
inkara saparak kendilerinin bi
günah olduklarıDI söyleyerek 
beraet talep etmişlerdir. Muha
keme önümüzdeki salı gününe 
talik edilmiştir. 

At sergi i 
Pınarbaşı, & [A.A] 

Bükreş, 1 O [ A.A] 
Fesat tcrtibab hakkındaki tah

kikat devanı etmektedir. Tahki
kat neticesine l'Öre bir Faşist 
teşkilatı vücuda.. getirmeğe çalı
şıyordu. Polis mı.maileyhin ef' al 
ve harekatını takip etmiştir. 28 
kişi tevkif edilmiştir. Bunlardan 
iki n:ıühendis, sabık bir miralay, 
küçük rütpede 10 zabit, 10 usta 
başı, 3 çavuş ve askeri tersane 
amelesinden sekiz kişidir. 

Metinler neşredildi 
Paris, 9 [ A.A ] 

Hariciye nezareti Fransız 
Ttirh itilafııaınelerinin met· 
n.ni neşretmiştir. 

T unanistanda 

F.azaya uğrayan 
tahtelbahir uzunyayla at ıergisi bu gün 

bütün hey'etler, yetiştiriciler ve- Londra, 9 [A.AJ 
kesif bir halk kütlesi muvacehe- lngiltere bahriye nezareti, 4 
sinde Ali Fuat bey tarahndan orpil toplayıcı geminin kazaya 
küşat edilerek hükumetin ıslah ve tğrayan H-47 tahtelbahrinin bat
teksiri hayvanat hususuna verdiği nış olduğu mahalle mütevecci
ehemmiyet şükranla kaydedilmiş, tıen yola çıkmış olduğunu bil
. slahı hayvanat encümeni tarafın- dirmektedir · Bir zırhlı , beş 
dan tahsis edilen beş bin lira ik· tahtelbahir muhribi ve iki deniz 
ramiye en ziyade muvaffak iki ye- tayyaresi de kaza mahalline doğ
tiştiriciye tevdi olunmuştur. At ru hareket etmişlerdir. 
yetiştiricileri sevinç içindedirler. • Paris, 10 [A.~] 
Sergi altı gün devam edecektir. Bahrıye nazırı M. Leygues, bır 

lngiliz tahtelbahrinin kazaya uğ-
Pangalos Bırakılıyor ramasındnn dolayı Ingiltere bah

Atina, 10 [ A. A.] riye nazın.na. teessür ve taziyet 
Parlioıento tablahat komisyo· beyan etmıştır. 

nu, ieacral Pangalos ile Tanta .. ===============ı 

lides ve Vogopulosun kefalete Küçük telgraflar 
rapten serbest brakılması hakkın- -----1111!1--•l!B-ml 
daki \alebi kabul etmiştir. Londra, 10 [AA] 

Avam kamarası, gümrük tari
ademi merkeziyet feleri ile sıyaneti hukkuk madde-

Atina, 9 sinin akibeti hakkında amele hü-
Şimali Yunanistanm ademim· kumetinin vuku bulan beyanah

erkeziyetle idaresi takarrür et- nın vuzuhtan ari olduğuna dair 
miştir. Bu baptaki layihayı kanu· muhafaza karlar tarafından veri
niye ihzar edilmektedir. len tadil takriri 220 reye karşı 

Yeni Yunan torpido 
nuhripleri 

Atina, 9 
Yunaniatan namına inşasa ta

karrür eden torpido muhripleri 
hakkında muhtelif inşaata bııhri
ye teztahları tarafından yapıla 
teklifler yarı ._ . h · n Komısyonu ma su 
sunda tetkik edilecektir. , 
Çekoslovak yada 

manevralar 
Belgrat, 10 [A.A 

• Mazarik in Kiral Alekıan 
drı, Çekoslovakya manevralarınc 
hazır bulunmağa davet ettiği ri 
vayet olunuyor. ----
Amerika gümrük layihas 

Vashington, 10 [A.A 
' ~ Röyter ajansı bildiriyor ) 

Yeni Amerikan gümriik kanun• 
layihuı hakkında muhtelif mem 

. leketlerden Amerikaya gelen ne 
talann edası, adalet lehinde mi 
dafa~ veya ımulcabele bilmisill 
tehdıt arasında tenevvU etmel 
tedir. Maruf m h . 1 d 1 u arrır er en o ı 

240 reyle reddedilmiştir. 
+ Cadix, 10 [ A.A] - Şid

detli bir fırtına, küçük vapurla
rın denize açılmalarına mani ol
maktadır. 

-C- Paris, 9 [A.A)' - M. Poin
care nin izhar etmiş olduğu arzu
ya tevfikau meb'usan meclisi, 
borçlar nıes'elesini önümüzdeki 
Perşembe günü müzakere etmeğe 
karar vermiştir. 
+ Londra, 9 [A.A.] - mac 

Donald kabinesi, muhtelif fırka
lar reisleri ile istişarede bulun· 
duktan sonra intihabat sistemi· 
nin ıslahı hakkındaki tahkikatın 
parlamento komitesine tevdi 
edilmesine ve bu komitede bü
tün fırkaların temsil olunmasına 
karar verilmiştir. 

. Madrid, 9 [A.A] 
ispanya ıle bir ticaret muahe-

desi akdine memur Yugoslaya 
murahhasları Madrite gelmisler
dir. İki hükumet murahhaslar: bu 
sabah görtişmüşlerdir. 

-Ot Londra, 9 [A. AJ - Mika
doya dizbağı nışananı tevdi etmek 
üzre Japonyaya gitmiş olan Ingil. 
tere kıralınm üçüncü oğlu dük dö 
Gloucester, avdet etmişrir,. 

Madrid, 9 [ A.A ] 
Jeneral Castro Girana dava

sına ait hüküm yarın neşredile
cektir. 

henüz avrupadan avdet etmiı b1 
lunan profeıör • Nicholas Mu 
ray Butler" gilnırük kanunu IA 
hası ahkamının cihanın vazi;! 
ve bu kanundan Amerika iç. 
tevellüt edecek netayiç nau 
itibara alınmaksızın tanzim ed 
miş olduğunu bevan etmift 
Mumaileyh demiıtir ki • bizi 
borçlularımız olan avrupa de 
letleri, alacaklı devletin borç 
l~rın borçlarım ödemesini bu c 
rece müşkül kılması sebebini J 

+ Pa!ma, 10 [A.A] - Müla· 
. zim Paris saat yediye beş kala Sen 
Rafael istikametinde uçmuıtur. 
+ Reval, 1 O [ AA ) Hariciye 

nazırile Çekoslovakya maı1ahat 
güzarı, iki hiWGmet arasında 
akdolurıan uzlaşma ve tahkim .• ,. • ···-· -- '1- ..1 

r-:.ır., ,... . ' •-... :-; ·--- ,.. .. _ .... __ ,_ ·'·-

Sanlander, 10 [A. A,] 
. Tayyareci Williams !le Y ance

ym Amerika- Roma sefirinin yap
makta oldukları pathfinder tay
yaresi benzin yoklu~u dolayısile 
Santanderde karaya inmiştir. 

Nevyork, 9 [A.A] 
. Şikagodan BerJine giden"Un
tın Bowler,, namındaki deniz ve ka-
ra tayyaresi Labradorun şimalin
de kain Port Burwelle varmıştır. 

Bordo, 10 [A.A] 
"Santander,, den alınan bir 

telsiz, "Pathfinder,, tayyaresinin 
hemen hsreket etmek üzre bu
lunduğu bildirilmektedir. 

Roıııa) a vardı 
Roma, 9 [A.A] 

Southern Cross tayyaresi saat 
14,35 le burada karaya inmiştir. 

• Roma, 10 [A.A] 
Southerncross tayyaresi saat 

~eşe beş kala Lor.dra istikame
tinde uçmuştur. 

9 gün havada 
Nevyork, 10 [A.A) 

Havada benzin almak surctile 
muknv:mct r~korunu kırmağa 
teşebbus etmış olan tayyareci 
.. Angelini,, hareketi fiz~riuden 
175saat geçmiş olduğu halde ha
la uçuşuna devam etmektedir. 

Atina sefiriınizin 
itiınatnanıesi 

Atina, 9 
Yeni Türk sefiri itimatnamesi

ni önümüzdeki perşenbe günü ta
kdim edecektir. 

Küçük lıaberl;" lf _...._ .. , __ _ 
Ocağın bir tavzihi -Türk oca

ğından: Pazartesi günü Türkocağı 
salonunda bazı gençler taraflndan 
aktedilen içtima idare hay'eti 
tarafından mürettep olmadığı gibi 
ocak bu içtimaın vukua gelece
ginden dahi haberdar değildi. 
Tamamen hususi mahiyette olan 
mezkur müsahabede cereyan eden 
rnünakaşat ve ondan inbias eden 
vaziyyet ile katiyyen alakadar ol-
madıgmıızı efkar umumiyeye ilana 
lüzum gördük. 

+ Fransız sefiri - Fransız 
sefiı-i Kont de Şambron bugün
lerde Ankara avdet edecektir. 
Sefirin Paı is seyahatı şimdilik 
mevzuu bahsdeğildir. 

-C- Borsada tatbikat - Harp 
akademisi levazım kısmı?ta müda
vim zabitlerden yirmi zat dün 
n:üderrisleri Sermet bey ile kam
bıyo borsanın muamelat salonunu 

komiserlik dairesini ziyaret ederek 
borsa işleri hakkında malumat 
almışlardır. 

+Amerika ile ticaret - Ame
rika hükumetile hükumetimiz 
arasındaki muvakkat ticaret iti· 
lafnamesi müddeti bitmiştir ve 
bir sene müddetle temdit olun-
muştur. 

Yeni iflaslar var mı? 
Bazı refiklemizde yeni iflaslar 

beklendiği yazılıyordu. Meseleyi 
ticaret odasından sorduk. Oda
nın piyasacla muhtelif müesse· 

Bundan evvelki kanuni mevzulara gore musakkafat vergısı aşağı· 
daki nisbet ve miktarlarda alınırdı. 

Ahşap ikametgahlar ile değirmen, Fabrika ve imalathanelerde 
g<lyri safi varidatlaranın °~ 9 u. . . . . 

Kargir ikametgahlar ile ticarethanelerde gayrı safı varıdatlarının 
% 12 si. . . 

Bu nisbetler üzerinde lahakkuk ettirilen vergınan aslına: 
% 25 maarif vergisi 
% 5 maktu vergi .. 
% 5 idarei hususiye namlariyle ceman % 35 zam edıhyordu. 
Bu mıktarlar verginin asıl nisbetine ilave edilince: 
~o 9 nisbcti % 12, 15 
% 12 ,, % 16, 20 ye baliğ oluyordu. 
Kesirlerin tevhidi hakkındaki kanunda; 
% 12, 15 nisbeti % 13 . 
% 16, 20 " % 17 olmak üzere tesbit olunmuştur. Demekkı 

eski nisbet ile yenisinin farkı yüzde yarımdan biraz fazla küçük bir 
kesirden ibarettir. 

Müsakkafat vergisi kanununun mucibince müsakkafat vergisi nok· 
tasından bütün Türkiye iki büyük sınıfa ayrılır. 

Birinci sınıf: beş senedenberi tahrir gören yerler. 
İkinci smıf; bu son tahriri görmeyen yerlerdir. 
Beş senedenberi tahrir gören yerler bugünkü kağat para 

rayici üzerinden tahrir edilmişlerdir. Bunların vergi nisbetleri, ahşap 
ikametgahlar ile değirmen, fabrika ve imalathanelerde iradı gayri 
safiyelerinin küsurat ile beraber yukarıda işaret edildiği veçhile 
o/ 12 15 iken kesirlerinin tevhidi üzerine bunlarda içinde olduğu 
/O r 
halde on üçe; kagir ikametgahiar ile ticarethanelerde ise % 16, 20 
den % 17 ye çıkmıştır. 

Bu son rayiç üzerinden tahrir görmeyen yerlere gelince; 
Buralarda zaman zaman yapılmış tahrirlerin hepsi altın para 

olarak yazılmış rakkamlardır. Bu mahallerin vergi nisbetleri de keza 
kesirlerin tevhidile % 12, 15 ve 0 

0 16, 20 ye baliğ oluyordu. Yalnız 
bu allm olarak konmuş olan varidatları kaat paraya tahvil için bu 
varidatlar alta misle iblağ edilirdi. 

Tevhidi küsurat kanunundan sonrada buralarda yine varidatları 
altı emsalile darp ediyoruz yani hiç bir sey değiştirmiyor ve sadece 
~ ~ 12, 15, ve 16, 20 nisbetini % 13 ve 17 ye çıkarıyoruz. . 

Hatırlamak mucibi insaft1rki, altın ile kfıat farkı altı misilden 
ibaret bulunmadığına göre bu sınıfta bulunan müke!lefler haddi 
zatında diğer 5ımfdan daha ar. vergi veriyorlardı bu gün de bu va· 
ziyelte tebeddül yapılmamı~_tır. . . .. .. 

