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Son çekilen pi· ~m!Piiiiiiiiiiiiliiiiiiiiİİİİİ~; 
yankonua talili· Dün son fişleri çeken hanım kızlar 
lcri birer birer anlaşılmaktadır. r 6000 ı· k 
50000 liralık ikramiyenin. bir ıra azanan 
p~rçası Arnavut köy zabıtai bele· 14054 
dıye komıer muavini Hüınü beye 
~ıkmı~tır. 200000 liralık büyük 4000 ı· k 
ıkramıyenin parçalan da miite- ıra azanan 
addit şehirlerde bulunmak· 5523 
tadır. Bu biletin parçalarından 
biri Kantarcılarda gazozcu Salih 
efendiye çıkmışlır. Salih efendi 
d6n biletini aldığı bayiden pa
raları alırken yeni evlendiğini, 
bileti de zevcesinin taliine aldı
ğım söylemiştir. 

Tayyare piyankosunun elli bin 
liralık ikramiyesi 54127 numara
nm hamili olan Arastada Av· 
ram Ruso efendiye isabet etmiştir. 

Tayyare piyankosunun keşide 
sine dün sabah ta devam edilmiş· 
tir. Konferans salonu bermutat 
çok kalabalıktı. Kazanan numa· 

n2ö0000 

3000 lira kazanan 
43263 15264 32561 
2000 lira kazanan 
28564 17586 16-535 
43665 20217 51338 
36057 24106 

(Mabadi 4 üncü sayıfada 

Ne derecelfler 7 
M. Rivas Vigöna 

müzakerat 
için ne diyor? 

Az,öz AumauJJadalcl tertibat 

/4Uft•rlslJ IJ'I• Sabık harbiye nazırı prens 
Karolü 

tahta mı getirecekti? 
Baılwıdujumw: ıeJarin adı · 11-

ıanbuldur; Tllrlsiyenln merhui oZ. 
mamakla beraber en bllyülc luualla· 
ıulır. Resmi iltatistiklere pe 
ahalisinin r~ tam retmif b.fi. 
nin ancı dfü tUrlıçediT. Dijer yil•· 1 9 Temmuz 
d9 yirmi b.,inin arcısında iH dili· "•mi makamat, bti\dimet aley-
misi bil1JU1yen pek a~dır.... hine bir feut tertibatı mevcut 

Beyoğluna çıkını: : En bllyiik oldupnu evelden haber almıı 
manifaturacı dilkkônları kadar bir ve gayet müteyakkız hareket et· 
kitapçı mağawsı göreceluinis. Bun
dan baıka daha bir lraç taruı mü· mete başlamı9tır. Bir darbei hü· 
kemmel kl1tilphan• ııar. Bunların kametle re' sikirı ele geçirmek 
çop Fransı:ı kitaplcu-ı salclr. Bu· pyeıini takip eden bu tcrtibabn 
nunla beraber rusça, İtalyanca, İn· bqında Ceneral Tnıeleaeo Yar· 
gilirce, almanca eserleri ""4lıı ma· dır. Tertibata iıtirak edenler eve
ja~alara da rasgelirsiniz, la telefon ve telgraf hatlannı ke· 

Beyollunaa nümunalik bir tek ıecekler, ondan ıonra cepbane
türk kitapçısı yoktur. Bilmem, o· ra1ı. hariç e.ı . memleket midir? liti basarak ne kadar ıilah Ye 

mühimmat var11 alacaklardı. Ri· 
Köprüyil •~in. 13,660,275 Tilr· 

kiye türkllniln, hariçte kalan vayete inanmak lazım geline 
40,000,000 tiJrkün fikri letJpimini tertibab idare idare edenlerin bir 
1atan kaç ltiwpçı vardır, sanne- diter maksatları prens Karolu 
ckırıini•? Topu topu on yedi! tahta iade etmekti. Sabık harbiye 

Bunlar da myıf, cılu, :ıilğürl nazırı olan Ceneral Angeleıeo 
kitapçılardır. San'atU!rine hıruui- yeni kabinede gene harbiye aa· 
yeciligi, tütüncülütü ilave ederek zırlı;ıMnı der'uhte edecekti. 
,Plmekıen kendilerini koruyorlar... •• Hükumet tertibatı haber alınca Prenı karol 

Dün bir gmetede bir alman • 
,.hrine giden bir franııs seyyahın ou göre tedbriler ittihaz etmiş, harek.ibnı pnU gününe ve pek 
melrtubıınu okuyordum. Şehirde eweli Auguste Störca isminde yakından takip etmittir. Nihayet 
ilk gözüne çarpan §BY kütüphane· aabık bir miralayı, bir yüzbafı harekete geçilmesiae karar veril
ler olmuı: :enıin '1e mlltenevvi hİ· ile diter bir mülizimi tevkif et- ditini öğrenince tertibatın ele ba• 
tap şatarı büyük ticarethaneler· miftir. Bunlar elin Dijilava askeri ıılannı kolayca tevkif ettirmiftir. 
Muharrir bunların camekcinlarUIO 1 
g;Js ındirmelcle ora f;Jıaliıwn ,.. hapiaaneabıde mevkuftur ar. Hatta vak'adan ewel cuma ,wıil 
1 
iyeıini -Olçüyor... Oiter bir rivayete göre, mü- beyanatta bulunduğu zaman pa· 

rettipler küçük kral Micheli hal· lan 16ylemiıti: •Bu memlebtia 
Bir ele bise ıel.sin. ' '· ederek bir diktatörltlk idareai liderlerine birt ecavüz nim bal· 
lııanbul ıehrinı:M dtllrlccin ma- teıkil edeceklerdi. · dutu takdirde lıükOmetin de•lr 

ğa:ıa, han, fabrika, ham~m, /urun, d-..l--
gart}j t•e ahırların yehu.nu resmen T ahkilcatıa verdiği neticelere eli mütecaTizlerin yakanıı aw.ı-•• 
teıbit edildiği üare 38,074 ı/Jr. Bun- röre, bu komplo daha bir mayıst.a Miralay Stircadan maada tev• 
lana yalnu ııe ycılna• 17 $İ irfan tatbik edilecekti, acele ite şeytan kif edilenler kırkı bulmuftur. r .. 
satıyor. karıımaaın diye tehir edilmiştir, ıebbüa akim kaldıtı İÇcin •• aua• 

Hem ne irfanz fakat yavaş yavaı iıe de feytan sör, ne idarei örfiye ilin edil_.. 
karıımqhr. Çünkü meıeleyi da· miıtir. Her yerde sü]d\net tabt 
ha bir kaç ay evvel haber almau halindedir. Tahkikat devam et' 

Bu irfan bir " 1o'CJfot pa.:arı ,, 
e§Yasıdır. ôyle bir hal.e ıeldilc ki 
o.kumak müZ.adır, derıele yeridir • olu baıvekil Manin, feaatcılarm mektedir. 

Papa Gazi hazretleri ~ ~-M. . ~uhtcli.t mil~adele komisyom; Me&'uüyeUrı bir bDyulc kumı 
reısı M '-' H VıgöDa Ankaradı;..: ~ hallmtdır. Halk. ilmin müııerili 

• 

kazanan numara 

55885 
Tenis turnuv.as1 

avdet c. değildir. ilmin zaruri bir ihti<WU' ~~.. ,,,.,. 
tir. M. hı- 'l oldt1p henü• anlaf'l.amadı. Okuyan çifliklerinde 

halk aras1nda vas Ankara 
nıüzak.eratl 
hakkında 

Fos gazete· 
sinin bir m· 
barririne şu 
beyanatta 
bulunmu§
tlll': 

_ .. Müha· 
dele mese· 
leleri hak· 
kındakimü· 
zakerat bit-

ne hadar cıs? 
Ba,ka yerlerde böyle mi? Bul· 

gariltanı ele alalım. Fel,.fe, num
tık, ruhiyat, ahlak, lia<ıniye~ tarih, 
co/rafya, etnoıro.fya. "'Yaluıı. ta
bii tarih, riya.iyot, tıp, hukuk, ih
tilflı, içtimaiyat, idatiıııi, cıMerlik, 
ıaıicililc, köy ilimleri, eıı ilimleri, 
111Ml •n'aılar, hir/.,ler, telmill tıe 
lilgat flİhİ mJlracaat lcita.pları: 

1925 te 2.558 cilt; 
1926 da 2,760 cilt; 
1921 J. 2,379 cilt; 
Geçen senenin laeaabını bilmi

yorum. Bunu Ja ıabılrı m.UilU la.. 
ıap ed.TMlı huJsan dön nailyonu 
g~ BııZ.ariıtanda fU dön 
senede 10,000 mlllıernmel e1er ba-
.sdm11 oluyor.... lbreı C. N. 

Aagara 13 [Telefonda] 

Gui hazretleri cuma rUnü Ma· 
rmua parkını teırif ctmiıler ve 
parkta toplanm11 olan halk ara• 
unda bir müddet bulunarak mu· 
htellf HYat ile görüpnüşler ve 
halkın hararetli tezahuratına ilti
fatla mukabele eylemiılerdir. 

Bu eaaada fotoğraflar büyük 
Guini• halkla olan aamimi te· 
masını objektiflerinde tespit ettir
mitlerdir. 

Fransızların milli bayramı 
(Tayyare Cemiyeti tarafındu) 14 Temmu bayramı münase-
(Avrupa_ya pnderilecek talebe 
haldancla tafıillt 5 iDci 1ahife betile bup franıız ıefaretha· 
5-6 uıcı IOtuaumuda) aeliade bir rumi kabul 7apıla-

~.~- =:ma~-w1~ ... ,~=1:::::::~~~t ... ~~ .. kbr ........................ ... 

D Ün hariciye 
vekiline Yunan 
noktai nazannı 

bildirdi 
Ankara, 13 (Telefonla] 

M. Papa, hariciye vekili 
Tevfik Rüştü beyi ziyaret ede
rek bir çeyrek saat kadar gö
rüştü ve bu miillkatında Ati· 
nadan aldığı cevabı Tevfik Rüş
tü beye bildirdi. Ancak müll· 
kat, müı:akere mahiyetinde ce
reyan c.tmemiş, yalnız Atina 
hükumeti noktai nazarının 
kono§ulmasına inhisar etmiştir. 

M. Papanın müzakeratı taze. 
lemek teşebbüslerine karşı, An· 
karadaki gayri müsait havayı 
takdir ederek, Atinaya bu yol• 
da it'aratta bulunduğu anlaşıl· 
maktadır. 

Bilhassa hüldimetimiz her 
hanği bir noktayı bile mflu· 
kereye kal'iyen yanaşmıyacak
tır. Yunanlılar itilafı arzu ettik· 
leri takdirde mevcut mesele
ler için tetkik edilen ıureti hal· 
leri kabul etmek mecburiye
tindedirler. l.ira Türkiye bu 
meselelerde yapıla bilecek fe
dak.irlığın azamisini yapm11 
bulunmaktadır. 

Gq.lude Jr,_. B. ~7 ~ bir UııüU ~ dipr bir < Anka: 1; [Telefonla] 
t~h~lbalıirk Mli_.,_ ıaeace.sı oldta~ . ~Um§tı. 1 ahtelbahirdm iki 1 ı Hariciye müateprı Numan 
k'fı müı,.ına olııuık lillw 22 Mtüilc müretıebattc:m ~ biri ı B. lıtanbula hareket etti. 
kurtanUım«mııı.r. _._.--Ali S~,08,_,_ 
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T Kızıltoprakta evelki 
nikl~ intihar eden Mürü\'vet ha-

n di dün morga nakle<lil· 
Bedeni terbiye kursunda. imtİ· 

·~ıarda WulM~ 1 efendi 
hakkındaki tahkikata devam edi· 

miştir. Morg fethimeyit yapacak 
ve raporunu Üsküdar müddei 
umumi1iğine göpcle -tir. Bu in· 
Uhar lıaJı .. esi 1mk:kında yapılan 

k - f 1 bu kızca· 

JlmelCtedir. Tahkikata müfettiş 
umumilerden Besim B. memur 

ı e<li111iı olmakla beraber 111aarif 
-e • ~· de a:;tıca meseı.Jl ~h-
kik etmektedir. 