Şimdi de; matbuatın musakk~fat vergısıne yuzde yuzden fazla 
zam yapıldığı merkezindeki neşriyatına sebep olan hususiyete 

geçelim. 
Yukarı da söylediğimiz vaziyet içine; T ürkiyenin her tarafı 

dahildir. Yalnız İstanbul ve karadenizde bir iki şehrin binalarından 
bir kısmı 39 dan beri hususi ve mümtaz bir vaziyette bulunuyordu. 
Yani Istanbul ile bu bir iki şehirde bulunan değirmen, fabrika, ima· 
lathanc han, hamam, maA-za, dükkan, sair bilumum binaların varidat
lan Tü;kiyenin her yerinde ?ldu~ gi~i yukarıda işaret edilen ~lta 
emsalile darp edilerek verğı verdıklen halde yalnız yukarıda soy
lediğimiz mahdut bir iki sehir ve kasabada ikametgah olarak kul
lanılan binalanrı alta yerine varidaUarı üç emsalile darp edilerek 
vergi vere gelın-kteidiler. . . 

Türkiyenin b:ç bir ~eri!1de n~evc~t oln~ayan. ?u hus_nsıyeta ve ~u 
sebebsiz imtiyazı, vergılenn kesırlen tevhıt edthrken ıdame ettır
mek ne adalet, ne vatandaşlık, nede cumhuriyet prensipleriyle bit-
tabi kabili telif görülmezdi. . . 

Bu bir iki şehrimizdeki binalardan mümtaz bır vazıyette kalan 
mahdut bir kısım binaların. vergileride diğer emsalleri derecesine 
çıkarılmak için varidatlan üç misilden alta misle iblağ edilmiş ve 
iktisadi kaidelerin emrettiği vergi prensiplerine avdet olunmuştur. 
Avdet olunmuştur diyaruz; çünkü verginin aslında böyle bir fark 
yok idi bilaha~a 339 senesinde ihdas e_dil~i~tir. . . 

Mamafi: bır taraftan bu adalet kaıdesını tesıs ederken dığer 
taraftan halkımızın fakir kütlesini de mümkün olduğu kadar hima
ye ve siyanet esası da kanuna ilave edilmiştir. Fakir halkm mesken-
leri için mevzu 250 kuruşa kadar olan muafiyet (1500) e iblağ ve 
altı bin kuruşa kadar olanların (1500) kuruşu daima muaf tutulmuş-
tur. 

Binaenaleyh; bısyle tesiri bütün Türkiye içinde mahdut bir iki 
Şehir v~ kasabamızın yalnız bir kısım bi~a.Iarına ~ünha~ır v~ hı:_d~fi 
vergilerımizde adalet ve yeknesaklık temına olan hır hadısenan butun 
Türkiyeye şamil müsakkafat vergisinin yüksek bir tezyidi mahiye
tinde gösterilme2'ı doğru olmadığından tavzihi keyfiyet olunur. 

-- §! 3 ==· 
KadıköyUnde hiçten bir 

cinayet oldu. 
Evelki akşam Kadıköyüııde gene 

bir hiç yüziinden cinayet olmuş ve 
bir ermeni öldürülmüştür. Hadise 
şöyle olmuştur: 

menmın türk kadınlarına fazla 
soz söylemesini nefsine yedireme
yerek sokağa fırlamış ve Onnik ile 
kagaya başlamıştır. Kavga büyü· 
müş, iş çığrından çıkmış, Ferruh 
bıçağını çekerek Onnike bir kerre 
vurmuştur. 

Onnik ,.n acısile Ferruha te. 

Geçen sene, Galatada abıta 
tarafııı<lon mektebi ketfedilea 
bu mühim mealek. sınıf aımftut 
Kibar dilenci, zarif dilenci, vakuı 
dilenci, adi dilenci. süfli dilene;. 
uh i dilenci-. 

Şehreoıaneti, ikide birde, di· 
lencileri toplayacağını tayleye 
dursun .• Gazeteler, ikide birde, 
dileneiliğio menedileceiini ,.... 
dul'8uo.. Böyle mektebi, medre
sesi olan ve hocaaı, talebeai, be). 
ki hq kıt"adaki insan yekununa 
muadil bulunan büyük bir mi· 
essiscnin kaldırılmasına imlin 
\'e ibtimiil yoktur. 

Son zamanlarda dilencilik, 
bir çok yenilikler ıöıtermeje 
başladı ,.e dilenci kıyafetleri sl
bi, dilenci lehçeti, dilenci tabir· 
leri de değişti. 

Eskiden sokaklarda illhi oka· 
yanlar şimdi keman çalıyorlar. 

Eskiden kapıları vurup: 
- Bir sadakat. 
Diye yalvaranlar, fimdi: 
- Biraz tevif eder miaiaı. 

efendim? .• 
Rica iyle insanı en ilst kattaa 

en alt kata çağırıyorlar. 
Bilhassa bu son tarz çok ılai· 

rime dokunuyor.. Hemen her 
gün, işimin en ci,·civli um•••a
da kapıdan bir efendi ve ya bir 
hanım batı uzanıp eesleniyor: 

- Lutfen zahmet buyurur ., musunuz ... 
Bakıyorum, kılık, kıyafet te

miz. J.isan düzgün... Hayırlı bir 
mü~teri, abone olmak isteyen na
zik biı- kari, yeni bir bayi zaa· 
niyle, adeta sevinerek, elimdea 
kalemi bırakıp, idare oduıaı 
göstermek üzere yerinıdea fırh· 
yorum: 

- Emriniz? 

- Estağfurullah.. Şey.. Atle· 
dersiniz, Boğaziçinde oturuyo
rum •. Para cüzdanımı düşürmfl. 
şilm de!,. 

Bu sukutu hayal brfı11nda, 
fena bir küfür aavurmaktaa, df· 
limi dişlerimin arasında eNl'ek 
zor menediyorum! 

Bir gün Nasreddia hoca eri· 
nin damını aktarırken kapı ça
lınmıf. Hoca seslenmlf! 

- Kim o'! •. 
Kibar bir ses, tıpkı seaane 

dilencileri gibi, cevap vermifı 
- Biraz afaiı te§rif ecler mi

siniz? 
Merhum merdi•enlerdea :bafp 

kapıyı açmıt: 

- Ne istiyorsunus? 
- Bir eadaka! .. 
J.'ena halde hiddetlenen hoem 
- Biraz yukarı tqrit eder 

misiniz? 
Demi§ ve dilenciyi dama ka· 

dar çıkardıktaa aoara: 
- İnayet ola! .. demlfo 
Bu acayip mukabele brfı-· 

da taşıran dilenci aor•Uf: 
- Ayol, buau bela apiıclay

ken aöyleyemez miydin? 
Nasrf"ddin hoca da: 
- Ya .en, demif, ben yub· 

rıdayken slJyleyemes miydia? 
Acaba bu .. y,.sız zemane di

lencilerine biıı de hocama yap
tıtıaı mı yapgk? 

Yusuf Ziya 

Dünkü muamele 
Dün borsada iaterlin 1005 açıl

mış 1006 kapanmıı, latikraa 
dahili 95,25 açılmış aynea kapa
mış, 95 aıatı, 95, 31, 50 yobn 
gelmiştir. Düyunu muvalıhide 
182,50 açılmıı ayaen bpaamıt
tır. 

Borsa harıcınde tDrk altama 
üzerinde 866,5 • 867 kuruttu 
muamele yapılmışbr. 

sat nezdinde hususi olarak ça 
hştırdığı memurların tahkikabna 
göre, hali acizde olan bir kaç 
m ü~ssese varsa da iflastan kurta· 
rılmalan muhtemel olduğundan 
isıoıleri mektum tutuloıaktadar. 

Batan vapur 
Madrid, 9 [A.A.] 

Kadıköyünde Nüzhet efendi so
kağında bir kaç çocuk oyun oy
narlarken bunlardan o sokakta 
oturan Onııik efendinin çocuk
ları diğer türk çocuklarına tükür· 
müşler, çocuklar da buna kızarak 
ağlamağa ve hağ1rmağa başlamış
lar. Çocukların feryadını duyan 
anneleri sukağa çıkarak diğer Er
meni çocuklarına çıkışmışlardır. 
Bu esnada evinde bulunan Onnik 
efendi çocuklarının kadınlar tara· 
fından tahkir edilmesinden muğ· 
ber olarak sokağa fırlamı~ ve o 
kadınlara ha ğırıp çağırmağn baş
laım-tır. Fakat bu sefer iş hüsbü· 
tiin büyümü"' \'e mahalle gençle-

cavüze ve onu kovalamağa de· 
vam etmişsede, bu Ferruhun büs
bütün cananı sıkmış, ve bu sefer 
Onniki bir kaç yerinden daha 
vurmuştur. Onnikin haykırmaları· 
na polis memurları yetişmiş ve 

kendisini Tıp fakültesine nakleyle
riıişlersede yolda ölmüştür. Katil 
Ferruh zabıta tarafından evinde 
yakalanmıştır. Cinayet tahkikatına 

( 1hlall'O. sinema) 
Alicante namındaki ıalupa bir 

kazanın infilakı ileticesinde Pena 
burnunun 20 mil açığında bat· 
mıştır. Alb kişi ölmüş Altı kiti 
yaralanm~ı ve bir kişi kaybolmuş- . .. 

.,.:,. •• l', .. • 1 f"f. h,. ~ nl'."
0 I ir P•·· 

Üsküdar müddei umumiliği vaziyet 
etmiştir. Ferruh bugün Üsküdar 
tevkifanesinden Istanhul te\"hifane 

inr> '' hlnlılnRf'nk trr 

au aqam 
Ferabda : Filim : Rahip .,. 

Fahiıe komilı Cn
det ve Tanburi 0.
man P. ve Ney110n 
T. rı1t B . 
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1K: 0 e -· m ~., m ft? Askeri liseler 

Rauf,birkan pey_e_g-öm_ül_m_ü-ş,-g-e_n_e_k_e_n-di-ni tutamadı. BW~ıç· 'miidiiriyetind~~: 
· d l b ı. k k k 'l R f k ll d" .. 1 - 929 • 930 ienei dersiyesi A"'keri Liseler ıalr.he kadro;unun ikmali lÇUl her 
sıgaruı ın umanıarma aır.ara ırı ı e au un o arıu uıtu: iki devrenin muhtelif ıınıflarına ancak auımi (5001 talebe leyll ve me~cni aluaacaı..tır. 

1Emnt~rei sandıQı emlal< 
mLıza~edesi 

Kat't karrcaur DD~llilu 
düşüaüyordu. Biliyordu ki Mela- - Bir kerre daha geleyim , 2 - AS. L.5. ler~ l(iroıek ıııre mliracut ~ip ~craiıi ll&imeyi baiz ve ı:xıatlup •e· 
hat nerde,-e ıclecek. olmaz mı? Yarın da geleyim. f.ter saike maliı,;. o!au teliplt-r hervechi ıir muamele göreceklerdir. 

Demea... k imadan kapı çalın- böyle bir ümidim olmadan bu _ A ) lt..i.uci dene ~ıuıtlarına ıalip ve ıer&iti l&1imeyi lıııiz talebe klmilen. t~ubul 
r . . .. .. .. \C Bur• AS. LS. lerınden kadroıu nok!aa olana ıılıueC"aktır. { Muub.ka ımtıhanı: 

dı, mclllaat girdi, manto,unu radan çıkarsam, kcndımı olduru- l~uınu Ri)'aziye, Liun, fiziki ilimlerden icra edilecektir.) 
çıkardı, b ı açtı, Güzel, esmer, rüm. Geleyim değil mi, yarın da B ) ~fıllga Maltepe Aıkerl ilk mek.tcp ıalebetirıden olııpda Şehriyatt mek.tepleriae 
fakat ya bir aır: o!gun bir kadın. geleyim. Oh yarabbi! devr edilenlerle yeoe ayni mektep lalel.ıer.lndeıı olup illı .. mektebi ikmal edenlerdea 

Gençı~ın·ın büyük bir kısmını R f. ' :veraiıi llıime} i haiz olanlar mUeabakaya ithal edilmeyerek tercihan kabul olunacak· 
'5 au · . b ld lıırdır. Altıncı sınıfına talip talebeden kabul edilecekler Tokat Erzincan mekteplerine 

rkasuıda bırakmıf... - Pekı, demeğe mec ur o u. gUnderileceklerdir. 
- Sahi mi Rauf? Evleniyor- Melahat gittikten sorara saatma C ) Kadro fazlası olarak kalan v~ müul.ıakada muYoffnk olama)an talebe kabul 

sun üyle mi? baktı. Nişanlmnm evinde çay zi- o!unma~a ından hiç bir gUnp taiep ve şiklyeıe hakları olmayacaktır. İpka olanlar 
Rauf cevap verdi. yafeti va dı Hemen giyindi ve hiç bir ve.chile alınııın)araktır. Yedi, ve sekiainci sınıflara kabul edilecek.. talebe kad· 

. r · .. rolım noksan ınekteplc.re tevzi edilecekler<lir. 
- Mektubunu dün akşam al- manıfatura tuccarının muhteşem 3 ..... Tokat ve Erzincan Altıncı .. ımtlarına kııbul edilecek talebelerin lıet dereba· 

dım . kocama hastalık bahane apartı?:anma güç yetişti. ~ir çok neli v~:bei m~allimli ilk mektep me.ıunlarındıııı olmaları şarttır. 
le d 