< Jr uç )el ru ... ııJıLı dtin)adnn kal
eli 1ı r.:.• k., Jr Hr yorlar. Artık 
~ 1 hr.ı ~in hi tiı l miif~kkiresi 

Jn 

llıiiiiil .... İiıiiliiili~-»~~......,-,,_..ıftr ..... ~W 

Bu gün F reska 
efendiler 

di
1

nİenecekler 
.. "1" 1 ,., 

Aalan f r~sko}ar tahkikatiyle 
meuul hulunan ·edinci müstan-

İmıirM ecnebi amelesi -
lz"'ir fl'"c et odasının yapt~ı 

l 

tilc Na~µ11 bçy dünsabah mev
kuf avukat Necim Mazflyah efen
dinin ,şeriki Hilmi beyi isticvap 
eylemiş ve İ>'t:t i$ti~v.ap öğ~ye 
kadar 8~vam etmiştir. Bunun 200 Ü fitilli 300 ü ise 

Mustan\if ~ğldlen sonra. rrte• lüks ç1ı1kmaktır. Bu çakmaklara 
vkuflardan Jan, Basat ve Nesim ait pullar yapılmaktadır, çakmak-
Mlllnfa~ı efcnqi\eri dinlenmiştir. iş arı~ orum lar bir haftaya kadar damgala-
Bunl;m;lao 1fııtlerin verdikleri Veni harflerle okur, ıwcakbr. Halen piyaaada çak .. 
malumat ct1 afında bazı is iza- (>rta derecede tahsilim • iiı1t ırıatdmamakijıdır. Tüccar ve 
hat y.apılrn19tır. :Su gün de Frt• Oldukca da muhas~be ve fransız- esnaftan gayri ellerinde çakmak 
,.ılo biraderl~r djplenecektir. ca bilirim. faal bir gencim. İ~lnn· olanlar çakmaklarının dam galan· 

j b ,. ~ ~-
Vapu.r<1tıdt 

1 

yorum. Her turlü kefalet veririm. mektedirler. Bunlardan istihlak 
-r..'l'nırn:ı: r umnrtesi giinü AdlıW~ S flto Ahmethı Geli· ttcibmce ctatwıgı'Uı niftftOın• 

ti~n od:ı~ında tekrar toplana· bolu kıraathl\ 1 llhibl Mehmet. ffrYrıca .frm.is&r'tarafındm daıhpi 
çaklar~ır. ef. sı\ıiAiyle N~ca.ti. • .1: "' lanmasma l~zorıı yoktur:, 

. "' 

• 1 ~n ve ~nbe ~ imtil),a-
n'IJh!a a anmayanlarda 6 kfşi 
maıuif eminliğine çağp-ılAr.a~ if~ 
deleri alınmıştır. Mtrvaffak ola
may;anlar ı8ynı zamanda Ma

.. arii ekiletine müracaat ederek 
şikayette bulunmuşlardır. Aldı
ğımız malamata göre vekalet bu 
müracat verdiği cevapta, la
zım gelen tahkikatın yapılacatı· 
n ve haklarının zayi olmayaca
ğını bildirmiştir. 

Poliste 
~1uhip hey 

Polis müfettişlerinden Muhip 
her. .şehrimize gelmiştir. lstanbul 
polis mlifettişliğine tayin edilen 
Sivas polis müdürü bu günlerde 
şehrimize gelecektir. 
'~~~-----------~--

M es k ii kat 
•• • 

muzesı 

Bir meskukat müze~i açılıc~ 
lıakk:ında rüfekaımidan birinöe 
bazı malumat ~ntişar etti. Bu hu
su ta Miizeler müdürü Halil B. 
diyor lii: 

~'t'Ben bu havarlisi sizin gibi 
gazetede ()kudum. Miize denince 
ukla ınu:ızzam bir tc~kiJ5.t ge1ir. 

Halbuki yapılarak şey olsa olsa 
bir koleksiyondan ibaret olacaktır. 

Böyle bir koleksiyonunu faide
sini takdir ettiğimiz için teşkiline 
evelce teşebbüs etmiştik. Fakat 
harp bu arzumuzun kuvveden file 
çıkmasına mani oldu; ,Şimdilik or

tada ka 1 hiç bir'şey voktur. 

1'oklu dede camiai 
- Toklu dede camisinin ne 

suretle ve niçin tahrip edildiğini 
anlayamadık. Mevcut asari atika
nın ehemmi~dilerinden birini te~
kil eden bu caminin tahribi hak-
kıntta şehremanetinden istizahatta 
bulunduk. 
Çenberlitaıta 

- Çenberlitq hafriyatı hak
kında yazılanlar çok gariptir. Haf
riyat asari kadime aramak: gaye
sini istihdaf ıbaediği ve büyle 
bir (iJp-e -~ o'8cak .bap mev· 
cu~ qJ.iıadı&ı b«'td~ bli takım h.iki· 
vel~r r-zılmaktadır. · ı 

~bideuin hafriyattan müteessir 
olduğu rivayeti de gülün9tilr. 
Böyle bir şey varit olamazo,, 

~Ulelerrllı 
~nlışlıkla çıkarılanlar 
Af kanununun tatbikatrnaa 

tcvkifaneden yanlışlıkla çıkan ah
zügasıptan maznun kürt Hüıeyin 
poliıçe yakalanarak tevkifaneye 
ıevkedilmiŞtir. 

Zaro ga galiba Amerikara 
gidemiyecek 

Zaro ağa, Amerikaya gitmek 
için lienüz emanete mür.acaatta 

nup izin 8lm ıştir ~a-
SC$fl emanet iziu vermiyecektir. 

Be)t'ut ]j § konsolosu 
Beyrut baş konsolosluğuna 

ayin edilen Hariajye ve~ileti 
müsteşar muavini M 1hiddin B. 
mahalli memuriyetine gffin~K 
üzere şehrimize gelmiştir, Mubid· 
din bey bir kaç güne kadar Be
yruta gidecektir. 

Köy mulimlerinin kazancı 
Kazanç ve tevhidi küsurat ka

nununun tatbikiyle köy muallim
lerinin maaşlarından kat'iyat ya
pılmayacaktır. Yalnız köy mual
limleri köy mekteplerinden ücret 
alıyorlarsa kazanç kanunu muci
bince kazanç vergisi vereeelCler
dır. 

Behçet bey Ankaradan bu 
-ın:.a aonuua dotnı avdet ede· 

tir. 

V 1[e li inekler 
eremi baŞlıca sirayet vasi· 

tası olan sütleri nikrupsuz içir· 
rnek için sıhhiye w k!1eti veremli 
ineklere tülierkülin aşısı yapmağa 
$arar v rmiş ve karar geçen haf.. 

"t~ · 'blr~ tabii QC!U11ut1e 
_paşlanm ştır. 

• 
• a'Z ~ıwaJ miitehil lllar, 
tüberkülın aşısı yapıldıktan sonra 
snlim kalan inekletin muhıfazuı 
içiu daha bazı cezri tedbirler al· 
mak, lazım geldiği :fikrint!ed.ir. 
• Bunlar ahırJ .rm temizlenmesi~ 
ve sıhhi şart)ar..ı tevfik edilmeliai 
zaruri görüyorlar 

Tüberkülin aşısı haldandaki 
ne=- r.iyat i ek snhiplerinin tereddi· 
dµnü mucip almll§ v.: aşı netice
sinde imha edilecek ha~anal he.. 
df!lleıinin verilmeyeceği zannedil. 
miştir. Bu hususta tahkikat yap
tık, qı ameliyatı ışu suretle yapli' 
lacaktır: 1ueğe tübetkülin yapıl· 
d k.tan sonra, hayvan veremli iH 
~ saat sonra harareti yükselir. 
Bu arazı göstere.p inek derhal .
ba}ıaJ a gönderilerek kesilir. 

lueğe aşı yapılmadan evel •il 
Sinoptaki fabrika sahibinin de iŞtir~k :ve muvafakati 

Sinoptaki yeni kibrit fabrikaaı inzimam eden bir komisyonJat&
arsalarmın mubayaası ve kibrit fından hayvana bir ltiymet takdir 
imaline mahsus makinelerin ve edilir. İn~k kesildikten ~nıa 

alatü edevatın evelki fabrika sahip- verem arazı hayvanın banp ıkıt
leriaden devrolunması için inhı.. ınında j e o kısın imha edilir, 
sar muhasebecisr Kemal Ziya b, ekle t5alih olan kısmın ~iu 
Sinopta dulunmaktadır. iade oJuııur. 

Arsalardan bir kısmı emvali İade edilen etin tutar bedeli 
metrukenin. bir kısmı iıe halk • ineğin kıymet;nc)en tenzil edil~ik· 
ındır. Arsaların Ankara<ia ve. tc~ı .spnra imh~edilen kısmın bedeli 
Pariıte bulunan sahipluile mu~ sahilline tazmin olunur. 
habere edilmektedir. Eğer sahi· Vekalet imha edilecek inek· 
pleri hadden fazla bedel talep lerin tazminat bedeli tahsiıaunı 
edecek olurlarsa araalar istim- vi]aycte JLöndermiştir. 
lak edilecektir. Tüb~rkülin aşIBı şimdilik: şehr· 

On torba iskan bil eınam;t.i .hu~udu dahil~deki. nıın
takaya ın_hısar e<le~tu:. Bınaen· 

aleyh tüberkül~n aşısı netice.sinde 
kesilpcek inek)crin bedellAt'İ be
hemehal tazmin edilocek.tir. 

~i Ü 

.. 
• 



Akhısarda 
iş bankası 

l Young 
planı 

lzmir, 13 lA.A] 
Yzmir ve Manisadan gelen bir 

çok davetliler ve umum müdür 
Celil beyin huzurile iş bankası
nm ·Akhisar şubesi, dün açıl

ınıştlr. 

Enis bey 
Atinn . 12 [A.A] 

M. Veniıelos, yeni Türk elçi
sini kabul etmiştir. 

Atinada grev 
Atina, 12 [A.A] 

~myev'i gübre imalathaneleri 
gre • devam ediycr. Komünist
ler grevi diğer fabrikalara teş
lllile çalışıyorlar. ----

p, rlamentoda 
Paris, 12 [A.A] 

· M. P~:ncare ile M. Herriot 
arasında zuhur eden münakaşa 
esnasında başvekil M. Herriotyı 
otu~riıağa daAet ettiği sırada mu-

. maileyh • ıiz sözleri ayakta da 
dinlenebilir bir adamsınlZ.,, di

, •e haykırmıştır. . ----
·'Geçen geçene 

· Le Burger, 11 [A.A] 
"Tayyareci Costes saat 5,30 

da New-Y orku müteveccihen ha
te~et etmiştir. 

Le Burger, 13 [A.A] 
. .ı...eh tayyarecileri ldzikovski 
ıle Kubala saat 4,45 te New-Yo
rlca. doğru uçmuştur. 

Paris. 13 [A.A] 
· Costes saat 9,5 de 1Santander 

· üzerinden uçmuştur. 
1 

Paris • Nevyork telefonu 
~ Nevyork, 13 [ A.A] 
.y Ga.)ctel er, .. Beraı~garia ,. 

apurunun son seyahatinde sahil
i~ tel5'1f.t?l7fon .~uhaveresi tecrü
t l!.Ufismın kuşat resmi yapıl-
~ı.ş olduğunu yazmaktadırlar. fki 
rransız mühendisi, Parisle mem
nuniyeti mucip bir şekilde gö
riişmüşlerdir. 

. Tı·oçki kabul edilmiyor 
H . . Londra, 12 

• . arıcıye müsteşarı, Troçkinin 
ıngıltereye girmesine hükumetin 
müsaad~ etmediğfrıi avam kama· 
tasında suylemiiitir. 

l .Pariste 14 Tenlmuz 
· Paris, 13 [AA] 

Kabi~c b:y?elmüttefikin borç
ip mes elesım tetkik etmiş, 14 
temmuz geçit resminin yapılma
•ına karar vermiştir. 

Güzellik kıraliçeleri 
/. - Paris, 13 [ A. A] 

~üzellik kıraliçelcri Galveston
. aan Parise gelmişlerdir. Yarın 
Vişiye, oradan Borduya ve Sen 
Sebastiyana gideceklerdir. 

.Lindrada bir yangın 
. . Londra, 12 [A.A] 

Gı~lıngham da bir hayır mües-
sesesı taraf d d 
b

. .. ın an ter{ip e ilen 
• ır musanıe d 

k 
re esnasın a yangın 

çı mış, 14 k' . k"' .. . gelmiştir. ışı omur halme 

Paıis, 12 [A.A] 
Meb'us:ın meclisinin sabahki 

celsesinde M. Poincare,· birbirini 
takip eden muhtelif kabinelerin 
Mell•n· Beranger itilafının şera· 
itini 12lah için sarfetmiş oldukları 
mesaiyi hatırlatmı~ır. Fransa, Al
manyadan para aldıkça borçla· 
rım müstakimane ödemek müsa-

adesini islihsal için boş yere uğraş
mıştır. İşte o zaman Fran!!a, ala-
caklarının tediyatı ile borçluların 
tediyatı arasmda fili bir irtibat 
ihdas edecek b:r planın tanzimi 
için diğer milletlerle müzakerata 
girişmiştir. 