'- d D r davetlı!er daha evel gelmışlerdi. ıı. - ;\luhtelif .. ınıl1ara kabul edilerek tatebeuın >•§!arı ; 
edere O ama . ..:apan ım. e ıye Müstakbel kaynanasından özür 1. inci deuc 1 : inci sınıf 12 : 16 >aşları için de olanlar. 
dandUm. Bunu neden bana daha di1edi. Sarışın, uzun boylu, ser· 1. de\'re 2. inci 11nıf için 13: 17 
evvel söylemiyordun? ne zaman best tavurlu Necla, ni.}anlısını • 3. inci 11Dıf için 14: 18 
bun karar verdin. Ar~k beni karşıladı. Sonra Raufa: 2. devre 1. inci eınıf için 15: 19 

Y .. ·· k G I d d' · I b. 2. • 16 : 20 sevmiyoraun •. . uzume ar- - e ' e ı ' senın e ır az .3. • 17: 21 
şı söyliyemedin de mi mektup konuşacağım. Küçük bir odaya '" - 'faliplerin haiz olmaları llıım gden §artlar: 
yazdın. Seni son defa olsun gör- girdiler. A) Evvelce gördugıl tahsilin dert.cesini güsterir şehadetname ve ya tasdiknameyi 

meden kalacağımı mı zannediyor- - Otur şuraya .. Biliyormusun haiz -olmak; 

dun? D
emek beni artık sevmi- babam geç kalışına hiç te melll· B) Vucudunun teiekkula.u Ye ıhheti mUsait ve her dilrlU ha•talıklardan beri 

yorsun. 
Melahat durdu. Nefes nefese 

idi, ateş içinde idi. Rauf, bu kar
şısında sızlayan kadma arhk bık
mış usanmış bir insan nefretile 

bnktı. 
- Melahat , reca ederim , bir 

az sakin ol ... Bir daha buraya 
gelme, dıye yazmakta haklımt 
imişim? 

- Hiç haklı değilsin Rauf, 
Ben ne ıztarap çekiyorum. Gözün
le gör, bana inan. Beş sene be
nim için hayat ta, dünya da sen 

oldun. Seni görünce her şeyi benim 
sanıyorum. Beo şimdiye k dar 
kimi sevdim ? hiçi Aşkl alay 

ederdim.Fakat seni görünce her şey 
değişti. Senin için her şeyi yaptım, 
her tehlikeyi göze aldım. Hatta .. 
F aket ne yapayım ki sen yirmi üç 
yaşındasın, halbuki ben ••. Zaten 
bir gün bu ıaadetin biteceğini bi
liyordum. Lakin bunu dilşünmek 
istemiyordum. Ve şimdi itte biti-
or. Bilsen Rauf seni nasıl sev

dim ve hala nasıl seviyorum, 
merhamet ederdin. Halbuki 
sen sevmiyorsun . K i m b u 
kız, evlenecekin kız? Neclamı? 

- Ailem, dostlarım ısrar etti
ler, ne yapayın1? Ben de istikba
limi dü§Ünmek mecburiyetinde
yim. Neclanın babası biliyosun 
manifatura tüccarıdır, Ben de 
mü tereken ticarethanede ç,ahş • 

cakım. 
- Sonra Necla güzel kız .. genç 

kız .. Benim gibi değil.. yirmi ya
şınaa .. 

Melahat birdenbire kanapeye 
atıldı ve hünğür hünğür ağlama
ğa başladı. Rauf yam başına 
oturdu. Aralarındaki' yaş farkına 
rağmen bu k dının kendisini srv
diğini biliyordu, fakat bu derece 
çıldırasıya sevdiğini t hmin etmi
yordu. Bu kadar sevilmelc Rau
fun erkeklik gururunu da okşa
mıyordu değil •• 

Melahat başını kaldırdı. Göz 
yaşl , ve dagınık çehresile peri
şan ola yüzünde bir kadını~.~~
kebil ceği kalp ıztırabının butun 
izleri görünüyordu. O Melah t ki 
kaç kişi hali peşinde dolGşıyor. 

- Allah şkma Melahat, öy· 
le otur. ·ı şu yaşlarını Bir z sa· 
kin ol, bir aı m kul düsün canım, 

G kadın Rauf un boynuna 

do ndı. 
- B"lmiyor on, dcdii~ buraya 

gelmiyecektim. Beni sevmiyen 
bir da a ıstırabı ı nlatroaktR 
ne m na vardı. Fakat yapanı • 
dım , kendimde değl\tm . S ni 
seviyorum Rauf. Beş sene enin 
verdiğin saadetle yaşadım, senin 
aşkın olm a )' s:unnzdım. Of 
ben d r öyl!y rum· D li i· 
biyim Rauf, ben~ aff~t. 8 lki ço_k 
işin vardır, b n gıdcynn, fak t bır 
kerre daha göreyim diye geldim. 

Melahat kalktı, aynanın yanı-
na gitti, saçJarı;u cüze 1 ti. Scnrn 

nun o]madı Bilhassa İş adamı olduğu hey'eti eıbhi~ esi tam olan bir hııstane raporile mu~addalt bulunmaı.; 

l ki · ". b evı' ı'hmall · C) Ku ursuz bir ahlAk ve eeciyye sahibi olm.ıık; 
o aca ar ıçın u n en O) .... 1 . b. b' . h 1 hr h'L' l h" y • d nı esı ıç ır ~uı a ve ştS et eıı ı ı o rııam•ll; 
bıçkfevmez. arın sem magaza a 6 - Talipler aşaiıdaki vesaiki fotograflı olarak ibraz etmeye mecburdurlar. 

e ıyor. A) Fooğrafb nufos teıkere~i \'e ya resmen mueaJdak sureti; 
Rauf, ertesi gün de gelecetini B) Bir seneyi t~cavlız etmemi4 a.ı talıadetnamesi; 

söyleyen Melahatı düşUndü keıke C) Me.ıun bulurı~ukları ye ya taheil gördükleri nıektebiıı fotofraflı ıehadetname 
u A t k 1 l d d • •e ya teferruatlı tasdıknamesı; 

oNna.
1
,. rdı . geme • esey 1

: D) Ailesinin ve keadisinin aui bal •e ıöbret ııahibi bulunmamadı1dan haldunda 
ec a sor U. mahalli HUk.Qmetin mu .. cMak ilmil haberi· 
- Yarın gideceksin değilmi ? H) Aıkert liselere kaba! olunduğu ta'ktirde tekmil niıamat ve talimat vo emir· 

Rauf müteredid bir cevap verdi: leri temam.en ve a7uen bbul edeceğini, sıır'alı, uyku halinde gezer •e silaülbevl gibi 
_ Bilmem ki yarın gidebilir- hastal.ıklara mliptell ve evli bulunmadıgı, ve lııer hangi bir zamanda talı.ili terk et· 

· . ? Çil ._.. 1 --'· 
0 

kadar meı.: ıstene mektep masrafını temamen tediye edecefi hakkauda kitlbi adilden mu· 
mıyım n.ı;u yapı 8Cii&. saddak velisinin taahbtit senedi· 
çok işim var ki.. 7 - Mek&cp masrafını ve~edeo her ne suretle olur" olsuıı mektepten bttf 

- Anladım, galiba gene Me· ııllka ede:ek talebe Gedikli kUçttk zabit meı:ıbalanoa .Wr 1001 numaralı uıııı1t ah· 
lahat hanımefendi gelecek.. kamına taba olacaklerdu. 

R f d • 8 - Talipler 25 · Temmuz· 929 taribioe kadar lllallbulda Kuleli, ve Halıcıollu, 
f\U şaşırNı. l? Bur~ada Buru, Tokatta Tokat, Enincaoda Erzincan Aıkeri Lise ve Orta mektepleri 

- Nasıl, ası _ mUdllriyetine ve diger mahallerde b\llunanlsrda bulundukları )'erlerde ın b\iyilk 
- Canım nıye guya O kadar Kııuıaodaıı ve ) a amire >•hut Askerlik fube reiıılerine ınuracaat edeceklt>rdir. 

hayret cdiyosun. 9 - 25·Tenıı.ııuz.929 dan sonra milraçaatı edeoek talpilerin mura"' atları kabul 
Necla bir kahkaha haldı: olıınmayecaklardı.r 

--~----------------------------------------------- Şu bir zamanlar dilnyayı • • • • • • • • • • ...... c.~•• • • • •• • • •, • • • • • • • • • • •• •• •• • • • • ••-• • •. • • • • 
gölğesinde dolaştıran Melahat ha- ı Defterdarlık ilim f 
nım. Senelerce beraber yaşadığı- S-~·• • •• , • • •• • • • • • • • • •• • • • • ••••• • • •• • • • • • •, • • • • • • • • • • • • • •• 
nızı kocasından başka el alem SATILIK OTLAR 
biliyor. EYipte &bariye fabrikll&l ile Mcvle-:ihane kar;ıeındalr.i adalarda mevcut otlar , 
Nışnn ilanımızı okuyunca deliye muhammen bedeli 150 liradır. Müzayede paz rlık euretiyl~ 14 Tedimuz 929 Pazar 

dönmüştür. Q yaşta senden ala gUnU ı;ııat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (7 t3) 

sevecek deliksnh mı bulacak? 
Kim bilir s na ne urat etmiştir. 
Hah, hah, haaaahl.. 

Necla öyle bir kahkaha ı h-
verdi ki ortalık çınladı. 

- Rauf bey, şimdi ciddi ko-
nuşahm. Bir defa bu icadın evli. 
Bu günden tezi yok alakayı kes-

11mclisin. Yoksa sen de maskara 
olursun. Bende... Hele be
nim sizin yüzünüzden maskara 
olmağa hiç tahammülüm yoktur. 
Artık alakayı keseceksin değil 
mi? 

- Benim böyle bir münase
bet im olduğunu öğrenmek &izi 
hiç alakadar etmedi mi? Pek fi. 
kayt gördüm de .. 

Necla bir kahkaha kopardı: 
·- Rauf, beni aptal mı zanne

diyorsun. Her gencin evlenme
den evvel h yatında böyle bir 
macerası olabilir. Melahat hanım 
efendi umurumda bile değil. 

Fakat bundan sonra rtık 
onu bir kenera bırakacaksın. 
Doğru değil mi? 

Necla ayaga kalktı. Büyük sa
lona, misafirlerinin yanına iİtti
lcr, Raüf Bülüıı vücudundan genç· ı 
)iğin taraveti fışkıran nışanhsınm 

me •zun endamına baktı. kahka
halarını düşündü, Şimdi bu kız
dan adeta korkuyordu. Melahatı, 

Istanbul Elektrik, Gaz ve 11eşebbusatı 

Sınai ye 
'l'ürk Anonim şirketi 

(SATGAZfi.:L) 
Istanbul (;az şubesi 

ilan 
lstanbul gaz şirketinin Ankara c ddesinde 40 numaradaki büro 

ve mağazuının 15 Temmuz 929 tarihinden itibaren beyazıdda mü· 
rekkepçiler caddesinde lstanbul lisesi kar:jıımda 107 numaralı 
(Elektrik Ev;) ne naklolunduğıı muhterem ahaliye ihbar olunur. 

Serileri E 7232 NumruJu biletle. tiourethan~miıin ünvan 
e 45291 tezkeresi, polis beyannamesi kazan.; vergisi 
e 4649 ka~ıtları zayi ~dilmi~tir bulduğu takdirde 
e 4647 getiren memııun t!Uilecektir. Aksi taktirde 
e 6117 hükmü yoktur. Her ne\ i kundra ıuaJze. 
e 6113 mesi Ltanbul Morcun 
e 6116 çar~usu numro 57 

Mehmet Mesrur 

Hadımköy satın alma komisyo nundao: 

Çaıalcanılı HadınıkiJyundeki kıtnııt içiıı f)()()'.) iki hem~in, 1100 kilo nıoWr yağı 
aleni mUoaka!Jl) a konmu2tor. 

lhalelçri 2tı Tenımıu 929 ııırihine ınlısndil Cum rtC3İ ıı:üuU ~aat 15 de Hadıml::.öy 
Futııı ıılruıı komi;,,yonundn l apılacaktır. Tııliplerlrı .ırlnımeleriııi gl.irmek için her jl;Üll 
ve ınUrıakuayu i~tirik cdecehledn de muıı) yen gilnde koıııiıtyoııuuıu~ ınlırııcaaıları 
ilAn olunur. 

'fuzla içmeleri Ye plajları 
Her glin Köprüden 7,05. 7,55 · 9,55 · 13,05 - 15,15 - 16,10 <ta 

Haydarpaşeya giden vapurların trenleri menbalara gidip gelirler. Dok· 
torlar ve büfeler vardır. 

yeni nışanlısının hayatındaki 
bir başka kadım hiçte kıs
kanmamıştı. Demek ki kendisine 
hiç ehemmiyet verdiği yoktu. Marmara 
Bu kadınla birlikte geçecek her 
hay tı düşündü. B ba ı da her 

üssülbahri Müs. Mv. 
Kumandanlığından : 

halde ondan daha müstebitti. O 
zaman kendi hürriyetini ve emir

lerine münkat bir kadın aşkını dü
şündü ve derhal kararını verdi: 
ayrılacak? 