M. ~o~nc~r~ sözüne devam
la demıştir kı: Eğer borçiar ha-
kkındaki itilafları tasdik etm 
. k b' ez 
ıse ır şey kazanmış olmıyaca-
ğız, bil' akis Amerika bizi bir ma-
hkeme huzuı una celb d ' d f e ece~, tb a ena vaziyeU:e kalacağız. 
tı arımız da yeni cidallcre ma· 
~z. kalacaktır. Bu gibi cidalleıe 
gırışmekten daha ey? yapı:.cs.:~ iş· 
l~rimiz vardır. Amerikanın In
gıltercnin ve bizim bir daha bir· 
b~rimize muht<!Ç dmıyaca<hmıı.ı 
kım temin edebiliz-." 

0 

. M. Poincare, i15.veten demiştir 
~~: "Fransanın it~Iafname1eri şim-
ıye kadar tasdık etmemiş elma-

sından dol&yı Amerikalı müteha· 
ssıslar, bize hakıkat halde snha
be! maddesi temin eden Y oung 
planı vasıtasile taahhüdatımm 
ıfayı teshil etmek arzusunu FÖS· 

terdiler. Binnel!ce gerek emi;na
me ile olsun gerek meclisin tas-

vibi iJe o1sun, tasdik bir emri zaru· 
l'id!r, v~ ~eclis?n kabt~l edeceği 
metne ıhhr:'zi kayit!erin kcm.ıim-
ası lazımdır. Hükumet me~ . '. ~ 
reye konulduğu halde itimat me
selesini ileri sürecektir . .,, 

lng~ltcrenin alacağına sozunu 
nakleaen h~ti:ip Rhur ün isaali 

d 
'SE~ 

esn~sın. a v~ku bulan ve Fransız 
hazınesıne hır buçuk mil}ar geti-
ren fransız ingiliz müzakeratında 
ve 1924 te M. Hcrriot ile M 
Ma~ Don:ıld ars~ında ce~eya~~ 
etmı~ olan müznkerelerden hah
setmış ve bu ~son müzab-elerde 
iki .devl~t. ad~mmm Alr.ıanyamn 
tediyatı ıçm htç bir müc:det tesbit 
etmiyen D.:ıwes planı karşısında 
kalmış olduklarını bunun da borç-
larla tediyat arasında bir irti
bat vücuda getirilnıe:.iııi fevkala-
d.~ ~üş.killbştjrmiş elduğunu 
soylemıştır. 

Ivl. Poincare, öğleden sonra 
beyanatına devanı etmiş ve 
Caillau • Churchill itllafmm ana 
~~t}arını çizmiştir. Mumaileyh, 
ıblaflann pnrlamento "'larafın
da~ı tasdik edilmemiş olm;ısma 
:r~gmen Fransanın muayyen te
dıy~tı yapmış olduğunu, fakat 
I~ıgılter<: ile Amerik:ınm Alman
} a tedıyatını kectiX'i takd" d k d" · · ~ z; • ır e 
~n !sı_:ıı borcundan ibra e<lil-

mış te1cıkki d · 
d

. d'kl. . . e emıyececderini bil-
ır ı erını bey~n et . . . M ~ mı.,rır 

Poincnre, bundan ., 0 ...,. · • 
. t l ~ nra ta-

mıra m'sc esinden b · h b a se aş-

la~ış, A;1n~any3:;va yapılmı. 
olan muhLelıf musaadelı:ri ıı! 
tırlatnnş ve Bonar. Lau IA 