Fakat kiminle? Melahatla de-
ğil... nııanlıs• ile .. 

Bu kararınL verir vermeı içi 
rahatladı, geniş bir nefeJ aldı. O 
zaman bekarlığın ve serbesliğin 
kıymetini anladı1 yaşlı ve muti 
metreş! Ne zarıırı var. Rauf gene 

cnç kr'ıyor. 

F.t 21882 kilo 13 • 7 929 cumıırte~i saat 14 de ( kapalı ıarfla ). 
Ekmek 122976 • • • 17 • 
Yaş sebze 26800 • 14 • • par.ar • 14 de (alwıi aıl1oaka1a ile) 
Nohut 3000 • • • • • • 16 • 
Şeker 3000 • • • • 17 • • 
Kuru ruul>alOOO • • • • 18 • • 

l - Yukarıda mılı.tıın )a:uh mevadı iaşe yanlarında gösterildili ıuıetto mUna· 
kaeaya konmuutur. 

il - fUoakaeıı kanununa tevfikan taHpkr kunıt.Ddaobk mth:ıakaa koıuisyo
nuna uıltracaııt de prtname1ini örebUirler. 

l1l - ~1Unekasa~a iıtirak. edecek talipler evvel emirde di~ alto uçalırJDt 
ı. .. ralel nıektuplcrini Koca eli mal muJuriyeti veznesine ~atıraraı. &Wıeldan rw:ık· 
buz ve tl~ret veıiknları Ue meıkOr tarihlerde le\aııtn ~\lbeıi münakasa koıxıisyonuna 
m ırel" .. stlını ilan <ll11nıır. 

Mlııa)-e4c İkraı. Merbunatıu cine ve nevile me~·ki ve miietenııllıtı Borçlunun lıml 
R. ·,,. ı 

7t) '! Silivri kapıda Hancı knrae;öz mahallesinde hisardıbi Silivrikapı soka· 
Rıııda eıki 2, 2 ve yeni 2, 4, (> No ) U.t selteen dokuz nr§ın arsa uie
rinde iki dUkk nı havi blr majlıızanın tamamı. Fatma ve Atiye H.htr 

90 6717 EreD1'.öyuoJe lçerenld.i) m.ahalleaindc Koz.ıatağt caddesınde eski 97, 
98, 2, 98, 97, 98, 2 ve yenı 77 No hane ''e mutfak eseri cbniyesi iki 
iki yoz yirmi yc.di aqıa ıırEada mebni ve divar taşından ve kaimen 
me•cut olup seneden tiç bin iki )'Uz dokuz ıı~ın habçenin ta1DAml 

Ali Rıza B. 
500 8105 KadıllöyUnde Osmanıığa mahallesinde eaki -ögUtlUçc~me ~e )azmncı 

oğlu yeni çilek sokağında eski 23,120.122 ve )eni 25,42, 4 •0 iki 
yfüı ~k u dört •rııtı ar:ıı tızerindt> kargir bir kattan iharet bir 
garapn tamamı. Cemil B. 

105 8996 Yeniknpıda K&tipkamn mahallesinde sandıkbumu sokağında eski 38 
ve } eni 40 No altını,. eekiz &riuı arsa üzerindr nkılmıe ve temel· 
leri mevcut bir dUkklnın tamamı. ' Firdevıı H. 

78 ~3 CskUdarda lcndiye ı:ııahallesinde eski ~nzıcıavadis ve )CDİ salkım ıo-
kağmda eılı.i 14 ve 'eııi 18 numaralı seneden beş yüz doksan yodi 
arşından ibaret muhteril hane auasınıo tamamı. Madam Aieksıındra 

~ ;0241 Haskoyde SUtlUce ıııah.lle•inde demirciohanes sokagın& eski 4 6 
ve yeni 41, 4S No yttı eckeoa arıından ibaret gazino ve hane n; • 
sının tamamı. Madam Scrpuhi Dikran ve Harnnt Ef. ler. 

235 !1319 Kauıın~da Hacıbusre• mahallesinde lmambabçcsi ı;okagında e ki 
5 yeni 7 No dokean cır§lrı arsa Oıeriııde ah§ap iki kattan ıbaret <lurt 
oda. bir sofa, bir mutfak bir &:trı:ııcı ve yirmi dört arvın fiLerinde bir 
bir duld:linı Te ik& yUı teksen altı ar§ın bah~eyi havi bir hıınenin 
tıımamı. Asiye .,.e Saniye lıammlarla Hasım ef. 

118 11458 Yenikrıpıda Çalmnğa m:ılıı1lesinde Lnnga caddesinde eski 40 ve yeni 
62 No kırlt altı arwın ar lııerinde kagir bir kutta Ustündc ahar 
ruııli bir oda) ı \'e bir kuy;.ı!u h Yi bir dukklinın tamamı. Hacı Şukrü B. 

180 lil70 lripsultanda SU!eynırııı f.ıba ı mahallesinde Samancılar caddesiııd8 
~ı.i 10 ve .>'eni 12 ııuııuırıh iki yUz seksen üç llr§ın arsada kllrg!r 
bır katı.n abaret bir ~~eanın tam•mı Aliye H. 

100 14339 Anadolu ~Yllğ~nda Mı~r.ış.lı Mehmet Ef. mshallesinde Çeşme 80q. 
~~da eek.ı .. •ekıı ve y~nı 2 . umaralı ye~mİf ar~m arsa üzerinde ahşap 
ı\tl katta iort oda, bır aan ık odası, lm kuçük sofa, bir kilçUk mut· 
f~k ve ou. altı ar§lll arsada bir mutfak ve seksen arşın bahçeyi bari 
b:r ~enı~ tamamı . Behiye H. 

2110 15284 Hasekı~e evbahar mııl~alltıuıdo Hekımo@u Ali paşa sokağında eald 
-Ye yena 6 numaralı kız )h: ar ın arsa illerinde sıcaklık ıunhalini 
ve yedi yUı. Ull~ ~ ikriı:ıde soğukluk mahalini ve dokuz yUz 
arım b:.bçcyı hau çifte ~mın tsmamı. Emine Hacer H. Mustafa 

i'fihat B. ve sagirc Fatma Saime •e Hatice pıre)e hanımlar 
~ 15710 U&küdardn Yeni mahallede "•ramanlı sokağında eski 27 ve ;>eni 21 

numaralı altmıı dokuz a?f1I U.zerinde kQrgir bir katta bir di1k.kinın 
tamamı. Osman FJ. 

700 16880 Kadık.öy!lnde 'fuğlacıbaıı nıballeslııde Ka,>ı§dnğı caddesinde B6 , 88 
numaralı y\iz seksen arşın ı:sa Uzerinde ,.e Uç dönt.m bir evle\ ilg 
ytiz yetmiş arşın L.'lhçeyi lM.ri bir ahırın tamamı, Nazmiye H. 

710 16964 Sarıyerde Yeuiınaluıllo csddıııinde ecld 130 , 130 mlıkerrer 132 mil• 
k.errer ve cedit 1, 3, 8, lOııuıııaralı yUz otuz iki arşın arsada bir 
odayı havi k&riİr üç dUkklm tamamı. Cemil B. Ruki~c ve SRfiye 

ve &lıde hıınunlsr 
215 17559 Hasköyde Hncııab&n mahelldnde Çeşme sokathnda eski 53 ve yeni 

7 numaralı yüz kırk beı crp arsa Uıerinde ahşap tıti buçuk kattan 
ibaret altı oda, bir malta ıqk, bir sok. bir mutbak. bir kuyu •• 
yüz a~ı Uç uım babçeyiı.vi harap Wr b&aeam ınnı.; _ _. • ....,.. 

Ahmet Ef. 
410 19610 Okçularb.1§ın<la Emin bey ıriıallC!inde Okçul11rba§ı ııoka~mdı e!ki 

50 ve )eni 52 numaralı kırklki arşın arsa Uzerıade -k&rgir iki kattan 
ibant üstünde bir oda~ s ve ıtında bodrumu lıa :ri bir dUkklnıo ta· 
mıuuı. Burh nettin B. 

Yukarda cins ve nevile, mevki ve mU~tecllitı yaıılı emlllk hizalnrwda gösterilon 
bedellerle talipleri tızerinde olup 22 Temmu 929 tarihine mıısadif Pazartesi g\in\t 
&aot on buçuktl!.ll itibaren muıaycde>e muba:ret olunarak Eanı on altıda kıtfr karar
larının çekilru~i m~karrer bulunduğundan. t~ olanların n1e;;ls.U,r glinde &Mt oruıltı 
kadar sandılı:. ıdaresıne mUracaaı eylemelerı ' un altıdan sonra vuku bulacak mu!8. 
caatl&rın kabul edileıuiyeceği ,.e mcıkQr enıke e\•:eleee talip olanlann kat'ı w:.ı 
etcaıında bar.ır bulunmadıkları ve bavka tı.ılip·uhur e~ lcdi~ 1akdirde evci.ki taliplerin 
mUuycdedeo çekilmiş aıirlolunacakları hızumıil n olmmr. 

Emniyet sandıgı nüdürlügünden: 
! 7 Temmuz 929 tarihinde kat'i krarı çekilecek olan 14831 ikraz 

numaralı emlakin ilanında bahçesi altbin üç yüz brk bir arşın gö teri
lecek iken sehven iiç bin iki yüz yelıiş beş ar m olarak gösterilmif 
olduğundan tashihi keyfiyet olunur. 

J sta ıabul icra daiTesind n:Belkıs hanımla ı 
zevci lbean Abit be~ in Kıru.de Hlı&e· 

yjn beyden istikraz eyledikleri ıneballr; ! 
mukabil velllen ferağ eyledikleri Boğaz· 
içinde Kandiliide Göksu sokağındı aıilt 
6, 7 cedit 25, 22 No C4!belin ve bir çu· 
vıJdız mai lezi:ıin havi olduğu elyı•vııı 
Göksu caddesinde cedit 25 i\o. bir bap 
ıahilhanenin ve 22 No. bir bcp ııhıım 
400 hi se itibarile 88 hissesi borcun \"t· 

riJmemesioden dolayı 45 gUo müddetle 
icra kılınan müzııyeılesinde 500 lira bel· 
delle ıalıbi uhdel!ındc isedc bedeli me.t· 
k nr haddi Ji: ık ında ~öru hnedi indea 
mUra}ede bir il) teoıdiı edilmiştir. 

Hududu cephesi tarik, arkası lebi derya 
tnraflıırı Kıhtııh Muı>tıfe p11!.a \e AhUı 
ef. salıilhanclerile mahdut 4000 kli&ur 
ar§ın murabbaırıde halı,e!er derununda 
\O bu kern: k.üıat \'e tevııi edilrııckte 
olan \e Göi\au raddesine lı:albolunau etik 
7 cedit 22 No. ahır mahalli hal'iç oln:ınk 
ü'ere caddenin aağ cihetinde bulunan 
Cebelin tahminen 6 dtinüuı mı'kdarında 
olup sıığ ıar fı Abut ef. eol tarafı Ali> e 

h. arkası Cemile sultanındağ rı.ıalıalleri bnU 
laı·ik ile mahduttur. Salılllıane "e uıu,. 
ıemillıı alelmufred:ıt ıııcssbası berveçhitlr 
beyan olunur: hiJlıane 981, Uman 570, 
Se!Jnılılc bahçesi 1567, Kayddıaue ve 
harapça liınouluk 108, taksim su hıızn i 
25, Harew bahçc:si 348, çam&§ırlık ve 
hamam dairesi 158, mutfak hab~ai 126, 
mutbah ızıahalli .. c ahçı oda.ı 112. rıhtım 
25 aqu:ı tcrbiiııdedir. Sahilhaneuiıı mlıfo 
teınilitı barem ve selamlık daireleri 
nıUııteum mllrtefi tıı dııvatlarJa ve mut· 
bıb daiı·esi de gayri meiuf ta~ duvarla 
aıufrez ve deruaunda enıMliııe ııadir to
udlif edilir yirmi ayak taş oaıefdivellle 
inilir a} ıwnanın tavonı kısmen tonoı ve 
kısmen no.turel ka) adır.MezkQr aahlllwıe 
kısmen cam ve ir nnct ıığııçlarile • 
tarrab bahçeden girildikte camek ı ı:aecl· 
haller iki antire Uç mermer ta hk sekil 
.,..;. alu koridor iki aralık mu ce me 

C. H. F. 
Kadınları çalıştırnıa 
urdu müdürlüğünden 

21 Temmuz 
\LENİ l\' ÜZA YEDE 
:ırtı~htuw ba~nda Müni.ir pa 

konağında 

~iZ AMELi AYA T 
Melctebi bina ı dahilind bdın 

h çalı~tırma yurdunun çorap me· 
ncat ı aşadakf mıktar uzerinc mU· 
:t..cc.le .suretıyJe. satıleça1mr. İştirak 
eıek ısteyonlerın şartnameyi gor-
rk ve teminat akı;clerini rntırmak 
Ure bu günden itibaren vukımda• 
~uu ve tarıhte nihayet · e.t do
ka kadar mUracaat etmeleri. 