A 'k pa nının merı a ve Almanyan 
• t l v lt} ımzasını r:şıınac ıgmı ve Dawe 

1 Iı·anda bir 
fıı·tına 
Tahran, 13 [A.Al 

11 Temmuzda Tebrizde bir 
fırtına hasarata ve feyezanlara 

~~~.olmuştur. Telefat vukuu 
bıldınlıyor. Tafsilat yoktur. Fır
tına esnasında bir haceri semavA 
düşmüştür. 

1 

Bir vapur yandı 
,,.. .. .. ~urbnn, 13 [A.A] 

Komur yuklu olduğı.ı. halde 
Avustralynya giden 5 bin tonluk 
"0" c ıng adulton., vapurunun 
tayfas% yüklerde çıkan ve b~stırı
lamıyan bir ) angın neticesinde 
Durbanın 500 mil açığında ae
mıyı terketmiştir. Tayfa, "Ar· 
denhall" vapuru tarafından alm
mışhr. 

Bahri teslihat 
· Londra, 12 [A.A] 

~ah~i ~eslihat hakkındab ih
zarı mukalemeforin devam etti;ıı.' 
h 

' l ;sl 
~oer aıınırnştır. Bu görüşmeler 

bılhassa usule müt~allik mesele
ler etrahndA cereyan etmekttdir 
B l ı · · .u 1!'es~ e.erın ani ve heyeca-
nengız hır surette inkişafına in-
tizar etmek gayri akilane bir ha
reket olur. 

}~lotz iki seneye . 
ınahkıım oldu. 

Paris, 12 [A.A] 
_eza mahkemesi do1andmcı

lık ve karşılıksız çek tanzim et
mek!e mrıznun sahık ı:ı.~zırlardan 
M. Klotz tu iki sene hapse ma
hkum etmiştir. Ceza tecile tabi 
değildir. 

İngilterede sıcakla~ 
.. Londr~, 12 [ A. A.] 

Dun ve bugün Ingilterede ve 
bilhassa Lonclrada bir sıcak dal
gası hümi.im sürmü~tür. T ermo· 
metro gölğede 81 farenhaytı bul
muştur. 

BoıuLayda bir hadise 
.. Bombay, 12 [A.A] 
Kızılbayrak,, birliği reislerin

den üçt: gi'evciler tarafından ter· 
t;p edilen ve zabıtaca menolunan 
bir içtimada nuhık söyledilerin
d;n dolayı tevkif edilmişlerdir. 
l-·alk galeyaua galeyana gelerek 
z~?ıi.aya hücum etmiştir. Polisler 
sılah kul.la~ı~lağ~ mecbur olmuş· 
lardır. Ikı kışı yaralanmışhr. 

~a 
Lacy, 121 A.A l - Adalet ,1: 

S 
. ~ <vvanı 

I1Harın narpten evel Fr" d . unsa an 
aktetnıı~ olduklan 5 İ:,lil,razın alt 
olarak ödenmesi lıakkınd ... kı" _ t'.n ~ :-ar ,n 
vt: maddenin nafiz i!.'e muteber •oldu· 
ğuna. hiıkıuclıniştir. 

~ Paris, 12 { A.A l - Temps ga· 
z~tesı A nupada reni bir iktisadi te.:;· 
kılat ,·ücuda getir~lıııcsinr teklif hı~· 
stısıında M. Hrıand a att· 1 o unan 
tasavvurun Lokarno ve Cenevre . • • . ~ya 
setmm mantıki bi~ neticesi oldu~unu 
yaz<lılt tan soııl'a dıyor ki· " A .

11 1 
. . · vrupa 

~nı. et ennın en müsait havut ye 
1stıhsa) sartları temin ·~trııel ·~ ı~ 
dır. , , • ~ erı azım· 

·, Bir yunan tahtelbahrinde 
v . Caen,12 [A.AJ 
~ nnanıatan hesabın . d'l 

ve Young p 'aıılc:rı dercesirıde fa~ 
idesi ola.mıyecaJını söy!cm!ştir 
Bnşvekil Dawes planın doğruda~ 
Rhur işgalinin neticesi olduğunu 

kaydetti! ten sonra bu pianının tan-
zim ve ihzartn<lan ve ne suretle 
tatbik edildiğind~n bahsetmi~ 
daha sonra Y oung planının ne 
suretlt; maydana geldiğini izah 

* Londra, 12 [ A.A ] _ A v3 m 
kaıııaı:a~ınııı hugUnkü celsesi miıs· 
teınleke.erde \'e mautlaya tabi ıneın· 
l~k.et!erde sanayi ve ziraatin terakliİ· 
8~ ıçın her sene l.ıir milyon in ·ı· hr gı lZ 

~ını tecavUz etmemek uzre tah:.i· 
f.at ıl?sı lıakkııı::fal,i takririn mtiza· 
;tesın~ husredılmi~tir. M. Amery 
her dah~I olduCu halde bir çok mu: 

1 11 
a ınşa e ı -

me \.te olan Glkos t ht lb 1 • " a e anrt-
ne ait bazı makinelerin t .. b . , . . d ecru esı 
yapı.ctığt esna a tazyik d'T . 
l 

. , e LIDJŞ 
ıa.va ıle dolu hır şise p tl b h . k k ~ a amış, 
a ı ıye ayma aml~rıudan Kari-

yunun ölümüne, yunnn hey t· ı .. . e ı aza· 
sın .. n uc ve ın~rat umel-- · d .. " · ... sın en 
! en c t.:ç kişinin yr:ral~nm:!:nna 
.. cbcp olınuş:ur. 

etmiştir. Alınanyırnın mali istita
atının hesaba katılması hakkında 
mezk(b· hükumet tarafından ileri 
sürülen talepten bah&edc.11 hatip 
Fransanın bu husustaki ııoktai 
naumnm asla deği~miyeceğini 
söyiemiş:ıir. M. Foiucnre, Salı 
~Wıü iz::ıh:ıtına devam edecektir. 

au12akar m b' 1 b 
foa etmişlerdir~s ar u takriri mUda· 

. * Bruxelles, 12 [ A.A ] - B J 
&JftU9ı Alınnııv ·ı B 1 . e ga 
muallak b ı · a 1 e e çıka arasında 

u unan marklar • ı · 
hakkın:laki itilaf . mea e esı 
l 

lfi . • 'hb ın yarın ımza edi· 
ecce.nt ıııtı aratına atfen b.ldi . * Roma 12 [ 

1 
nyor. 

. ' . A.A 1 - Jurnale 
dıtal) a ga:zetesı M 11ıus 1. . . . · ., o ınının 
L 1ndcaya ~ıdec.{"'~i &urefoıde L • • · • " t . . uır ın· 
gııız g:ıze esımn vermiş olduöu 
haberi tekzip etmel.i.tcdi e 

Istanhuldan gönderilen
1

ll~T.'1DE~ 
Saplfa gibi 

Dr. Şer af ettin B. · 
h d 

, Şapka nasıl giyilir, naınl 

ne ş e a ette hu ı un d İl? kullanılır, bir türlıl öğ .. ae-

Kadriye hanımla rüfekas1mn 
hıuircleki muhakemelerinin ikinci 
celsesi hakkında telgraf havadisi 
olarak kıı:-ac;a malumat vermi5tik. 
Dün gelen Izrnir gazclerinden şu 
taf siJatı alıyoruz: 

"Alel\ısul tahlifi icra olunduk· 
tan sonra doktor Şerafettin bey 

demiştir ki: 
-"Bu aileyi on beş seneden 

beri tanırım. Kadriye hanım titiz 
ve asebi lıir kadmJır. Bu asebiyet 
saikasile hizmetçilere ona buna 
kızar ve çatardı. Hatti Z;J.tmda kav· 
gacı bir ka<lm değildir. On be:? sene 
cvel bir defa intihar ettiğini işit
miştim. Bu hadi:.edcn sonra silah 

taşıdığından haberdar değilim. Ha
mide H. ise uslu ve ağır bir kızdır. 
Hamide ve Nadide hammlar da 
biraz ascbidirler. Heyeti umumi
vesi itibariie Temiz bir ailedirler 
J 

Nasır hey mrşru işlerin hemen 

kararı ile gelen bir polis nasıl vn· 
rulur? Bunu akıl ve mnnlık kahuJ 
eder mi? 

Şahit - I~te iiylc hir ~eyler 

söylcnli~ti. 
Nasır hey riya~ct makamından 

şahidin l\a11gi noktadan itimabız· 
lıklan bahseylediğinin .Uahmı 
istedi. 

Şahit Şe.rafrttin hey- Arzettim 
efendiı'n. i~ pesinde, ) oksa mem· 
mı ef'aJ hususunda değil. Bu bapta 
hiç bir mutalaa dermeyan eyleme· 
diın. 

Doktor Ar:ıpyan efendi - Efen 
dim ~ahit Şerafettin bey bendenizi 
tanımadıklarını sı"iylediler. Fakat 
bir hastanın muayenesi için Şera· 
fettin be) le beraber iki defa istişa
rede bulunduk. Beni güzelce tanır· 
lar. • . 

Demesi üzerine §ahit tekrar 
Arapyan efendinin yüzüne: dikkat· 
la baktı ve tepeden tırnağa kadar 
süzerek dedi ki: 

her birisirıe atılır. Menfaatı peşin· 
de koşan bir zattır. Başka bir ::;ui 

halini bilemem. 
Kadriye hanımm gönderdiği - Eft•ndim her gün müteaddit 

mekzuptan ve aldığı C'evaptaıı ha· insanlar görmek1ey1z. Şimdi ha
berim yoktur. Yalnız bir gün ba- tırladım. Muınaileyhi de tınıyo
na bir poli.s efendi geldi . .Memle· rum. Fakat lıususi ahvali hakkın· 
ketin l1ir münevveri bulunmaklı· da malumatım yoktur. 
ğım lıa~ebi1e yapacakları tahkikat- Bunun üzerine A1'apyan efendi 
ta kendilerine yardım ve ınuave- · makam1 riyasete hitaben: "Reis be
nette bulunmaklığımı reca etti. yefendi, bendenizde Türk kanı 
Bir ~ok tahkikat ve takibatta hu- var, ben Türk oğlu Türküm ka· 
lmıdıık. FRkat hir şey elde ede- mmda melanetlik yoktur • ., de,di. 

mcclik. Netice itibarile Lence bu D iğer maznunlar ~ahidin ifade-
kadın yani Kadı-iye hanım ve ai· lerine karşı bir diyecekleri olma
leri efradı bu işi yapabilecek, bu dığını ifade ettiler. 
iili ika edebilecek rlerecede ve ka- ~,,.-,...--;;:;;:;::;;~;;;;;_;;;;~;;;;;:;;;~;;;;;;;;;~~ie 

lngiliz gümrük tarifesi 
Melburn, 12 [A.A} 

medik. Henüz onu takke gibi, 
kavuk gibi, fes gibi, kllllı 
gibi lmllananlar var.. kih 
kurdelesi sağa gidiyor, kih 
önü arkaya geliyor.. Kih 
bonjur üstüne kasket giyiyo· 
ruz, kah spor elbisesi üstfinr 
silindir geçiriyoruz! 

Yeni harflerimiz de böyle •• 
Onu da şapka gibi kullaımı•· 
ğa başladık. Hangi yazınııı 
lıangi harfle dizileceuindea 
lıaheı·imiz yok. Bakıyo~eunuz 
ciddi, ağn·, nizamı alemi dü· 
zeltecek bir başmakale, italik 
denilen yana yatmış harflerle 
dizilmiş. Kelimeler, rüzgar
dan çarpılmış parmaklıklar 
gibi bir taı·afa yatmakta .. 
Bakıyorsuuuz, küçük bir fık. 
rada dört çeşit harf ,·ar: ince 
12, kalın 12, siyah 12, ton. 
bul 12 puntolar karmakarı· 
şık.. Bakıyorsunuz, dünyama 
hiç bir gazetesinde görülme
miş bir alay ince uzuıı, ok 
gibi, mızrak gibi, çuvaldız 
gibi harfler. Okurken adeü 
kelimeler gözünüze batıyor. 
Kendinizi iğneli fıçıya diş· 
müş sauıyorsunuz! 

Hasılı, her şeye kusur bu. 
lan biz gazetecilerin kendi 
eserleri olan gazeteler de 
baştan haşa kusur içinde ... 
Anlaşılan, iktisadiyata, içti• 
maiyata, siyasiyata, edebiyata, 
bütün ulum ve fünuna aklı 
eren gazeteci, yalnız bir şeye 
akıl erdiremiyor: GazeteclllkJ 

Eğer ermiş olsaydı, gu:e
lerimiz böyle bir Avrupa dö
kümhanesinin harf kataloğu· 
na dönmezdi! 

Yusuf Ziya 

biliyette değildir. Arapyan efen
diyi tanımam, yalnız bir ermeni 
doktorun evine gelip gittiğini 
ve bu suretle hususiyetleri 
olduğunu, hatta iidünç para alıp 
verdiklerini işidiyordum. Fakat 
hususiyetlerinin derecesini bil· 

Avusturalya müttehit hüku
metleri başvekili M. Bruce M. 
Mac Donald a gönderdiği bir tel-
grafta gümrük imtiyazlarının il- F~ansız teklifi 
gasından dolayı protestoda bu- . Berlin, 12 [A.A] 

mem." 
Bunun iizeı'İne Şerafettin he· 

yin Istanbul istintak hakimi hur.u· 
runda a]ınımş ifadesi okundu. Ifa
de heman aynı oJmakla beraber 
yalnız eski ifadesinde Nasır beyin 
şayanı itimat olmadığını söylediği 
yazılı idi. Reis bey şahidi bu nok
tanın izahına davet etti. Şahit ce
vaben dediki: 

- Efendim, şayanı itimat de
mekteki maksadım her işe yeni 
ehli olmadığı i~ ve vazifeleri de
ruhte etme:::ıi ve işi becereme· 

mesidir. 
Bu nokta.dan şayanı itimat de

ğildir demiştim. Yoksa böyle fikir

] erde kabiliyeti olduğu hakkmda 
hir fikrim olduğunu söylemek de

ğildir. 
Reis bey - EveJce Kadriye ha· 