Tire erkek çoı abı 
nerseriıe erkek • 
ııınseriıe tadın • 

çocu•. 

·ift 
'>960 

Aao 
o 

tl!ı 

aml:k mnhıılli bı ••• !er \ ı..ı..ı:u\ir!Jlt~ 
çi kurnalı mu souklul. lıam:ım ~ireıi 
"'elci temanıen ~eminleri le~z mer
llli ır ve l kiilhıuı 10 1ıe1u W odu ~• 
Çlı~ırbaııe maa teferruat \e tarııs.ı g ret 
hbı ve gerek selamlık dairetıinde ~ 
lrtiveolcr ve aaireyi mubtcvı ~ 
Uo lira 'kıl meti nıur~:ı-.üııch ı;ı Jıfl 
:n boyalı kısmeo. mulıt&eı tunir ııh~P 
ol Aııadohı hlsan daireı bdcdı 
meoirdir. DDJıa rw nıatüııuıı 92&s9ıs 
duınd&dır. late)erıler mUr eaat cd*' 
bi.eı. M er hissenin i tiraaııın ı. 
olw hisaeye musip luymcti muhtd" 

~in. yUıde 0?3U ~i:Ude oe1. 
a a ıcra v eeıne eldi 
ve5 Aloetoa 929 tarihinde SQt ı.6 • 
k.- temcliden eon mlır.a) edC!I iafl 
kııeaia ilin oluueft'. 



• SPOR 

...... ı .. lcı 
1 laallvell. 

Mısır takılDIDm teluim.de )'• .._.. resmi tet•kkG.IJin mura • 
pacata ... lana tarihi litb"kte bb .. ı altında ol~caktir. 
yaldı..,had•. Mıaırlılarl.$ icar· Cuma müsa6alıaları 
ıa1aoacaıls futbolculananz, o,_. '_j __ 

)'&CAklan oyuaun ._miJetiai Futbol h•y' etinaea: 12 · Tem. 
takdir ettildeıi ..- içrek fercH, muı• 9'29'Ca111& glni icra kıhna-

gerck .. ı~z- idmaaılanm ikmal nacalc ıratfiabıkalar atiye derce-
~ clllmlftl; .. 

ile meı~ldGrler. Bô ~led• Saat 17 Topkapı -Darüşşafaka. 
olmak üzre a•I•· pazar güllü *" Hakem Necmettin bey. 
lır atır birer elaersiz maçı yapan .Bu müsabaka Kadıkö ünde a-
F enerbahçe Ye Gal.t_..., t11Jm1r- pılaca1cbr. y y 

ları bu cuma ğllaüde talcainı stadyo Tı k • a# d d 
munda ayrı rakiplerle birer maç 0 nm .,.,a yıunu:n a 
daha yapacaklardır. Her iki U.. Saat 16.Süleymaniye- lstanbul 
lcı1D1D kimlerle karşılaşacağı btı- ıpor. Hakem izzet bey 
IÜll tekakrür etlecektir. Saat 17,30 lstanbul muhteliti· 

Fener - Galatasaraym mallat: Galatasaray. Hakeaa Aptu11ah bey 
ıürGltülO ... diseli maçında Mahtelite İftirak edecek oyun-
kazaya ~r, henüz ucak cular: . .. • 
koltuk dtpliJe ıezen Mehmet Zeki, Alaetün, Muzatt~, Niya· 
Nuifi ıtjau ediline, kamilen ia· zi, Fruzn, Fikret; Mehmet Reşat, 
del afiye,t etmjfterdir. Gerek Ke- Nafi, Hafis , Rıdnn , Adnan , 

mal Şefik, nrek Kadri gelen Mısır Eşref, Huaamettin, Halil, Şckip, 
tabmana karşı oynayacaklardır. Demir, Muhteşem, Nebi, Sait. 

Fenerbahçe ve Galatuarayın Takım kaptanı Zeki beydir. 
bu hafta yapaeaklan elaeıliz maça Oyuncuların fotin , Paııtalon , 
lan ha~ "°"' hartbtlai tep çoraplarım ~rmeleri rica olu· 
kil edecektir. mar. 
BoluJma~ 

Gelecek bfta , 19 temaıuz 
cuma ıtlal büyük bob maçları 
tertlp -ıDm"ıtir. IDtİlllnla icrası 
içla pyret ıöaterilen bu boks 
•...ı.n kıymetli dövüşçülerimizi 
~mak itibarile çok t•· 
Yani clikkti olacaktır. 

Y çılacak müsabakaların en 
e~emmiyetmi hiç fiiphe yek ki 
kiiçllk Kemalle Sıtkı arasında 
olacaktır. Küçük Kemalin ismi, 
bundan S • 6 sene evel birdenbire 
....ıayan ve çok nrlu bir aü va
dettifi halde birden bire kaybo
lia bir bo"8öre aittir. 

Seri • •iitecavi& döviit tanı, 
ince oyuau ile zamanın en mü· 
bamelhoklöri -.K,._~ 
~ bu günktı vaziyeti mal6m 
... lldft-. Fabf ~ole 11lu hir ati
renemanıa ehemmiyet verilen bu 

maç için çahttıtı temin edilmesine 
nazaraa K. Kemali çok tehlükeli 
bir rakip vaziyatiııde görmek U.. 

olmu. 
tliı ~eDnce: bugllnkü ama· 

" eayonel Lütün dövüı· 
tlflli iria • lca,metliai olan bu 
reaç ~ llJlenec& bir ıöz yok· 
tur • idmanlarını t,ilerek 
b b le " •. yapan 

u o sor n en büyük vasf mü-
meyyizlerinden biri de nef • 
biliyetidir. Kemal ~ter ilk ~vre-
1-'e bt'i bir llol e •'-u 
Gyunun Sıtkı lehinde bir netice 
._... .. ibdmali çok kuwetleae. 
etidir. 

Mevsimin eD şayanı dikkat 
.... bakalarını teıkll ~den bu 
orpni!UJOn hakkında karileri· 
balıe pnıranım tamamen ihranm 
•tltealdp malftmat vereceğiz. 
Galata.aaray - Rumlar 

Atletik uhada büyük bir var
(ak tide• Galatasaray atletleri 
ba Wt.dan-... Taksim .tad
yomuada ranılarla bir mOsabalca 
yapacaldarcbr. M&aabakalann ya
lm1 Pera •t14dleriyle yapalmuı 
.. btemel oldutu ribi bitin Rum 
atletlerin de p oırama idb li ·L . 

timal dahilindedir. a ıu-
Bu mDsababtatın clddf bir 

allkA u~ andır c t• llıu\tepıelcilr 
Cuma günka. koıu · 

Bu cuına gu u Vefa ICuiü'bibı
den Süleyaaan bey yüz kilo .. e
tro kadar tutant . maauam llir 
\o,u ., cakt r. Bu kopı, al&. 

Bir tashih 
F enerbabçe: teniı tarauvasınm 

geçen pazar günü oyn•nan fiaal 
maçlarından bahaederkeıa bir ya· 
nlışlık olmuş ve Suat beyin dömi 
finalde Şodvara mağlup olduiu 
1azılmı1br. Halbuki Suat bey dô
mi finalde Şodvara, finalde Davi
di yenmek sureHle turnuvanızı 
ıingl galibi olmuttu. T a.shihi key· 
fiyet ederiz. 

M ehmet 1aet ve Mulfafa Asım be\. 
lerle Lutfiyf! hanımuı, Fatma Neyyi~e 

hanımdan borç aldlk.ları paraya mukabil 
ftfaen fe~ eyledalderi fatih Kİrmelti 
maballesbıde eedit imam aokağında aıik. 
4 mllkeırrer eec:İit 7 No. bir kıt'a ananın 
taıanu1ı. denuıuna cari JU&ıf ınasara 
mai lezizin ibalei evnliyeei için otlq MUn 
Dl dd e ~ ode1e konulm~ur. 

Hududu: sa~ tarafı 2055 arwı ~1 
YI 2050 \'O 2().f9, 2048, 2047. ~ 204:i, 
20«, 2055-1 harita o. nıahaller sol ta· 
rafı ve cephesi larik ile mahdut boı >üz 
elll dört .metro otul iki ••tlnıetro terb;. 
inde ~ Uk ekre bir me\'kide muhtmk 
konak usa•ı olup derununda harem le 
selamlık cihetinin kı men mevcut tat du
varlariylo toprak altında bir ha~ b temel 
tqları beıı ahı a\ak mozaik merclıivon 
tatları dolmu ku) u. Fatih çarıısıua kur
biyeti bulunan iki bin dort yüz doksan 
Uç lira kıymeti muhammeneli arsanın 
iftirai na talip olanlu \e daha ziyade 
pıalilmat almak isti ·enler 928 • 7ll6 No. 
dos) uında m vcut harita ,.e sair~ine 
m :.ı .. t .! bı :r! I. 'e tı) meti muhııın· 
~win o 10 nispeti. de pes akfeilui 
tb atadriben t t1nlıllıl icra dördUnoiı 111.u· 
ZA)ede ube :ne müracaat etmeleri ve 
17-8-929 tarihinde saat 14 ten 16 'a kil· 
dar ıhaleı ~V\ elive i apılarıı:?ı iliın :>luımr. 

e 8 yo lu ııulh mahkeıneM bıri.ki hu.' 
kuit d · i S.batin~ Amon Ye Leon 

~ıp rno ndıler.an vekili Vitali efendınitı 
alaı.da Me.rıtim hanında 5 numarada 

mu ım lev Levı tz e endi ale1fıiııe ika· 

d
me ele) ledlti •laealı davası Uzerine ıniki· 
eı a "he --d--'• .ı- . " •- ...-uen ut1Vetiye varakası 
mumaılo,bin ikaan~ı nıeçbul oldu· 
ğundan bahıi e ıade kılınmıı ve udı . . • '" aeı 
ı anen t , ı at ıcra ını t lrp ~lunf~ ~lchı 
ğundan hemıuc bı talep hır mali mua. 
detle i!Auen tebligat c~ua ltarar ,e
tılmi~ ~ ,.~ m~ 14 l)'lul 
1929 tarihine mUsa4if cumarıuı gtinıı 
.. , 14 de ta ilL kıhnımt olmakla >evnı 
ve saab mezkflrde mllddeı alej hiıı bi.at 
ve ya tara fmdan hır vekili musadtf.ıak 
&Olldermecliii taktırd n muhakemenia 
giyaben ru et edilecqi teblii IDlllaJIUai 
kaim olma uı-:re ilau olunur. 

J lfanbul mahkmeı uliye iJtinci ti· 
caret datreBt riyasetinden : Müflis 

ATUDhk •daleft ait olup it Daıı· 
kuana merhua 9lae ~ifff\ltaJ• ai\ 
muhtelif ~ tmYıl Wlmusayede 
....... ~ tal~ :w. Jı .... 
"929---paut" 19"'1 ve emı tawp ..... 
gUn1erdc ... , ondlla itibanlll" mtt• 
mU-ııemn Al.vaa.ll ba,.UMiefti 6-
11'""1• ~ p ıı~. 

I 

ADLBR 
YAZI MA.lJN ALARI 

1 Haman Iıulul etti. 
Her tnuamele mecburi olarak 

yeni hadlerle yaıılmalıdır! 

ADLER YAZI MAKINASI 
Avrupada 1898 senesinde 

fi~ 4m~I edilen bir yazı mala• 
nsdır. Şimdiye kadar biltün 
dünyada 

380,000 ADLER 
MAKİN ASI 

Satılmıttır. Ana.doluya 2684 
makine gönderilmi,.tir. 

ADLER 
MAKlNASININ HUSUSİYETİ 

Harflerin nıüvazi vuruşudur. 
Bu fabrikılmııın ihtirası olmak 

itibariJ,. ha)kalar tarafından tak· f 

lit ,.dilemez. Bu sayede fazla kop 
ya oıkarm~ mt1mktinclür. 

ADLER MAKİNASI 
PEK DAYANIKLIDIR. 
.ADI.ER 
MAKINA&I 

En iyi bir makinadır. 
Anadolu için tali acentalar 

aramak ayız. 

f Bir A man mutahassısı 

l
idaresi altında İRtanbul
da her guna makina ta
miri için bir tamirhane 

l
küşat ettiğimizi tebşir 
evi eriz. 
Adler makinaların 

J baş acentası 
RISVRVOLF 

• 
Galata Voyvoda Haıu 7,10. 
Galata posta kutusu 447. 

1 ğı Küı ıürcüoğ-lu Avni Bey. 