· mmın silah taşıdığından haberim 

yoktur. Fakat tevatüıen silah taşı
dığııu istintak dairesinde söyle

miştim. 
Reis - Evelki ifadenizde bir 

hanenin tahliye meselesi sırasında 
Kadriye hanımın size " ben sizin 

yerinizde olsa idim polisi vurur· 
d um,, elediğini söylemişsiniz? 

Şahit - Bundan beş sene e
vel lıir hane tahliyesi meselesi 
vardı. Birlikte oturduğumuz apart· 
ımanın bana isabet eden kısmının 
tabliyetii cmro]undu. Tahliye et· 
tim. Bu i~ dolayısile Kadriye ha· 
nıın demişti ki: Eğer ben böyle 
bir teklif ve cebir istimal edilmiş 
olsa idi ben kanunen vururdum. 

Reis bey Kadriye hanıma hita· 
ben şalıidin ifadelerine bir diye· 
celi olup obnadığını sordu. 

Kadriye "nanım - Kanunen 
hakkımdır vururum demedim. 
Reca ederim reis beyefendi, bir 
dakika dü~üııünilz elinde tahliye 

lunmuş, bu tetbirden Avustural- Merkez fırkası reisi, meııul 
ya sanayii için tevellüt edebile- arazi nazırına bir mektup gönde· 
cek mahzurları kaydetmiş, impa· rerek bir tahkik ve uzlaşma ko

ratorluğu teşkil eden men.!eket· misyonu ihdası suretindeki Frıa
ler arasında ticaret meselesini sız teklifi aleyhindeki mütaleaaı· 
tetkik etmek üzre bir konferans nı bildirmiştir. 

:;:~;:~sı lüzumunda ısrar gös- CE ] 
. N~york, 13 [AA] !111atıo. sinema 

New-York taımes gazetesinin - -
Bu akşam 

Fernhda: Filim: Rahip ııe 
J?ahi§e komik Cev
det ve Tanburi <h• 
man P. ve Neysarı 
Tevfik B. 

Washir o(on muhabiri Kanadanın 
washingtondaki sefirinin Amerika 
hariciye nazareti nezdinde odun 
kereste, hayvan ve sair mahsulat 
gümrük resimlerinin mutasavver 
tezyidini protesto etmiş olduğunu 
yazmaktadır. M. Masseyin Ame- Naşit B. : gündüz ve gice Hi· 
rikan gümrük tarifesi fazla şidde- lfilde Katil Damat 

tJi olduğu halde İngiltere hükü

metinin Amerikan buğdaylarına 

resim koymak suretile mukabelei 

bilmisilde bulunabileceğini işrap 
etmiş olduğu söyleniyor. 

Panıuk ipliği· amelesi 
Mançester, 12 [A.A] 

Pamuk ipliği imalathaneleri 

sahipleri cemiyet1cri birliği ame· 
le ücretlerinde yüzde 12,82 nis-

petinde tenzilat icrasını büyük 
bir ekseriyetle kabul etmiştir. 
Bu tenzilatın 19 temmuzdan iti-

haren mer'i olacağını bildirmek 

üzre ilanlar yapıştırılacaktır. 
Alakadar amele teşkilab 't'e 

cemiyetleri 500 bin ameleyi mu• 

tazarnr edecek olan bu kararı 

reddetmiştir. Hükumetin 19Tem

muzdan evel tavassutta buluna
cağı ve pamuk nanayii hakkında 

icrası vadolunan tahkikatın tecili 

için tetbirler alındığı zannolun
maktarlır. 

ve Filim 

ABONE 
ve ilan tarifesi 
Abone ücretleri 

Uç aylı"- Altı aylık Senelik 
Dahil: 5 9 17 lira 
Hal'iç için: 9 16 33 • 
Adre,, tebdili için 15 kuruı gönde-

rilmeli. 

ilan ücretlerl 
1"ck sütunda santimi 

AltınCl s.yfada 25 kuruı 

Be~inci 50 .. 
DordUncU • 80 • 
UçUncU • 120 • 
!kinci • 200 • 

Banka ve .,.,. .r.ı&esatı Maliye illnlan 
hususi tarif.ıyo tabidir. Ticaret mUd
driyelinin, ııirketlerin tascili bakkınd· 
aki Ulnlarile kitibl adiUikler ve ano
nim şirketler üAıılan, aantimi otuz 
k.uru§iur .• Devair ve mlleuesatı l'flloo 

mire iliinları, 'furk mekteplcti ve asarı 
xnUnteşire ilSnl&n li&Dtimi yirmi 
kunıştur. 



kzanan numaralar 
[BlrinlJi saAifcden mabaaı] 

T llr• lı•••n•n 
598' ~57 6901 

28 1 8749 44882 11095 
39%3 16468 18977 468S1 
M744 J43SO 16172 18600 
2-lb 47172 8023 22296 
2MM 18265 13SS 26443 
35,14 10831 55757 

500 Hra kazanen 
19134 ~71 !5444 11630 
2048 16652 21 5916 
28SSÔ 39961 17342 47101 
45624 99099 3S869 3822 
91'89 29J34 28!556 14064 

47793 43517 43596 1S511 
44457 39027 21896 48494 
52681 27744 16401 30838 
58491 '°254 11579 13404 
8836 41438 2598 11039 
ms 6410 24487 46224 
28~7 18031 23399 15831 
309'3 19201 1044 4~664 

200 Lira kazananlar 
20099 S064 16063 37897 
1822 18825 27538 56581 

S1S30 S8SOO 54873 52196 
553§9 14184 32685 2584 
17102 5254<> 8038 6733 

4123 57280 16588 35865 
9886 33197 8895 

37421 1930 32510 39148 
53128 45053 13124 27634 
43943 1570 20657 48538 
34360 39-54 43927 19321 
42718 226 4376 22887 
1154'6 41551 959 403 
51176 9154 42250 22729 
41632 57197 43433 41141 

8648 86040 5659 2038 
16742 24867 48032 47060 
109§8 48510 48217 23206 
211a1 53402 58698 14421 

150 lira kazananlar 
28229 3891 43724 11275 

84 5543 35234 26604 
li932 4846 54873 34268 
7898 2701 ı 38263 24346 

35330 23~35 31980 39186 
39970 4946 55292 10585 
5889 50427 8995 29368 

2J3'74 5iit3o 26251 27638 
1.(it43 6\36 20733 20900 
lıIS74 51"8 l S281 58577 
liüı 4991 47217 13976 
5'551 21918 50640 44927 
166& Sı794 23021 840 
'5816 ""° 1560 2.619'l 
lt9'47 ıtı8 2617 54344 
4fl889 *' 16 3i8t4 24301 
14381 86J6 52420 2648 
1*7 11644 11810 6417 
~'4 18495 160İ6 9195 
2m9'7 Ml'6 21795 54538 
..,. -· 18924 Al0322 
ılıl&a MSo6 12760 41783 
Sll49 Jft13 43064 18796 

• 
2d'4 1S444 45062 
•ı 23796 47187 

~ı '5-703 
ıot• lira kazananlar 

40758 J.Jho ~33 40000 
"192 ~8 48294 51568 
1'882 23421 .54132 4895 
25213 54405 S7506 6528 
55111 52903 19 41651 
4519 34263 48832 6726 

13635 19186 4549l :36338 
57158 51084 29934 48096 
41ı93 11541 1058 41763 
11698 ~g U84I 35190 
32831 ~59 5'1d8 17458 
26991 54139 9608 45271 
4722 6153 -34 22901 

22681 211 ıs 57194 4479 
34766 ~ 41293 43044 
21516 55875 22,73 50713 
34468 4646 46103 109 
43091 »627 ~541 5576.) 
36725 Sı44M Stl29 39385 
16441 8838 J9775 470'9 
251 3 34216 294 ı: 50844 
6998 S2939 31~21 32283 

295 5 14178 27397 36392 
s 6 53776 J? 3 44"150 

l 52927 
34577 
57376 
55692 
17043 
55235 
13443 
32124 
40150 
36018 
17859 
11696 
19743 
31549 
34402 
50971 
18858 
14088 
8031 

31122 
8941 

37391 
40205 
20706 
54976 
55984 
1079 

59010 
41852 
44758 
49'270 
54230 
23686 
36110 
44094 
33185 
201S1 
9708 

45949 
47624 
1,889 
17287 
20702 
13829 

6988 
1735 

31212 
10449 
12042 
46669 

5475 
59442 
28788 
31487 
13759 
52584 
32691 

9918 
39606 
45894 
56144 
17326 
18118 
38145 
10549 
34100 
12979 
27718 
15921 
14401 
32048 
36112 
33131 
35327 

6461 
55640 
19433 
19943 
36706 
16059 
27000 
37818 
40604-
2692 

749 
5216 

32908 
2UO 

12622 
9311 

2l91S ,..., .. 
28890 
52294 
7094 

lf9 o 

38406 
2772 

25698 
40164 
5352 

44068 
2231 

37126 
10055 
3478 

26101 
9553 

25469 
9936 
5683 
9251 

42060 
50631 
33137 

89 
32297 
52096 
9109 

12778 
44720 
51090 
47584 
24320 
39351 
43508 
7566 

52734 
30762 
42250 
10297 
49970 
9715 

29558 
24962 
50421 
12650 
42627 
27965 
37144 
14444 
16376 
21697 
32917 
58897 
48055 
54528 
18351 
16126 
20557 
51454 
17291 
55645 
39723 
51564 
51273 
33443 
27761 
290SO 
1626'2 
55664 
59927 
18752 
2323 

33270 
03388 
28962 
33927 
58689 
33483 
47771 
8900 

32766 
6069 

57334 
237~8 
43809 
51160 
16980 
36479 

7413 
519 

42815 

·,.,,. .,,,, 
»1'8 
25425 
2».11 
42971 
14400 
6120 
~mz 

51881 
19582 
38005 
29516 
46981 
46339 
44535 
11568 
50293 
29S57 

8644 
16641 
52779 
31138 
20813 
7456 

52637 
43923 
50508 

5214 
9574 

45937 
28404 
28910 
18804 
54384 
49428 
23808 
11767 
9021 

17086 
10848 
6828 

58879 
35610 
30727 
14743 

281 
40113 
57756 
39347 
12497 
43244 
50416 
29149 
58099 
40071 
6937 
4148 

57618 

}6874 
1526 

39869 
S3S7 

32143 
47154 
488&2 
36624 
11654 
7925 

16650 
1843 

43794 
61390 
25269 
13132 
41259 
22804 
54278 

1139 
3189 
1605 

50646 .. 
21694 
49397 
22256 
2309 

39991 
41730 

51895 
47347 
3S188 

22597 
51456 
31931 
14309 
16928 
SllfM 

29424 
30822 

39766 
S2218 

1318 
13096 
47130 
15614 
27801 
57081 
26855 
17403 
37919 
40026 
51395 
23109 
8966 

36270 

49326 
3130 

57761 
36418 
42829 
55862 
57917 
44806 
21335 
19557 
26548 
27384 
41603 . 
38816 
9989 

28113 
16878 
22861 
14744 
53659 

21431 
25146 
46361 
40874 
10896 
6213 

46939 
47124 
17866 
33262 
38161 

922 
25412 
41394 

37495 
15076 
33670 
18790 
2284 

46540 

2.6725 
49477 

993 
58287 

13415 
10582 
24661 
40808 
36474 
42278 

54588 
6439 

19126 

11518 
11342 
36040 
41161 
34304 

11195 
UH•7 
46671 

3538.S 
29725 

51402 
18516 
S4b> 

4010 
J41SJ 

38815 
6770 

Sirkecide bir 
cinayet oldu. 

Oç gün evel polis raporları 
kıu bir cerh vak'a•• teapit et· 
mişti. O da 111 idi: 

.. Karagümrükte Şaban ismin
de biri aynı mahallede oturan 
1abılcalalardan Arap Osmanın 
arkasından giderek lıabersiıce 
sırtından bıçakla yaralamaıtır. 

Bu vak'a yeni bir vak'a daha 
doğunnuı ve Osman ölümle inti
kamını almıştır. 

Arap Osman, kendi tabirince 
böyle erkeğe yakışmayacak bir j 
şekilde vurulduktan sonra bir gün 
içinde yarasmı sardırmış ve ınti
kam almağa karar vermiştir. 

Osman, hatta bunun için her 
zaman bıçak taşıdığı halde inti- 1 
kamını daha seri ve daha şedit j 
bir şekilde almak için yanına do- ' 
Ju bir tabanca a: ı uş ve Şabanı 
kollaınağa başlamıştır. Nihayet 
eve!ki iece Sirkecide tren yotu 
civ~rmda bu iki hasım karşılat· 
mıştır. Osman, k~ndi canına kıy
mak islt::yen adamı kar~ısmda gö
rünce, Şabandan hesap sormuş, 
bununla beraber tabancasını da 
çıkararak kurşunlardan llç tanesini 
Şabanın midesine boşaltmıştır. 
Şaban oldutu yere yıkılmış 
kalmış, Osman da silahı elinde 
poliı merkezine giderek teslim 
olmuştur. Şaban hastaneye kal· 
dırılmak istenmişse de daha ora
da vefat etmi~tir. 

Zabıta vak'adan müddeiumu
liii haberdar etmiş, nöbetçi mü
ddei umumisi Niyazi bey tahki
kata vaı'ıyet eylcmiıtir. 

Oıman cinayetini itiraf etmek
te ve "Şaban beni öldiireceğine 
ben onu öldürdüm" demektedir. 

+ Da)'ak - Kuıdilind.ec ı>tu