~.cl~~:~~~~.~~= .. S 
'O nımı h nıD'1111 otlu Y«ıice Varde 

kasaba!! o Y a1tup hey mahallesi 
ehnli::ıiııd n beıs) al hac •• ~Ii o;tullarmdan 
Recep ça•ı § h!i kan harbinde ,aıp o du
AunıJan baha lt' bu bapta kara it.ıs ha',. 
kında 'l.anı • C\ edı i dEı\auınicra kı' nan 
ıoılıkeme ındt- ve 7 Mavı~ 929 arthli 
celae lııde Anıın medonınin 32 u:ıci m d
dee••iA 2 .aG& ~ 11MN1t11kıwca &r.Wll& 

de hın hı. at e mat n !n llialum tdar 
olanlerm lıs :u11 da st nbı.J aı;lı e 
mıhken esi fıln hk ok daı eaıne he ~nı 
hal 8) lemelerı .. 1 rgır old~ ın~an oİ•eç
hile bu bapta ru O 11t olanlann muddt-U 
ral't&lı:Ottde malfim tlar ı hildnmelcri ilin 
olu ur. 

B ~ o~lu Uçun ulh hukuk mahke-
meam en · O ınanh bankasıııın mlk!· 

deiıa eyb Am r k a.m Nev.) otk şehrinde 
Brôom Stre•!t 171 numarada mukim Sa· 
mud fe.ldman D Wİnde mukim Leon 
Sapt>crinikof efe11einin ikaınetglhmm ~ç
hul olması haeebiy e biltalep iki mab 
mllddetle ililaea teblıK.tt icraaına karh 
HırilmeJde naıı mabkenıe olan 14 te · 
rıni ~el 9'l9 pua~i « nü f&at oobirde 
hazır bulunm ı ve a bit ve il mUMddalt 
göndermesi ve a i ta ıJırde hakkında 
moıunelei gı'• ı. e icra olunocajtı tebliiıt 
maltamına aım olmak tırre ilin oluııor • 

J Btanbul ıcra dtiı-aiuden : Doktor Nu• 
mıın bin loda kolu~n Ef. den borç al

dı~ paraya nı k6bil Tefaen mefrq lw 
lunan Beylerbe) ı ~cı bqa AWallab 
._. Çmar sokak 8 No. arsa .llu kalube 
kırk bet glln 111tlddetle bibntaayed9 üç 

ylı elli lira be.telle 1allbi ıthdeeinclo illede 
bedeli mUzayecle lwldi llyıkmcla olinadı· 
landa bir ay Middedo temdidi mlbl6JOO 
dosiu kant wrilmiftir. 

H dudu: fıztt, Bl ıa, Necibe, Mehmet 
çavu§ emlak!eri ve Hamam ııott• ve 

al1b qa bane•f ft Çınar '°•-.ırla 
mahclal 500 artlQ ı.llçe ı,Q8 llfUI üut 
l3 aqıa Plubeür. 

Bııdıçm. an • _. • ...,..,. mar 
" cepbtcim dmıifr kapa ile -rdi•llll• 
lıabçeye t.ilir talwab.aı U.f11 bir ..... 

alaca ftldR' kullbe a:llfap wbir ocill 'f• kö 
••rl iden tb.retut.Alnır klrgir ........ 

bit" musluk 'fe alıgap ~lerle tefrit 
edilmit bfırinde aydınlk ~ • ı...u 
Et', kiracımr. Futa maltmat 926-8888 * 
doa adadıt. r• ~e tatipleifti kıy. 
meti m~etaell olan doluıs yU• otul 
~ 6 liptllıclı ~ akp1111b 
tetıımı etmeı ı •e ıs. s. 929 farl. 
ıay.de .. t 4 a lb a bdar temdideQ. 
.an mllıa7ecleei apıla~d& mUtted· 
leriD huı1' J,Ul n la ·i' il'b ol uıır. 

iK 

Emlô.k ve 'Eytam bankası 
/stanbul şubesinden: 

üu aumaıaaa Mevlui Bedeli icarı senevia& 
Lira 

139 ----- Bqı'ktafta Slllt,ıaaa&p mahalleıiado Şeyh Kıbtlltam 
ar\cuaacla S dinim boetan 80 
Zitıdrli kuya kun ctYarınde bir arababk iki ahır bir 
m.atbak bir aamaiilak oa cl&aUm tarla 736 

27 Dolmabahçe caddeainde 9-11 numaralı kok lcömürli 
imalitllaııelİ arlUI 901 

35 Tophanede bogaz k9Mllcle kııla binuı albada 4 
atımarah dfikkiıı 204 

130 Nişantqmda Tqvildye caddesinde 14 nuınaralı ma 
kolilbe arsa. ~ 160 ..... 

Emlik Ye Eytam- &akaaına ait ballcla muharrer emvalin birer senelik bedeli icarı şeraıtı atiye 

ile müzayedeye çıkanlıaışbr. , .. 
1 - Müzayede müddeti 22-7-929 Pazartesi gü .üne kadar olup ihale muamelNi ye mı 111ıezkurda 

saat on altıda icra olunacaktır. 
2 - Müzayedeye itlirak etmek arzusunda bulun nlar bahçe kapıda Ernla ve Eytam Bankası 11-

tanbul Şubesine müracaat etmelıdıtler. 

Ticareti bahriye mektebi alisi mübayaa 
komisyonu Riyasetinden: 

Laharatuvar alat ve edevatı münakasası 
Mektep mihanik elektirik labarabrvan için m6bayaası muktezi 281 kalem alat ve edevat 22·8· 

929 perşembe günü saat 14 te ihaleleri icra luhamak tbere kapalı zarf usulile münakasaya TUolan• 
muştur. Taliplerin şeraitini anlamak tiıere cumadan mada her fÜD Orta köyde mektep miidurltıtfine 
ve a Istanbul defterdarlı" ı binasında zirai t cari müessesat muhasebec 

0

Iiğıne mOracaatları ve mtına• 
k ya iştirak iç;n de yüzde yedi b çul.c n · s et inde rnuva kat teminat a çesini muhtevi ~eklif mek· 
taplannı ihale saatından evvel makbuz muka bılinde m ktepte nıute k ıl mubayaa komıayon ny .. 
setine tevdi eylemel'!ri. 

Beyaz ve sıhhi 

DLŞER 
ile muattar b'r ajıza malik 
olmak ancak okaıien sayesind"' 

istihzar olunan 

BIOK·S 
Diı macunu istima

lile kabildir . 

Yüksek mühendis mektebi 
müha}1aat komisyoııundan 

11 Tcmm = · 929 Perşembe gıinı1 pazarlık suretile ilıalderinin iaa 
kıhrıacağı ilan edilmil olan mektebin bir senelik Ekmek, kuru m.alc w 
sılt, yojurt ihtiyacının görıilen lılzum üzerine 13 Temmuz 929 c~
m rus giinu saat on. buçukta icra edilmek uıere pazarlıklarının tehir 
edildiği ılô.n olunur. 

Üava gedikli küçük zahit Maki· 
• nist Mektebi ~tüdiriy tinden: 

lstanbul • Y eıilk6yde, Hava gedikli küçilk zabit malcini.t mekte
binin kaydıkabul pr.aiti zirdedir. 

Meakur evaaf ve ıaraiti haiz bulunanların istida Ye vesaikı lizı
me ile 929 aeneai ağuıtosunun birinci gününden itibaren ye,ilköyde 
mektep m&dürıyetine muracaat eylemc:1eri lizımielir. 

lstanbul haricinde bulunupta vuiyetleri fal'aİtİ duhule tevafuk 
eden tllipler dahi birinci • maddede zikredilen veaaila mektep mü· 
dttriyetine inil ile alacakları cevaba gire hareket eylemeleri icap 
eder. 

l - Sarait. 
A - tnrk olmak. 
B - Taliplerin orta mektep ( lise ıelclıinci suuf) tahllllal lblll 

etmif ve asıari onaltı yqanı bitirmif ve azamt yirmi ya~a olm•~ 
lizımcbr. (orta mektep tahsilini ikmil edealere orta ~ektep tah..
Jinden yükaek tahsil görealer imtihUlllZ o~ ~~ul eclUlrler. t, 
MalOI asker ve aan' atkir evlitlariyle eaaebı daime v.W 
tercih edilir. Mektep kadrotu orta .. ktep tahsilini ibaal .. edenlerle 
dol1nadıfı takdirde orta mektep tahlilini• dua talalil goreolerclea 
müsabaka ile almır. 

C -Tamüuahha bulunmak. ( laatabane hey'eti •hblJe raporu 

lhundır.) b" "-"-I D - Ablika naazbut olmak Ye his il' Cunuu e maznun •eya mab-
kam olmamak. 

.E - Mektebe kaba1 eclileeek tlliP.ler redildi küçük zabitler hak· 
la.ndıalci 1001 -~ ktallQ m'Udliiace muamele ıörürler. ( mele .. 
tehi muvaffalcıyyetle ıtcmal ecreaı•r •va kıtaat ve m6ellelatmcla alta 
sene mtlddetlet~C.:zile ecl~rlnl kltibl adilden ıaUlldclak ... 
Defli me.mla «1...Wenlir) • 

2 - Moddeti tamil iki aeaedir. 
S - ~ıkaltul 10 eylül 929 Wihiae kadar d•vaaı u~etindea 

ondan IOIU'ald mOpcaatlar makbul olamu. 
4 - Denfere eylül onbcııade başlanır. 

1 
Y z · ve yazı· 

ştak a oktaı nazar daa 
cıh ıı at nı ka~mı 
olan yazı makinası. 

Türki} e umum mümessili : 
Bourıa blradarıer 

ve •ürelc .. ı 
Galata Ji yvoda. caada' 

o. 3642 T~kfon: B. 93U 

il useyin Rıfat eleoJiJdll Haca XI 
ef'endıclen borç aldılt • J1ll 

elli lira va mukabil yefaen liral •1'!. 
ledili bıığu içinde Jwalıeada 1~ 
mahalle Ye kanlıca eadWDcle • 
103 mükerrer n nıarab ana ye 
numaralı hane elyt'fm .Hlup o8dJI 

r.:=~·= ır=.~~ 
bir bilHıini mahdum)! E~ '.;;;ı. 
~ d "r "c t molk J le !lsıııdmı me. 
kdr hısse ıhlei ene1iyell ioia .._ 
ıtm mttddetle mttaa,.-~ , ......... 
h&r HududaJ ~ 1.lbit •aa Ba· kU:. •la verese1ioia haneleri Te Wla 
ut Eklem ve Kemal beJlere te&lk 
oJU1118ı eMll 7 n......ıı Mae ile 
mahdut 238 artın murabbaında ata-
liffll 85 ~ıD ımırabbaı ahlQ .. 
tamam muhtacı tamir hane İİIİtlılllo 
kiei bah;rir. Zemin katı•• ıopnt 
ma ht dili ate9eUI .. , ... 1111 .~ 
çü oda .ye kuyulu bir •at.k • 
halli bırinci katta yalnız HldadW 
mevcut ıivuıı bir aofa ve Mr oa 
vı bahçede bet meyft $1 ........ 
Ti olup deTUDunda poHt ıc..ı er.a
di bill Ucret Mkiadir. 1Jımmı 1tİ11 
1ek1ea eekiı lira kıymeti mu._.. 
neli olup melkôr biSleniD ~ 
talip oliıılar 4aba .a,-. •W.t 
ilteyenler hlNe1e ._, kı~ 
mubımmiaeeflnn ,..-· •• Dilpe
tinde pey -kçeeial .e ~ • 37"' 
doıya aumarumı ..,t.1m•• ilıllll-
bul icra daitat _..Jeııie17 ~,-.: müracaat e&ıaelM'l N • ~ • -.:ır 
tarihinde ibilee ·~eJ11eaı ıcra kalı· 
nacıtı nan olD111JJ'. 



ı,tanhulda 
l inc•:rn<'ılar 
yokuşu 27 
• oumerolu 

ASRi Mobilye Ma~azamı1da her keseye uygun yatak, sp]oa, yfmtk ve yazıl:,<::;: 
takımlarile karyolalarımıı rekabet kP.bul ~tm~l derrcede en-. 

dir. Bir ziyaret iddiamızı ispata kiıfidir. Telefon: lstanbııl 3407 

Se risefain 
Merkez Acentası: Galata Köp· 

ru batında Beyoğlu 2362 
Şube Acentası : Me8adet hanı 

altında litanbul 27 40 

TRABZON İKİNCİ 
POSTASI 

(Ankara) vapuru 11 Temmuz 

perşembe akşamı Galata rıh
tımından hareketle Zonğuldak 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 

Fatsa, Ordu, Gireıon, Trabzon, 

Rizeye gidecek ve Of Trabzo 

Polathane Gireson, Ordu, Fa· 

tsa, Samsun, Sinop, İneboluya 
uğrayarak gelecektir. 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

(GÜLCEMAL) vapuru 12Te

mmuz cuma 14,30 da galata 

rıhtımından hareketle Cumar· 

tesi sabahı lzmire gidecek ve 

Pazar 14,30 da İzmirden ha

reketie Pazartesi sabahı gele

cektir. 

Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur. 

Antalya postası 

(KONYA ) vapuru 14 Te

mmuz pazar 10 da Galata 

rıhtımından hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fet

hiye, Finike, Antalyaya gi

decek ve dönüşte mezkfir 
iskelelerle birlikte Andifli Ka

lkan Sakız, Çanakkale, Geli

boluya uğrayacaktır 

OZCAADA POSTASI 
(GELiBOLU) vapuru 13 

emmuz Cumartesi 17 de idar 

rıhtımından haraketle Gelibo

lu l..ipseki Çanakkale lmroz 

Bozcaadaya gidecek ve Çana

kkale l..ipseki Geliboluya uğ
rayarak gdecektir. 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 

KARADENiZ 
MUNTAZAM VE LÜKS 

POSTASI 

SAKARYA 
Vapuru 14. Temm· 

Pazartesi guncai~Fam1 

rıhtımından hareketle(Zongu· 

dak, lnebolu, Sinop Samsun. 

~
rdu Gireson, Tırabzon Siirme· 

eve füze iskelelerine azimet 

e avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide .Mes. 

f
• d t hanı altında, acanla•ına 

racaat Triestino dairesi Te· 

lefon : lstanbul 2131 
.............. lllllllllllaı 

BARTIN 1".~:a~e POSTASI 
Elektrikle mücehhez munta-• ram kamara( arı ve göverte yol-

cularına mahsus müferrah ma· 

haı~eri Tu·. rkı· ye vapuru 14 
baı:ı Temmuz 

Pazartes· günü saat 18 de 
l Sirkeciden ha· 

reketle (Ereğli, Zonguldak, Bartın, 
Kuruca tile, Cide) iskelelerine 
azimet Ye avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için lstan bul 
Eminönü Rıhtım ban 2 numara
ya müracaat. Telefon Is. 2684 

~ ... 994 .. Operatör 

Halil Sezai 
BASUR r.IEi\IELERİ 

Fistül ve sıracaları am•liyatlı 
an:eli) atsnz elektirikle tedavi ve bil

cllml• omelh atı icra eder. Saat 1·7 
.O Divanı olo Acı h>ınam l:'io 20 

OllSIMENTO•· 

'iERtHLİLCllE, SllfllCALILAlfA ,il. 
Vl ltE/ffK lAYITUltl.AltlllA, llAlllL & 
YE 5VT 111/IEll llAOlllLAltA, ÇOt;UIUA~ 
INN SVYÜHESİNE, ll,lflll lfllllltLllf~ 
lrlNA. lfASTAlllfDAll llALKANl.AltA. 

Asileri müna
ltasa ilanları: 

.............................................................................. 
! Frnclıklıda M. M. vekaleti satınalma i 
• k t i omisyonundan: i ... , ........................................................ . 

Sığır ve loyun etleri ihale•i 14-Temmuz.929 pazar giinü saat 15 te 
Sade ya~ı 15 pazarte•i 15 te 

Afyonda bulunan kıtıatın ihtiyacı olan sı~ır ve koyun etleri ile sade l~ı alrı 
a\tı ~artnamelerle \e kapalı zarfla mUnakasaı a konulmuştur. ihaleleri yukarıda yazılı 
olJuğu tarihlerde Afyonda asktri satın alma komisyonunda )·apılacaktır. Şartnamesi 

komisyonuınuzda vardır 0Lun1ak isteyenlerin komisyonumuza ve münakasa~·· iştirak 
edeceklerin Afyonda mezkür komisyona müracaatları. 
yerli maıuulitından iki ;üz bin ınetre gılaflık bez kapalı zarfla mUnakasa~a ko-

nulmu~tur. Ihale:-oi 27 - temmuz - 929 tarihine mUsadif cumartesi günü ıaat on 
dort l>uçuktur. Taliplerin numune ve şartnıım'!~ini ~Urmek tizere her gUn ve nıUna· 
ka51.a}a iştirak edeceklerin yevın ve saatinden evvel teklif Ye teminat mektuplarını 
mnkbuz mukabilinde Aakarada merkez satın alma k.omiıyonu riyasetine teYdi 
eylemeleri. 
K apah zarfla münakasa,·a konulan llazizdeki kıtaat bayvanatının ihtiyacı olan 

kuru ota talip çıkmad,ğından pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 15-Temmuz-929 puar
le•i sa•t 16 da Elv.iıde askeri ••tın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin EJ. 
azizdeki mezkOr komisyona mliracaatları. 
S arıkarnııdaki lı.ıtaatın ihtiyacı _olan odun kapalı ~rfla münakuaı~ konmuıtur. 

lhalesı 22 temmuz 929 pazartesı gunli saat 15 te Sarıkamıjta asken satın alma 
koınisyonunda )•pılacaktır. Taliplerin Sarıkamışdaki mrıkür kemityona muracaatları. 

D Urt adet beton arma h:ın~ar inıısı kapalı zarf .usulile munakaS&}'& koaulmuıtur. 
ihale.si 13 ttmmuz 929 cumartesi günü saat 10 dadır. Şeraiti fenniye, keşfi,proje· 

sini, ve prtnamesini görmek üzere her gün komis_)'·onunmuza ve munakasaya i'i:tirak 
içinde o gUn ve s.:ıatından evvel te'ınina.t ve teklif mektuplarını ı.·c beton arma 
mliteha•sl!ının ehliyet vesikasını makbuz mukabilinde Ankarada satın alma komis
) Onu riyasetine vermeleri. 

T okatdaki kıtaat Ye mücssesal ihtiyacı olan odun kapalı zarfla munakasaya kon. 
muıtur. ihalesi 20 temmuz 929 cumartesi günü saat 15 te To~at askeri satın alına 

komisyc.ınunda yapılacahtır. Taliplerin Tokatta meıkür komisyona muracaatlarr. 

O rdu ihtiyacı için beheri beı metro mUkadlık 400 tane milvellidulma ve -100 tane 
milvellidülhumuza maa kap dolu olarak kapalı zarfla alınscaktır. ihalesi 2~ lem· 

muz 929 Çariamba gıinh saat 14 te komi!yonumıızda yapılaoal:.tır. Taliplerin şartna. 
mesini bedeli mukabilinde komisyonumuzdan almaları ve ihale gunuode tcminatlarıle 
Fındıklıda komisyonuınuza f!;elrueleri. 
Kapalı zarfla ihale edilecop:i ilüıı olunan Ankara<la Yeniıehirde inıa edilmekte olan 

milli müdafaa vekiletl bi.nasına yapılacak. asa.osöre ihale gilnünde talipler tara· 
fından veriltn fiat bahalı ~öruldüğundcn pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlığın ihal•si 
18 temmuz 929 perşenbe günil !1aat onda Ankarada merkez satın alma k.oıriis)·onunda 
}"O.pılacab.tır. Talipl~rin . .\n~.aradııki mezkür komisyona muracutJan. 

A dana merke.zilr dürtyol, :\1.era1 ~Jer~~n ve ,_ lslabi,.ede bulunan. ~d~ ~J _•~.~tını~ 
ihtvıacı olan kuru ot kapalı 1.arf usıılıle muosU!aya k onmuı ıdı v~ ıhaİesı .iO-b-929 

tarlhi~de ilin tdilmi1•eJe talip zuhur etmediğinden ıemmuıun 28 inci pazar g"nU 
saat 10 da icra edilecektir. Şeraitini anlamsk üzre her gun ve münakasaya i'tirak 

etmek i~tryenlerin \·akti muayyeninde teminaı.larile Adn0:aada ııskC'rİ satın alma k.omP3· 
yonuna muracaatları. 

Kapalı zarfla ihale edilere~i ilan olunan. Bngaında\i kıuau lıa~ ,·~nalı ihti ı arı o?an 
samın ve k.uru ota ihsle ?:Untinde talıpler tarafından vertlen fıat pahah gurUldu

ğünden paz..ı.rhkla altnacaktır. Paıarlı~ın ihalesi 25 - Trrnmuz • 9~9 ~r!]emLe günü 
Edremitte ukeri s:ı.tuı alma komis,-onunda yapılacaktır. rralipleric Edremitteki me1lılr 

komisyonıt murs.r.:ıatlar:. 

13 Temnıuz 929 tarihinde A.nkarada ihal~ rdiler(Sği i'ün olunan ciört beton l1angsr 
inşasın n ihale•i bila muddtt tehir edildigi ilin olunur. ,,,,., ,,,,,, ...... ,,,,.,, ....... , .. ,,.,,., .. ,,,,.,,,,,,,. 

ı Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan f 
l1~···~··~······-·~···~~··,·····~··········~···-~·······~··· 
O 

deınıştckı kıtaat ıhhyacı ıc;ın 200000 ~ılo arpa Ye 130000 kılo s.aıno.n k.arah 
zarf usulile mubııı,·aa edilecektir. )halesi 20·7-929. T•lip1t•rin }lrtnume~lui konıi"i· 

yonumuz.da gVrmelt"ri ·ve pılnan1rde ya:tılı olaa. şrkildeki tcnıinatlııriyle tidetnİ)leki 
satın o.ima k.omis' onuna n1Uracaatları ilan ulunur . 

K uaat ihti}BC'l ,için 6000 kilo gaz ~ a~ı pazarlıkla mu ha~ aa edilecektir. Pazarlı~ın 
ihaleai 11. 7 - 92<l pE"r;rnlı~ r,linıı saat 14 te ~-apıl.ıcaktır. talipltriu ~artname!'>ini 

Çı;örme1eri ı,·e şartnamede yazılı olan ıekilJeki teminatlariyle konıi~)onumuzda h.,zır 

buluumalılrı ilin olunur. 

F ran~ız ve alma~. analize çimeııt~Sl~ pazarlıkla muba.~·aa edilecktir. ~1ıkte.r ve tf'ra
itinı anlamak. ı1ı1n her giln ,.e ı~tırak etıntk üzerede 11 7 • 929 perşcnbe gl\ııti 

aaat 15 dt. taliplerin komisyonumuzda. bulunmaları il;n olunur. 

f ... ~~~.:. ~~~~::~;. ~:;~;. ~:;,~:;;;I~·;;. ;.:;.;:..:;;~i·y:·-ı 
t + htambul ıatınalma komisyonundan: + i 
t .................... ,,,,,,,,, .................•... , .......• 

Saf kalay 2700 kilo Çeli~ levha 4500 •deı 
Lthim b.alayı ~661 adi tut)a 9450 kilo 
Bervechi balı1 muh:ırrer rnAlıPme kapalı zaafla ,.e ,3-8-929 cumartesi f{iiııtt Mat 

14 de ihale edilmek Uzert milaakasaya konulmuıtur. Şartname~ini görmek. iste>·en· 
)erin her gün komi!\~ onumuza mlıracü.tl!rı ı.·e m1Jnakasaya İıjtİrik. edeceklerin temi· 
natlannı havi ttk lifnamelı:-rini yeı.·mll muayyeninde ihale ~tinden C'rvel Ankarada 
merkrı satın alma kumİ~\onuna tevdi eylemeleri. 
• 9. 7. 929 pazartesi gunü saat 14 de Anknrad• merkez •atınalma komisıonunda 
;l ko.palı ıarrla ihalCEi icra edilece~i ttkdemce ilin kıhnmı~ olan 16030 kilo Uc;tı.i· 
pUnUn nuktarı 192:{0 ki:o olarali. tashih cdilmiştır. Diğer şersil aynen bakidir. Ali· 
kadarının malümu olmak dzre ilin oluuur. 

Ş artnamesi ve~hile 15·7-92.9 paxa.rtesi gilnU ıaat 14 de kapalı zarflı Ank.arada mer· 
keı Ntın alma b.omisıonunda ihalesi icra kılınacagı akdeınce ilin edilıniı olan 

gazlardan 470 ton gazöl mezkür ıartnameden çıkD.rılmışt<r. Yalnız iıbu (470) ton ga." 
zöl müstesna olmak Uıre mütebaki gazöl ile diğer gazlar şartnameıi veehile vaktl 
muayyeninde ihale edilecektir. Bu ayrılan (470) ton gazol •:· r'. §artnam~ dahilin~~ 
,e 29.7.929 pazarte•i giluu •aat 14 de kapalı zarfla ılıale edıltcektır. Şarıııameoını 
görmek istcyenleriu h~r giin komi§yonuınuza muracaatları 'e nıunakan.ya iıtirik. 
edeceklerin teminatl1rın1 ha.vi tek.lifnameleriııi levmil muayyende ihale .saatıodao 
evvel Ankarnda merkez ıtal1n alma komiııyonuna tevdi eylemeleri. 