ran sucu kirkorla Şakir efendi 
isminde biri ka'i• etmişler, Kir
kor Şakir efendiyi dôvmüştür. 
+ Ezilen çocuklar - 1728 

numrala otumobil evelki gece 
Ayasoıyada seyrüsefer mer)cezi 
memurlarından Hüseyin efendinin 
otlu ihsana çarpmıı ve bir baca
tını kırmış tar Şöf ör kaçtığı cihetle 
aranrnakadır. 

Bir kadın ustura 
ile boğazını kesti 
Boyacıköyde yeni sokakta o

turan Bakkal V uilin anaıı T eo
doaya, ıinir hastalığının teairiyle 
bir ustura alaNk botaıını kes
mek ıuretiyJe intihar et.ittir. 

Mn1. Kameııef 
T roçkinin Rusya ya avdeti ve 

kızı ordunun başına geçmcıi bu 
giinlerde tekrar mevzuu baha. 
olmaktadır. Hatta, bY makaatla 
Mroçkiuin hemıireıi Mm. Ka· 
menefin şehrimize gelditi haber 
verildiği haber verilmektedir. 

• ilülf - JNtoi s A'!' F 9 ' 1 

54706 56089 39120 13935 
16565 34581 
26800 24456 16561 11526 
17890 23840 15866 48254 
38488 36860 

Amorti kazanan 
numaralar 

Soa11l,2, 3, 5 O olan 
biletler 80 ar lira am•· 
ti kazlnmıtlardır, 

100000 liralık 

hüyak mükifat 
En aen çekilen 180 

bin linlık biiyia 
kAfatı atideki 10 num
ara kazanmıttır, 
10340 S7812 8086 1133, 
29870 16558 17627 209$0 
~ "5707 ?8497 

Nukut 
1 lnglllz Hraaı 
1 Amerlluı dolar 
20Yaaea ..... 
l Aı-.a ...P, •ark 
1 A \'U&ye tllal 
IO ı.., ..... ,. .. .__ ... ,... 
1 Ff'kmek flerl•I 
20 Fra .. n fnmlu 
20 .... ,._ lireti 

1 20 Kurun Çek blu'Hk 
l Çınaaetia •ftdyet 
J llod UhİatH 
20 Dfa.ar }up91•"!9 
20 Bel~ka l'nakı 
1 Peseta lepanya 
IO Jay)fr• f'ranb 
• Mffidlye 

Çele 

l,ondra 1 lıterlin 005 7 
i'\hvork 1 ıGrk ı. l)Q. 

P.:ı ı-İa .. Fraak 
ımann ,. Llu·t 
Üt"rlln ., lılark 

Sof>• ., Leva 
Brük•r-1 ,, Belıa 

A111.1drdam ., Fllllla 
Clat:vre ., Fraal 
Prag ,, K.ıaruu 

\1)11- ,. ŞUlu 
lhıdrit "' ._.. 
\ 1 arıuva ,. Z.loti 
Adaa "DnhDı\ 
Bükret JO Ley Lırut 
llfoekova l Çroneu 
Belırat &Irk HrMl Din. 

Is ti kral.ar 

0,48,!?8 
12 31 

t\ıı 

~ı: si:: 
120 
2SO 

16 22 
3'2 
aao 

"" 3721 
2 

1962 
n12 

istikrazı D. vatlell 95 2 
Di,'UDU mova•lsede 
lkra111lyeli deıair yolu 
1902 C6mrilkler 
1903 SaUlbnalıl 

l 905 T~düu• Alkıeri 

~ { 1903 T*"tii' ı 
~- 90ıf .. •• 

r.. J 901 J90j 1l 1908 T-ertip 1 
Q 1908. 1 
'"" 1909 

1909 :e1arena.ıııet 
191S 

183 2 

1 

5 inci sınıf tacir 

185 

olmak isteyenler 
Ticaret odasında dördüncü sı· 

nıftan maada bir de beşinci sınıf 

ihdas edilmiş iıe de oda kanunu
nun bir maddesinde .. oda Ocre
ti kaydiyelerinin peıin olarak ita· 
sı ve istifuı,, bakkmda sarahat ol· 
duğu için ittihaz edilen bu karar 
930 dan itibaren tatbik olwıacak· 
tır. Ou.maaa kadar tacirler mu
kayyet oldukları eski sınıf üzerin· 
den Ccreti kaydiye vereceklerdir. 

Bu beıiaci ıımfın ihdasından 
sonra bir çok tacirler odaya mü
racaata baflaauılardar. Hatta 
bunlardan biri sermaye11nm 
SOOO liradan 4919 1 i r a y a 
tenezzül etmiı oldutunu ve 
binaeaaleyh bqinci ıtatfa kay
dedilerek o auretle ücreti kaydi
yesinin 10 liradan S lir ya tenzil 
edilmeli icap ettitini bildirmiıtir. 

Bazı tacirleri• odaya beyle S 
lira ücreti kaydiye farkı için ıer
mayeleriai tenezzül etmiş göster
meleri, bir kısmmm İH hakıka
tea iısiElik dolay11iyle hakıkaten 
sermayelerinin tenezznl etmek 
Uıtimali mevcut oldufu odaca 
nuari dikkate ahaacak ve oau· 
retle müracaat eden blcirlerin 
ıermayeleri ve ııaıflaraaaa «letit
tirilip detiftirilmemeai hakkında 
euıla ve etraflı surette talakabt 
yapılacaktır. 

Bu sermaye meaeleai hakkıncı. 
hUHIİ 8'1ftıtte ~ taWa· 
kata söre, piyANda tenuy.-W 
yiprek..,... ecleo ve IMı IUl'etle 
..... - t....alı ...... 
Wr~tlıdrleri>............,. 

.......... t.zili igia .... ,. 
kadar odaya 60 kiti ... , .. t 
et91ittir. Y•i 1eM a..- laMl,r 
oda Jf8l• yukara 4000 klfinin tah
klbtini J•pacaktır. 

Düakü muamele 
DO• '*-la ı.terlia 1005, 75 

~··"· 1004,75 kapualf, lalilt
ruı daWll H,25 açahmt ,5,37,5 
lca.,.nmtf, d8vunu muvahhide ite. 
1 W' 50 d~n r. l :-me\~ ( ' rmoıtilr. 

it haakul 
Mügla itibar. MUH 
0-..U Bir. 
MWIJk"9atBk. 
Tlaret Ye -yt 
Enet Bk. 

< flrketi Hayriye . 

r.J) 

.. T_. 
Haliç vaporlar. Aa. 
Au.D. Y. yolu 

" .. .. 100 
Mudaay .. Bwna 
Uu.tua s.h1I 
'lr11mva7 
Türkl~ e mruı 

IUilııet • 
ld.ııııa& • 

·~ haclelw A& T. 
, ı..u. .... 

t{ll Balya ltaruydua 

<i· ı ~-~(W\a 

• Anlaa ~-
• a.lmkly .. 

31 s il 

t 'llllk kim• M. 
-T .. Ş. 
&na pa, aleJı: 

~ ............ 
C11ı.üc1ar- &.daire,. ._.. ...... 2 f 11anbul 1'. Aao. , 1 •ı 

ıt Klhtlm dok. A& 
,.. ittihat deli ..... 
oaı Şen men ffSll 

! .... KMap)al'l 
tt Reji (llali taafiye.) 

- Ttirk dit. AaQ. f Dullaw T ... " 
Şerk...._ ... 

Ü Jlilli. ..... .... 

l.!J Temmııa 929 Ticaret 
BorltUı tatlan 

Cinsi 

-

ıs 
1420 
ı 

14 

190 

17 

190 

Borsa haricinde Türk altw üze-
rinde 867 kunlflan muamele 
yapm11tar.E 

Patates ve fasulye 
Bu sene patateslere bir hastalık 

arız ald~undan Adapazaıı ve ha· 
vaHıiade mahul ümit edild:ii ka .. 
dır mükemmel yetitmemiıtir. 
Kızın baılıca gada11ai tefkil eden 
patateein nedre'i kup&mda bu 
seae fuulyeye r1tbet edilecektir. 

Geçen kıı iyi fuulye 6-5 • 70 
kun111 kadar eatılmifb. Ba ..,. 
... tok iyi old ........ ,... 
MIİll ..ıaaıaa raı- ı..aı•ia 
.w. ... 11talaeei' ...... edil· 

··-~ 
lltUhri1 ............. --

Nr.at -...,..U ri,.Htiadtıu 
l..allhl .-•il ~e 

,.,.. ... 11126 ün lô ..... .,.... 
li ~t ve 'twi•t ...._ 
.... ik ......... -· -"' ~ °' Allı• -,. 
..ıı ..... t 16 .. k-..k _, 
.uıne Wt Nil• --. rıı• 
.,. ar ....... a. ı.,..ü ...-. 
•Yi Sönult " r..la isahat abuk 
it to1eFt! r :n meı .Qr 1 oml•you sat! 

• tur. 

Yaz Eğlenceleri 
AiLE BALOSU 

18 Temmuz perşembe akşam111" 
daa itibaren her per9embe 

ıakşamı 
Arnavutköyünde deftil 

karı ısında 

Bosf dr PalQ p,'al\d ot 
l • muhteşem bahçt>sinde garde 
lll parti ·'Şark gecesi,. 

Baloda elbise serbesttir, 
muhtelif eğlence ve 

hediyeler~ 
Her akşam mlikemmel CU• 

bant, dans, famil. Otelde aırt 
te«isat Alaturka Alafranga sen.is 
büyük ziyafetler, dt ğtınJer ter· 
tip ve kabul olunur . Fiatlar 

tedildir. 
\::'.Telefon:Bebek 182...-.,·11 

1 ıtanbuJ dordilncll icra memurluğundan: 
Fat111a Faika Hanımın D•mıtraki KiJ.a. 

ridi efendiden borç aldılı sekiz bin aiti· 
yuz lir•>• mukabil vefaen ferağ eyll'dİfİ 
Şebı.ade haf.oda Hotkadem MahalleaiJlia 
Mahmut etendi aol..cığında atı 26 cedit 
32 · 34 numaralı ma bahçe hır bap hane
nin tamamı munı..ıilc • l enın uhteau1de 

' 

olup borcun ı. erilaıeın;.sinden dola) ı tbao 
lei tıv\ eliyeainiıı icraaı iç.in ol.uz gibi 
t ' Uddetlc muza)edeye ko11ulmuftıır Hu
dudu c.pbeei tarik. sal taraft ve arkala 
Zihni Pa .. nın ısol tarafı Muetala Pllfllllll' 
hane ve bahçeleri, ve bazen Hueamettia 
efendinin bahçesiyle mllhdut alettahmia 
988 metre munbhaı eraıiden tahminea 
264 metre mwabblıııda %emin katında 
mada iki buçuk katlı ahtap harem ve ... 
liu 'ık dairelerini muhtevi ahpp eeki bır 
konak ma mutbak mUtebakisı arkasında 
Ye kaımen yan tarafta bahçedir, 

Evaaf ve mliıtemilatı : Cç binada bio 
riıimo 119'11 açık digernıin fireok luhım
bal. kuyµ ve kömUrl k iti iki tqlnt, dört 
ackt odun ve ILömürllik, lahı a8et kiler, 
yalınuı au hameei ikiye tafrik. edilnrit 
zemini malta muthak yeri ye merdi,.a 
altında altıı adet bell camak.Anb digeri 
mnbe) o sofası olmak Uıere akı adet ııo
fa bir rttklU dolaplı barisi:ıde pıulhane
aa digeriode vüte mualukbı merms yale
ğa ve ik.iai çatı uuanda on bet oda bio 
l'İlilin zemini mermer b-!ı salon zemini 
mermer üııtll çinko müstakil gus\ithaa9 
vıe dönme dolap Ye çab arasında eı1• 
konıata ıaaUwı maı.I ve saiıe1i bawi 
ohip birinde medyune diger bımı....aa 
mUıi \e ceman doban lira ile .BUaa ve 
11U11tafa beyler kiıacıdırlar. Bahgede bir 
kuyu bir havuz bir ~m otuı kadar mey· 
va at-cı vardır. Terkoı tertibatiyle mll
cehha tamamına on bir bin iki Jis liıa 
kıymeti mabaıammeli muhtacı -.ir .. 
..... kOJUliua iıtırasına talip olaımr n 
.W.. zi.) ade malumat almak it&eyea kay· 
meti wnhammeneeinm yüzde ona niebeo 
tiııde peJ UçeeİDİ M 92.8 • 6351 doeya 
Duaaruuu IDllllta mb-. Ietaabel iara da
ireei mu.yede ıübeliııe muraeaat etme
leri ve 18 • 8 1929 tarihinde .. t oD 

dörttea on akıya kadar ihalei eneliyeli 
iora kılınacefı ilan olunur. 

H akka efıidinUı Fatma b.dan borç ~ 
paraya mukabil birinci denee biriaoi 

ııra uumaruıyla teminat irae etlecliAi 
'l'opkapada takyeei mahaUeei lledapep 
IOk&llllda atik 3 No. bOllilD - ı..&abe 
720 hi11e itibariyle 96 hieıleei n ..tar 
- luıluhe bostanın 360 hi&1e itibariyle 
ıso tıelnmı tekrar oıı iki bine idbarirle 
dört bi11e1i borcun Yerilmemeııinden do
lryı ilaelei entıft:ı etinin icrua ioilı <*il 
ıtta mücldetle mUuyode)e kooulm.,aar. 
Hactodu: Betiktaı derglh babçe1i , Muh· 
yittia ef. tarlaıı , Corcı tarluı , tarik ile 
mahdut tabminea on yedi döllttm terW • 
iade bostan Ye cepheye ouır İÜ 7111 elli 
arııa terbiiod• ıcınıin kah tat bir kıamı 
bir kattan ibaret mııtfak • .. ar nı l8in,i 
havi fevkuiıi abfap ka1den kulube ba
len lwıeain ev..r "' mll.ıtemilltı: Zemini 
toprak ev altı bir pulb&ae ve mıatfak 
ltlDiDi tabla bir aralık dolapla bir qda 
11t utta bir eofa bir heli iki oda Cj8t1ll 
ÔflP bir Ju1mı harap ahır ve uire val" 
dır, kl8Dlea taı duvarb bostanda biri bl
ytık dolapla iki boatan kuylMMl l>ir baYUI 
yedi armut ve bir kaç 8f4*l gayri mtt. 
mire mevouttur. Her ıum •• yetiıme
,e müaait yatak munbit bir araıi olup 
gwek hane ve ~rekae bostan med~ unuo 
ieplindedir. He)'eti WDUJlli!Wi b91 bia 
lira ln19Mıi ... ,.....,,., • llllker 