16030 k iJo l' sm,>ü kapalı zarfla ve 29. 7.929 pazartesi gUnU •aat 14 de ihale 
edilmı k uıre mi.ınakaMya konulmuştur. Şartname:1iai gUrmek isteyenlerin 

her ırün kı>mi~yonumnza müracaatlart ve muoakasaya i;ıirak edeceklerin teminatla· 
rlaı havi teklifnanıelerini ycvmd muay,.eninıle ihale saatinden evvel ank.arada merkez 
Satın alma komisyonuna tevdi eylemeleri, 
~~~~~~~~~-:-~~~-:--:-~~=--

m arma r a üssübahri kumandanlığından: 
300 Toıı 'fuvenan ve kiriple madeıı l:.öıoUrıi 13.7.929 uat lSde mUnaka•ai aleuiyı 
50 Ton Kuru odun 13.7.929 aaat 16de . • 
ı _ &lada mıktarlırı •• ihale giiıı " natları yazılı madaıı köm.Uril ıle kuru od• 

munakasaya k.omuıtur. 
ıı _ Münak..a şartnamelerıni her gliıı için koıııiyonda göre bilirler. 
111 :.. Talipler mUnakasa kanununa tevfıkan dipozito akçalarınt vey~hut muav}eıın 

olan bankalardan alacakları ıe'minat mektuplarını 23 ncU Fırka muha91p meı'ulhığd· 
ne ıevdi ile mWı:ahilinde alacakları makb111 rctmi ile kuınandanltltmu alım aatım 
l<oll\Iİ) onunda mUuakasi.ıa ittrak tdtbilirlu . 

1 TEMMUZDAN İTiBAREN 
UMUMA AÇILAN YALOVA 

KAPLICALARI MÜNASEBE

TİLE 13 TEMMUZ CUMAR

TESi GÜNÜNDEN iTiBAREN 

YALOVA SEFERLERİ TEZYiT 

EDiLMiŞTiR. 
Gidiş seferleri: Topheneden 

Seyrisefain rıhtımından Cumar

tesi, pazar, salı,çarşamba perşenbe 
günleri saat 9 da kalkar.Bunlardan 

cumartesi, salı, çarşamba ıefer· 
!eri Büyükadaya da uğrar. 

Geliş seferleri: Yalovadan cu

ma, pazartesi, 13,45 te kalkar, 

dotru Istanbula gelir. Cumar

tesi, salı, çarşamba 15,30 da kal

kar, Büyükadaya uğrayarak lstan· 

bula gelir. Seyahat umuma ser

beıtir. 

B ey o~lu oulh icrasından: Ahmet Ctmil 
efendi ile Fatma ve Muazzez h3nlm· 

ların ~yiau vemü~tereken mutru-arrıf olduk· 
lan Kasımpa~ada Sifrikoz mahallesinin 
atik Mescit \O cedit Me1.arlık ooW.oğın~a 

Jı..ain 67 numara ile murakkam ve sağ 
tarafı Ali a~anın hanesiyle Değirmen 
bahçe•i .e sol tarafı saatci Ali efendi 
hanesiyle Si'ada hanını ''e binbaşı İbra
him efendi Lah~PSi ve tarafı rabii mezar· 
lık serası •oka~iyle mahdut ve dörtyUz 
ar~ın derununda biri defne ve biri incir 
olmak üzor.ı iki •~acı şamil açık bahçe.ı·e 
ha,·i olup binaıı:n alt katı harap bir 
mut halı \ e bir oda ile bir sofa \·e bir 
helii ve il 0 t b.stıııda iki oda ve bir Jıelıl 
ile !lofayı şamil ve muhtarı tamir ve his
eedarlardeo Fatma ve ~iuazzez hao1mfa.r1n 
~agil bulundukları hanenin kabiliıeti ıak
!İrniyesi ulmamasındau n:ı~i bilmUıayt'de 
furuhti) Je ~uyuun izale.si hakkında be. 
ı oğlu birinci sulb hu.l:uk roabk~rı_ıe•inden 
2aclıı· olup kesbı ka.t ıyet edrn ılaru mev
kii İC'ra_, a ,-az edilıni~ ıntıay.(en olan 
n\lüld~t hitan11nda di.irtynz lira ~<l_,ı ile 
talibi uhcl~~ine ihalei evveliytsi icra 
kılınrn:-§ ı.e ibalei kafiyesi ion tarihi 
ilandan :tibaren onbeş gUn mUddetle mev. 
l:.ii mUzayedrye konukrak ihalei kat"ive· 
nin tle 4 \~u!tos 929 Pazar ,$Unü !&at 
oube~tP icnt ı..ılıııacağınJa.n v "•> zauıınİ) le 
i~1ir::ı)·a tcil'.p olanların ve Jahı.ı ziyade 
nıahifnat aiınak istiyenlrrin kıymPtİ ınu

bammenr . .si olan beşyll.~ liranın yüzde 
on nisbetiude pey akça.ı:ıına ınUstauhihen 

929-4255 numar~ ile Beyo~lu oulh icra• 
ıına mürsraat ey1en1cı .. ~ri ilan olunur. 

F,!il-.,sulh ikinci hukuk mahkemesinden: 
Abidin ·~· tarafından Jan~ada küçük 

laııga raddesinde bostaucıba:t mahalle
sinde )"UY.yedi nüm:ır.:ıh bostanda mukim 
hıristo '~ ans?ıta1 ı.·e kosti Ye kiğork ve 
andriko ve ıra\·lıon veftim efendiler 
alf"_,·hine ikame olunan ıneı\.Or yü1yeıJi 
nlımaralı bustanın İl&lf"i §UYllll d&\'asıoın 

) e\·ıui ınulıakeuırsind"' ntiidda alt>yhler 
ioabet etnıtdiğinden ha•larında gıyap 

k!\rarı itli.haz o!uuarak n111ddei \ekUi 
ı.abu da\asını tekrar etmiş ve inde1ke§if 
ehlilhibre canibinden muta raporda mm· 
k.ür bostanın hiaAederını hi'lselerine göre 
kabiliyeti taksimi.\'yesi olmadığt ''e heyeti 

"'umumiyrsiniu üçbin lira deycr ve kıyıne· 
tinde olduğu beyan ve ihbar lılınmıt ve 
mezkür kıı wetle müddei mUddeabilıe ta·: 
!ip olmadığını ifade 'e furııhtu ile şuyu· 
unun iıale3İni talep ev lemi~ ve muhake· 
mesi 15 • 8 · 929 pa~r ıı;il~nU sıat oDhire 
talik olunmuı olmakla iltaınetg!hları meç
hul bulunan merkumunun ıııvaplarında 
cereyan eden muamelelere tarihi ilind.m 
itibaren birbu~uk mnh ıarfında usu1en 
itiraz ederek yevmi muhskemeıinde mü· 
dafaalarını ve meılfır kıymetle talip olup 
olmadtklarını dermeyan etmek üzere 
malıkemeı e ıı;elmeleri ve ilk. eel•ede me· 
aarifi gı)abiyeyi vermeleri, akaihalde hu
kuk usulu mubakeıneleri kanununun 
405 ,.e 408 inci maddeleri mucibince 
muhakemeye kabul olunmayacaklaıı ve 
vakıayı ilcrar ve kabul etmiı addoluııa
cakları ilin olunur. 

A hıncı hukuk mahkem!"~inden: Paraı· 
ktvi hanım tarafiııdao htanbıılda 111· 

nıa tomrukta &gçivan oğlu aol<atında 
76 numaralı hanede mukim Meletı oo 
Kozmidil efendi aleyhine ikame eyledigi 
boşanma davası zımnında mUddeiyenin 
i•tida•ı berayı tebliğ müddei aleyhi mu· 
maüe7he göııderilmi~ isede mahallesi 
heyetı ihtiyariyeıi ve mubaıiri tarafın· 
daıı vtrüen meıruhatta ikamelj(ihının 

meçhul olduğu bildirilmekle bittalep 
Hukuk u.ul muhal<tmeleri kanununun 
141 inci maddesi mucibince ilinen ıebli· 
gat icruına karar verilmiı ve )-evmi 
tahkikat olarak Sl Teşrinievel 1929 Per
şembe gUnU ıaat 13,30 talib. kılınmıı 
olnıakla yevmi meıb.ürde tahkikat hlkimi 
huzurunda haıır bulunmail !uzumu :ebliğ 
makamına kai111 olmaır. \iıtre ilin olunur. 

L ..... -· ,. .. ~ 

AHMET FEVZİ 

-· Flit, Pirelerı_,.öfdOrür ı 
Uyku ve iıhrahatlftıılll diılnıanı olan pi· 

reler cidden hayatınızı ıehd!ı ederlu. (Flit)I 
kendi tulun•bası~ 91lınuı ve ~vlnlıi en 
muzir mikroplaPn ,,..ıal iP.ev.:!\ olaJ; pi· 
relerden, tahlP lclMulannd&n, ~ı.: ~ ~vrl 
slneklerdrn kvrta•acalıtı> • 

Flit; ıaht? kaııMrın, kanficalJrlfl veya 
hamam bOceltlerirm: ıtıtetıdikl~. ;ı.:.-aları 
tahrip, yumurlHlınnı :Jn.ı "'· Wlt.ua· 11 ...... 
ratı itlaf edtr. v< '1'" r.a""1odt. lbr d~ =•· 
rarı dokurıma& ·•e kany•ı lelır blnlı:111•z • 

(Flit) ı saır ha .. ra~ Oldlklid 3d! rn;o
yilerle karı~hrmnmahcl11 . Oahp bCyıl\ ve 
daha kat'i tt!irt size memtıuniydba~ ıoe · 
mereler ternin cdec<'klir . 

Tulun1basıyla Sıkınız -

, 

,,,,,,,,,,,,,,, ....... ,,,,,, ....... ,,,,,,,,,,,,,, 
Mekatibi askeryie satınalma komisyonundan 

Mangal kömUrU 
"Kilo 
46500 t.tanbul ciheti mek&tip ve mUeuesatı için 
18000 
b'1Wı" 

Anadolu • c .. c .. 

.\:-:.' ri mek:t~plrr ve li~ler vr. Mtte~~es.ıth için halida miktar ve cihetleri mulld' 
rer <>ldu·'lı üzere man~al kümtirü 2 Şartnamede olaraka ve aleni 111telle aahn aluıacaıll 
tır. Mun~ka•al"ı 17-"femmuv929 Çarıanba glinü suaı H,30 da Harbiye mektebi yr 
mrklıaneleri onıinıleki ınUnal<asa mahallinde icra kılınacolttır. Taliplerin ıartııameldl 
irin ltomisvonumuza m\J.racaatları ve i~tirak içinde mllnalri.a...11& ~aballinde hazır bulUS" 
~aları ilan· olunur. 

Çanak kale Jandarma mektebi 
Müdüriyetinden: 

Kilo 
5200 ~a<le yağ 

(. 1'.ale Jandarma yeni tfrat mektepleri l,mera. ıel ı,,.::t,ı. \'e tfradm10 Ht.ıfd' 
m larİlıinJen )Jn)·I' 930 ~a>e<iıır. kadar bir seııe[ı;,. 0 iıJı)aÇları olan yukarda y~ 
be§ bin iki )Ü:G kilo ::ıade )ağı kapalı zari u.;uliyle m~inaka.saya vaz oJunmuıtur. l 
trmnıuz 929 çar;anba gunü •aat Oil altıda taliplerin verdikleri fiatlsr baddı itid~ 
görlildugü tab.tirde ihale•i icra kıl.nac•ktır, taliplerin . hu hoptaki yağ ııumun~~ 
şartnameyi g<.irmel• ve izshat aiuıak Uıere Ç. Kale h•kOwet dairesinde :ııtıteıollP 
komis~onu mahsu~una müracaatları ililn o)unur. 

P. T. T. Levazım 
müdürlüğünden' 

.l. Posta vesaiti nakliyesinde istimal edilmek ıiz~ıc « 5,000 · 10,000~ 
kilo Ben:in ve « 300 -500 » kilo makine yağı kapalı zarf usulile 11' 

nakasaya konulmu§tıır, 
2 .• 27 . Temmuz· 929 Cumartesi günü münakasası icra edileı:I' 

ginden talip olanların şartname almak için şimdiden tekliFıwme ~ 
teminatlanıu ihtiva edecek kapalı zarf/an ıııvdi için de mtt::kilr tar~ 
saat 14 te Istanbulda yerıipostahanede nıübayaat komisyonu11a ırw. 

racaatları. 

5. Fırka satın alma komisyonundan: 
Konya ııtasyonu ~ivarında l çatı, ıavaa, Uoşeme, pencere kapulır' ) oatGRLaı•~ ~ 

12342.5 Lira bedeli ketiOi paviyonıııı ılwıııli iniHL kıpnlı arıla ıhaleı luti, o-ı ,Jf/ 
Temmuz . 929 Cuwarıesi gılnU Saaı 15 de icra eclilmel< ilzere 20 ;~an nüdd•tl• ıt1 

kasaya konulmuştur. 1 
Şartname ve projesini gormek ve daha faıla ıaf•il!t almak i >teıcnleriil her~~ 

inıaıına talip olanların ye\m ve aut& ihalede hntıioatı muva~kah:Jı:r1oi nıı,lııı.•• ,,, 
aulluk kasaeıoa te\·di ettiklerine dair mah buzl.trlnın tekHf wc-:.. :•tphıtile Llı likt~ );. 
ya maarif baaıada müteıekkil komiıyonumuıa muııceat e!:ı,ıc.1eri. ~ 

l"°nııı- Doktor . ;lfi•• 

1 Haaeki kadınlar hastanesi Cilt Ü 
ye Firengi Hekimi !I 

!iCevat Kertmğ 

ıam az 

11 Perşer.be 

1 Tıirbe de Eski Hila/i. ahmıır ~ ı 
fi bincuı. Tel; lstarn. 2622 ~ .!::::==~~==~~~~ 
1'aıt&lllllllllllllllllUlllllllUllltltlll'llUUla" f 