1 1 b ipuma lllip cılaalu ve dalla 
•• ...... almak ileiyeDls .._., 
..... luJ81ti mubuaiaeaİDİD ybde 10 
ai1111ittH peJ akwmt n 9l94I08 ııt. 
,. .... w.. ı....bul dtirclilıaall ... 

• t .. 1 1 ... -·.... Ye a.a.ı91f 
............ 1' - 16 ,. bıMr AMiii 
.n.li,.a JIP..... ilh olaaar. 
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Onümüzdck~ cuma günü_ Te- / tarih ve maheJli icrası ııakkmda 
peb şı bahçesınde yapılmasJ u· henüz bir karar ittihaz edilme· 
kat.er olan boks maçfarından miştir. Mevsimin ilerlemiş olma
bQhıet ittik. intizamla icrası için sına rağmen aia\ adar teşekkiıl
şimdiden istihz rata büşlanan bu de hala bir hayat e hareket 
maçlann programı tespit olun· eseri g.örülmemesi calibi dikkat 
muştur. ve hayrfttir. 

Müs bakal rda karşılaşacak istihbaratımıza nazaran deniz-
boltsörler şunlardır: ci.likle alakadar kulüplerimiz ken-

Ku.. ··k K l S tk ' dı aralarında anlaşarak bir yarış 
çu e a. - ı 1' t rt" d l l d' B f k 

S C K ı H d. e ıp e ece<: er ır. u ı ·rin çok 
aranga • orç, ema • a ı, d ğ ld ğ ü h k 

N o 1:1 .. o u una ş p e yo tur. 
ev~at-Menaşe, Vedat-Razen, Teşkılatın gençliği düşünmek is-

Mekın - Yorgo, Şaban- Stavro, tem emesi fençı· w • ..J k d" k H ·· . . . ıgın ne en ı en-
asan • f ılosof. dını ıhma etmesine bir sebe 

Programa dahil müsabıklar teşkil edemez. p 
içinde Küçük Kemal, Sıtkı, Yor- JJ.u güllkii nıaçlar 
go, Saranga maruf simalardır. Bu gün T k · S d. 
Boka fcdcra yo u yapıl k mü- Fenerbah e ~ ~m. ~a yoı_nunda 
aahakaların kontrolünü deruhte l·eı·.ı. ta' . 

1
2 b~ı rmenı muh-

• • L ı.. ımıy e ır ekzerı:;iz ma 
etrnış ve orga&İz&siyonu tahtı hi· k F çı 
mayeıi•e almıştır. yapaca br. enerbahçe, Mısırh-

Maçlara saat 16 da başlana- larJa yapaCD.ğı maç için gayret-
cakbr Je zırlanmaktadır. 

Mın°ıoka kongresi Tmıis maçı ırı 
Mınb\ka senelı'k k · . Dün büyük Tenis turnuvası 

ongresının 1 d . . 
temmuz ayında toplanması nizam- m:ç arına evam edılmıştir. Bu 
name a kamından old ğ h· ld musabal.alar tasfiye mü~abaka
henüz bu hususta b"u uh a 1 ke lc:rından i i. Neticeler içinde 

ır azır ı . h . 
rnevcut değildir. Halbuki kon- şayanı e emmıyet olanı yoktur. 
greııin içtimaından 15 gün evel vrupa te ıis ınaçları 
keyfiyetin ilanı lazımgelmektedir. Ber!in, 12 [A.AJ 
~ıntaka heyeti merkeziyesinin bu Avrupa teni~ Jllaçları finalinde 
uıusta bir az elini çabuk tutma- lngiltere ile A m ya k· rşı kar-

sı icap eder. şıya kalmışl'r. n rnüseıoakada 

Deni.s yarışları lngilizlcr galip .. gcl~işlerdir. Ya-
Mıntek d . ·ı·k J pılacak Claha uç musab~ka \•ar-

a enızcı ı yarış annın dır. 

f 
i 

Posta ve e graf levazın 

r r ğü 10.en : 

• 
Maarif vekil etinin rıthsatı 

'(iŞ M;E n 

l':Jj.f> senesinde l uşııt cdılen n 

TURKKA T 
.> 

İsınine tebdil Pdilmiş , e t lehe lı ) d n ı l ., .:ı 
Tth&il DiUdd tı : 2 sene, 1 ıı , 6 -; 3 ll 

Üç aylık kur ara d hil olac ki rm dık ş ;J esi Ş rlt r. Tedris t 
~~ ınetot ÜZt'..rİncdir. Arzu edenlere ma u er it gônd rilir. 

5 
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'!ii k ]'Gy _, ·are Ceuıi) eti tarafındaı~ Tayyare 
mülıendi ·li~ tahsil tmek 1izerc 929 ~ene&i 

A vrupaya gönderil ece talebelere 
mahsus şartnaoıc 

1- Müsabaka imtihanına kabul için esae tartlar funlr.rdır: 
A ) Türk olmak ve medeni haltlanna Mhip olmak. Sernıayesi: Tediye edilmiş 

4,000,000 Liradır 
1§ :B) Ya§ı on yediden kUçUk ve yinni betten hl!yük olnuunak. 

I
E.'E.· C) Ah'Nl.Ji S1hhiy~iı:ıin Avrups ( Fraaaa ve Alaıanya) iklimlori.ııde nuari ve 

Umumi Müdrülük 
ameli tnh il ve tetcbbua müsait ve her tttrlU ilci n: emrudııD salim bulunduğı.ı mu· 
tabas:;1Blıır1 tamam bir ha&teharıe hcy'-eti eıhhiyeeinir.ı raporilc tasdik edihrıek. 1 D ) Aakcrlikle ili~ili olmadığına dair aıltulilı. eıabeeiııdeıı v u iMu etmek 

EEi E ) Talailiain hitamından itibaren bftŞ seııe =tddetle Tayyare Cemiyetialu emri· 
~ 1 nde ve cemiyetin takdir edeceği maaş mukab 'nde ve cıcmiyetçc voya onıiyotia 
:= kendilerini emrine tevdi edeccjfi makam tarefüıdan tayin edilecek mahal e TUifede 
-- çalıımafı Ut\:lü kanunisi d:ıire!inde taahhüt eylemek. 

Şu eler 
~ F) Talebelik r.ıü\ldeti zarfında. Cemiyetin Avrupad:ıki talebelerine mahsus olu 
~ taJimatnıımeııne riııretırizliii yUııUcden talebelikten kaydı terk.in edil~ veya tahaili· 
::::c: nin hitamında lıalsda(E) fıkraanilı muharrer olan taahtıudu ifa eylemediği takdirde Türl 

-~ I Tayyare Cemi)etinln kendisi i9in jbti)ıaı eylediğı bilamum masari.füıri UDHi mera· 
ı simt: hacet kalm ktımn derhal ve dc&teo tediye cdece&We dair Noterlikten awa8' 

§'f; dak ve mUtese~il kef leı u ulile taıu.im edilnıi bir kefalctr.ame ibraz erlemek. 
Adana. 
Zonğuldak 
lzmir 
Ederrnit 

Ayvalık 
Bursa 

Gireson 

lsıanbw 
Balıkesir 
Mersin 

og 

Çays·tessa 1, 4, 5·-l0xl5 kıtasında 
i\fentor efleks bir fotograf maki
n !9İ satı ıktır. 

Görnıe ve pazarlık etmek isteyenlerin 
hergün saat 12-14· de kadar matbaamızda 

enan Hasip heye m "iracaatları. 
a··i;;;:··;; ii :-;:: .... ; A:: r:c ••••••••••••• , ••••••••••• ••••••• .••••••••••••• &" ••••••••• , ••••••••••••• 

....... , ........................... ~:: ~~.~:!:!~ ... ':!!!f.:1:.'=!:·'=~~:?~.~ ••••• ı:~ı:ı: ... ~f.!:."!P. 

S/NtRE 

BAY"İNLİGA 
ÇARPINTl\'A ,. . 

EMS~.ı.sız DEVADIR 

Ntf~ i:CZA'-H:DE SULUIJUR 

l:t':1bul. C'thhi müesseseler ınü-
baya3t kon.izyonıı f<i, cısctinden: 

~~!) 1 nt rı~r; ::ıtıı d. 1 e i 
· oo adı>t ı er fıac:t:.ı paltosu 
121 ·at {C1 hJdı.:me; elbL si 
300 .ıdet kııJ ıı hıı tn ccl\eti 
53700 m t c muh elif cins J erh 

amNikan lı". ı 
1291 çi nı..ıı l lıf cirs :ıJ:ı · bı 
Bakırl. J,Y kaı.ı cı raıızı a ~lij e 

\'e asabi) c b st mcsi içm ltızım olnn 
yul rJa nıJ retlat ~ az.lı muhtelif 
"hti.acnt t.rnz ı olt.n n ~artnameleri 
\C l•ae \e ı \. 1 t' q29 Sah au
ı lı at lö tc ılıale edılme uz re 
J.. np:ıJ ı 'Z!lrf ile m tnal,n a a konmuı;;. 
u.. Bu lınııtat\ı F,:.ır urne ı u ın•:i 

1& lai i lıııt aL.ın j t eni rın ı 
1 iı r 1·. 
lu mr. 

---------
)eı·i nıüza y de~i 

.! 
K D)C Tı~ . • c .ııı eti 

tuzlımr ıı~ \ t' ıırı, ıım ~ kt.r lt n d ı ;ı ri 
28 it' nı dı ılıa e dil nnk il te n m
y •c!e) e ı c r.ı.ılıı ı ft.ı • 'J llipllrin ııı 

Felemenk Bahri Sefit 
Han kası 

Merkezi 
Amstedr aııı 

Mer tezi idare Berliıı 

Tdllfon Beyoflu 247,248-93:1,985 

ıe i.stanbul .li42,284J 

Banka muamelatı 
ac;alar icarı 

Vapur kumpanyası 
Kös.ence, lzmir, Pire ve isken· 

deriye hnftalık seferler. 
\. östen ce hattı 

14 temmuz p:lzar giınü 6 da 
Mısırdan n1iıvaseleti beklenen 
Roda vapuru ynı gü saat l S 
tc her sınıf yolcu ile e-;yayı tu • 
cariye alarf\k doğru Kö~tenceye 
hareket edecektir. 

Pire • İskenderiye hnttı 
16 Temmuz: çar nnbA günü 

l r ı rr , t 
1 
sa~t 10 an Kı:istenceden gdccck 

,--- olaıı Rodn vapuru 17 t ·mmuz 

iki <ıdo lıir ın rd nen :ıltı bir 

sofa h r ıuııtb:ık bir bel bah~ede bir 
kaç ı e a eğııcı \litdır. I atin Ledt'lle 

1 p ·r~embe glinU saat 16 da her 
ı sınıf yolcu ve eşyayı tüccariye 
1 • • 

alar k i mir Pıre ve lskenderi-
ye} e gidecektir. 

Dah ziyade malümat almak 
isteyenler G latadn Çinili rıhtım 

1 hanının zemin ktıtmda M. Kilki-
rist Valkre şüreka~ müracaat 
etmeleri. 
( ~t ııbul altıncı hu' uk ma ı emcsı aslı. e· 

inden 029-1239 M dam 1elponıeııiııın 
ko~ ı (.;edılq ıı eda divanı !ili mıtlıallesi 

} ııı rnkıır. ındn 16 numara!: hanede mu· 
kim <;:arı o ull ındao Kozma of:lu Yani 
cfenılı lnrnf ıı . 

lBıı kefoletonme yalıııı talcbeli~e kadul edilenlerden istenir 'lie Anupayı MVlderiodcu 
evvel Cemi) ete tevdi edümİ§ bulunur.) 

G) DııriUfUnuo riyaıiyc ıubcsınde veya '\ fiksek Mühendis mektcbiniı.ı birine 
veya son devresinden nıezun bulunmalt (resmi li eterin fen kısmındt.ıı aliyUWi dere 
ccde ~ehadetııııme ıılııolarls Luna muadil t3hsil g rduklerini muteber" "kalaıla iJba 
edculer d ıııü b kıı) a kııbul olunurlar. Anc:ık: yukse.k tahsil gorcnladcn mü bakad• 
kazanını§ olanlaı lise me;runlnnoa tercıh edilirler. ) 

Hatıra: Tıılibıu e\ lennnş bulunnıamıısı tercih olunur. 
2 - Musabnka imtihanına 15 ağ\istos 929 tarıhinde lstanhul TayJare Cemiyeti 

binacıında beşlanaca~ 'e aşağıdaki ilanın 'e fenJerden tahriri ol:ırnk icra edilecektir. 
in.ıibanlar bir hafta nihııyet on gltn 1ıırfında bitirilecektir ...• 

Darülfünunun ri}aziye §llbC-İ \'O yüksek mUhendis mektebi birinci 'e son de\'te 
mezunları için : 

Ali riyaziye. (cebri nlA, tamami ve tefazuli lıe~.lp 
Tahlili hendese. 
Riyazi mihanilt. 
Hikmeti tabii> e. 
Kimya. 
İlmi heyet. 
Resım. ( bam ve meııazırı ) 
Türkçe. 
Frnnsııcs veya Alıruınca. (talip ikisinden birisini tercih eder) 
Ll~clerio fen kısmı nliyUlıll& mezunlıın He buna muadil tahsil goretılcr i,tm 
Adi ri)nziye. (cebir H~ mlıtemmimntı, mUsellesat) 
lılueattalı 'e ınlı<'.essem hendese. 
Mihnnik. 
Hikmeti tabii) e • 
Kimya • 
İlmi heyet. 
Resim. ( batu ve mıınaınJ ) 
Turkçe. 
Fran zen "era Alm nca. {t!lip ikisin n birini tercih eder) 
3 - Mutalın ı lıırdan mürekkep bir heyet muvacehesinde yapılacak otan bu 

imtihanlar neticesinde en çok mu\a fakiyet gösterenlerden birinci maddenin (G) fık· 
rnsı da nazarı itibara alınarak cemiyetin ihtiyacı ni betinde eçHip talebelife kabul 
edilen ve A\TUpaya eevkı takamJr ed nlere Turk Tayyare cemiyeti ııa&ıdı yutlı 
fcdakfirlıldıırı yapacaktır. 

A) UUtlln tet rrOııtılc iki kat elbise, bir p:ılto \ e bir pardesU, tlçer kat çamaşır 
~zimct "fe nvd t }Ol ınasrııfl rı. 

B) Tahsil mllSl'afları hnrıç olarak tAlısile gondcrilece~i mUess enin derecesine ve 
tahsil ml.ıddetindcl.i kıdcnmıe g re (85) dolardan (150) dolıını kadar ın , 

C) Talı ilini mll\ ıfı.k' e bitırıp TJrki)e)e n\detinde Tayyare cemiyeti tara. 
fından gosterile cJ... ~ crdı~ ıt;tıhdam l'dild ı muddetçe ihtısas \c kabiliyeti derecesine 
gorc nlac.ığı ııtJ.ı • 

uı ~ .. h ilı m ll"nkip cemiyetin kendi arzu ve kararı dairesinde bazı Amıp 
mties "oat -.e fabr"kal.ırıı ıı t t"ik Hı tetebbunta menıur edileceği talebelerdeıı U~ 
A\rup3 htfüOmetinfıı ıa~ ~ are muhendi 1i i in§tıntında ihtisas ihtira sahibi bulunduk· 
lıırı ta dik edılec !ere der t,.n b ~ bin lira ınükô.fut \"eritecektir. 

4 - ~lıı~bal,a a girmek ı h) enler j tidalarını • ) akınlı~ına göre -Istanbul • İzmir· 
Bursa· Eskişehir· Edırne • Balıke ir ·Kon a ·Adana· Samsun- Tırabıoıı -Tayyare cezai. 

\Cti § be1erine \e Aııkara Cemiyetin umumi merkezine en geç 25 temınııı. 929 taribiııe 
kadar \ermiş \e ı ıd lanna a,ıığıd i cvnık ve \esik.alaııda raptetmiıı bulunaıahclırlar. 

\' Ş hadetıı ıııe bu tıenc mezunlarından aehadeıııameleri benUr. dleriae ntil· 
me)rnl r. bırmci l!'1Ad niıı (G) fırı.asındaki raiti haiı olduklarına dair meli.tap ida 
re inı.lcn muvakkat bııer vesıka ibraz ederler. Bu 'CJikaların bi!Ahare uehadıtoame. 
nin ıı lı ile dct;i._tirilmesi prttır.) 

B) Nufus tezkeresi \'e)n bu mahiyette tafsilatı me~ruhah havi muteber hüviyet 
cilzdan. 

C) En n bulund "u i irn1et hakkında calAhİ)ettar nıe.kamıo ve ayrıca poliı 

daıre nın h nil hal ' ikıı ( l u sene bir mektepten intikal surctilc gelenler i'iı: 
hizın t lıJsnU hnl ·ıcsıl n ıoa lcz m yoktur. ) 

D ) Bırınci ıwddenııı (D) fırka!ınıı göre askerlik ve ikası. 
f) fa!iplerirı ıbhı mua cneleri murııcaat ettikleri Tan are Cemiyeti b erJ 

tnraCındau vkedılc:>cckleri ıuı.toh:ı.,~ısları lwmam bir he) 'eti sıhhıye ınarüetilc yapılıp 
euııl.ıua rap.edilcc~·kliı·. 

5 - 'l'alipleriıı imlıhııaa gidiı masrafları ve mu\·nffak olmcı:lari!a memlcke'1erJ110 
donü§ muraOarı kendilerine ııittİı'. 

6 - Daha fotln t ıl ilat allll.1k iıteyenler dördUncU maddede yuılı Tayyare lC. 
mhetı ~ubelerine \e Ankara ile ehanndıı bulunanlar Ceıulretill Umuml morkcı1H 
mJracaıt etmeııdirı • 

7 - Her te.lip inıtıhan tarihinden eo geç Uç gUn evvel lstaobula gelmiı •e I• 
tıınbul Ta ) ııre> Ceıuiyc:i §UIJelerine evrakını tevdı etmi~ bulunmalıdır. , 

8 - lmtıhand ı beraber bulunmacı uır ••i olan edevat: 
A) Be~ hanelı lugarıım:ı eıveli. 

n} Dubı 1 deqıl tı e 'IC e:ıır ler"JID 111/itı. 

C) Kur ,un 'kalem, Ji tik ve saire. 
1 !hen Francıı ıı ve \ ıı At manca lu at, kamus kitaplın bulun urabilit. 

.staııl) -1 arii füı1u.n muha
yaat (Onıisyonuııdan 

Tıp fakültesi ile Darülfünun idarei merkeziye ve digeı· 'uabatıeın 
929senei rnaliyesine ait bir seneiık kuru crnk,~dun y( ~ang~l "ömQ 
rile süt ve yoğurt ve diger şuabatını!.' ~?-~ sene~ mahyesıae aıt bl~ ıe 
nelik kuru erznk odun ve mangal komuruyl~ sUt. Vl• yoğurt Vl' ılıjer 
müteferrik levazımatıı ait tekliflerin şeraite lAıuvahk vı bıddı llyak 
~rülmediğındcn dolayı ihtiyac~tı meı~ure ~~ l::ene 17 temmaz 929 
çarşnnba ~nü saat on beşte ıhale edılm .. k: uzcre kapah Hrf us.ahi• 
miinakasaya vazedilmiştir. 

res : Beyazit Veznecilerde Tiirk kadınler b"çki dikiş mektebi. -
Tica 'e 

ıulip oLınlar 'e daha r.iynde ınaluuınt eJ
- ~k i teye ı lcr kıyıneti ınuhammenesi olan 

l'..e' n z M lpomeni lıaııım t rafından 
ale hiııize:ı il ame edilen bo§anma dava· 
sında \'eril o i tidanamcden bir sureti 
ikıırnctgühmı::ın meçhul olmMmdan do
layı tebliğ edilmediği mahalle.i ho)eti 
ihtiyariyesile t••hliğe memur ınlıbaıirin 
tah~il esinden sala§ılmıı ve il&aen leblıgat 
icrasına kornr \erilmi~ olduğu haine 
yevmi muıı yende ispatı vilcut eımedigi
nız anlarılınnkla hakk.ınııda ıttıhaz olu· 
nao ~ıyabi kararıo oıı gUn r.arfıuda ıJi
yen ve il&nen tebli~inc karat verilmiı 
olma)!lı hukuk usul muhoı;:emelcri knnu· 
nunurıuıı (400 'e 400) üncu raııddelerine 
tevlikv.a yevmi ınuu len ul n (8) c 1 l 
929 tarihınc musadif pıuıır gllnu saat 
11 de ı ıılıkcrı ede tsbkıkat h kımı hu u
runcla lıpntı vu.·uı e~medı inı 'c ya 
vekil gbucr.;rmedığıııiı ta'ktırde halı:k ınıı· 
da muhııkcmeniıı ~ıyaben icra edılcccli 
ıllln olı.ıuur. 

Talip olanlar her biri ayrı nyrı mevcut şaı tname ve liste:ierinr göte 
bu bapta malumat almak ti.zere her gtln öyleden 11onrc mübyaa lco· 
misyonu Kit.betine muracaat etmeleri 'e komisyonca temlaat ak· 
çesi alına01ayacağına binaen teminatların bebemebaJ bir gün evvel 
muhasebr. veuıesinc y•tırılnıasa ve ahnacak makbuzun teklifname· 
lcrlc birlikte ibalc için tB)İl~ edilen muddettcn bir saat evvel komia
yonumuıa-. müracaat ve tevdı dmelt-ı i ilfill olunur. • • 

bcşytiz lirnuın ~ üzde l O nispetinde pey 
tçe ini Ye 928-1698 No JI mustaQhıben 

lstanbul 4uncu ıcra memu
0

rlu~ııoa mOra· 
caat etmeleri ~ 3-8-929 tarihinde saat 
14 ten 16 ~ a kadar tcmdideu son \e 
k&tı oı ıza~ cdesı ~ apılncalı ilin olu o ur. 

S Ule) mani e 119kcrlili. vul c inden alımı 
vldu mm 0 •kcrl vesıl,amı ve nufus 

tc keremi ) i ettıııı Yeni ini çıkartac • 
ıtımdan k h kmu olmadılh il n 
l)}unur. 

Ahır k pıda r,.ji dikimhıuıe inde 
• 17 No o~m n o lu Nu:o.ııırı 

Hinıayei Etfal Cemiyeti 
lstanbul Merkezinden. 

lnııe ve ibııtelerl Cemivele niı olmak Uzre Himıyei Etfal Kalender MU· 
esse e!İ için Uç Hızmetçi • kudın ile bır Ml.rcbbi) eye ihtiyaç utdır. 

Mıacbbiyenin Ana mekteplerinden meıun ve enaiı liıimeyi hn~ olm11ı 
enrttır, 

T"lit lı r her n Hima~ d f tf al t~tanbuJ Mer er.in o ınl racut edı'!hJJirler. 



-- Asileri mUna· 
lrasa il•nlari: i ....................................................... .. 

: Fındıklıda M. M. vekaleti satınalma i 
j komi8yonendan: J 
................................... ~ ....................... .... 

Askeri liseler müfettişbği ilanı : 
l - 929 · 930 ~enei dersiy esi Askeri Liseler talebe kadros11nun ikmali için her 

iki de~·reain muhteli( 11nıflar11ıa ınc.k azami (:3.50) ııılebe leyli vc meccani ahnacat..ttr. 

2 - AS. LS. lerc ııirınt:k tizre muracaat edip geraiti lazimeyi baiı ve matlnp ,·c
eaike .. tiı... elan telipler ben eclıi ıir ınuamele görcceldcsrdir. 

A ) liı.inci iev.re auuflarına tılip ve ~eraiti lfizimeyi haiz talebe klınilen latanbul 
Ye Bursa AS. LS. !erinden kadroıu n-0k~an olana alınacaktır. ( .Müealıaka imtihanı: 
Ulumu Riyaziye, Lisan, Fiziki ilinılerden icra edilecektir. ) . 

B ) Mt.il(ı:a Maltepe As~eri ilk ırıektep t~lebeeindeıı. olupda Şe~riyatt melr.teplenoe 
den edUenferle yene aynı mektep talebesınden olup ilk mektebı ık.mal edenlerden 
ıeraiti llzimeyi haiz olanlar müsabakaya ithal edilmeyerek tercihan kabul olunacak· 
lardtr. Altıncı sınıfına tolip talebeden kabul edilecekler Tokat Erıincan mekteplerine 
giı.uderilecek.lerdir. 

C ) Kadro fazlaııı olarak. kalan ve müsabakada muvaffak olamayan talebe kabul 
o~ııa~ayacağuulau hiç bir giinp taiep ve şikayete hakları olmayacaktır. İpka olanlar 
hıç hlr vechile alınmayacaktır. Yedi, ve sekizinci sınrflara kabul edilecek talebe kad· 
roları noklNUl mekteplere tevzi edileceklerdir. ' 

3 - Tokat, ve Erzincan Altıncı sınıllarma kalıul edilecek tal@elerin be~ denha· 
aeli ve:beıı muaUimli ilk mektep mezunlarından olmaları şarttır. 

4. -:-- Muhtelif sınıflara kabul edilecek talebenin yaşlar1 ; 
l. ıııci deYrc l : Uıci sımf 12 : 16 ) aşla.rı i~in de olanlar. 

1. devre 2. inci sınıf için 13 : 17 
< 3. inci sınıf için 14 : 18 

2. deVI'o 1. inci sınıf içiu 15 : 19 
• c 2. • 16: 20 
• 3. c • 17: 21 

S - Taliplerin haiz olmaları lizım gelen §artlar: 

A) Evvelce gördllgü tahsilin derecesini gösterir şehadetname ve ya tasdiknameyi 
haiz olmak; 

B) Vücudunun teşekkUliitı ve sıhhati mUsait ve her dürlU hastalıklardan beri 
olduğu lıey'eti sıhhiyesi tam olın bir haatane raporile musaddak bulunmak; 

C) Kusur3112: bir alıl:ik \·e eciyye sahibi olmak: 
D) Aile;.i hiç bir sui hal \·e ~ölııret sahibi olmamak.: 
6 - Talipler a~ajtıdaki veı;aiki foto~raflı olarak ibraz etmeye mecburdurlar. 
AJ Fooğr&flı nufus tezkeresi ve ya resmen musaddak sureti; 
B) Bir seneyi tecu·tiz etmemiş aşı şahadetnamesi; 
C) Mezun hulunduklan ve ya tahsil gördukleri mektebin fotoğraflı ıebadetname 

Te ya teferruatlı tasdikııamesi; 
D) Ailesinin ve kendisinin sui hal ve ~ôhret sahibi buluamamadıklan haltlunda 

mahalli Hökümeaia au•ddak ilail haberi; 
H) Askeri liaelere kabul olundugu taktirde tekmil ni.uımat ve talimat ve emir

Je!İ temamen ve ayaeu kabul edeceğini, sar'alı, uy)tu halinde goı:er ve ııilaülbevl gibi 
'ıut•l.lklara mupteli ve evli hulunmadı~ı, ve her hangi bir zaı:aaada tahsili terk et
mek ıatene mektep murafını temamen tediye edeceti hakkında katibi adilden mu· 
addak veliıinin taahhUt seaetii; 

7 - Mektep masrafını vermeden her ne suretle olursa olsun mektepten k.at'i 
all~a edecek talebe Gemldi k.iiçillt zabit menbalarına dair 1001 numaralı kanun ah

kimına tal!li olacakJerdır. 
8 - Talipler ~5 · Temmuz· 929 tarilaine kadar lstanbulda Kuleli. ve Halıcıoıtlu, 

Buriiad~ B_uraa, 1'ok_aua Tokat, Erıincanda Erzincnn Askeri Lise ve Orta mektepleri 
Jl!udürıyetrae ve dıger mahallerde bulunanlarda bulundukları yerlerde en büyük 
KuJRsıuian ve ya amire yabut Askerlik. şube reislerine müracaat edeceklerdir. 

9 - 2.S-Temmuz-929 dan sonra mUracaatı edecek talpilerin m.Uzacaatlan kabul 
olunma yacaklardır 

C• <• •:• 
Ekmek. ihalesi 21 temmuz 929 pazar gUn\1 Hat 16 da 
Arpa • 22 pazartesi • 16 da 
Saman c 22 c • c • 17 de 
Et • 23 • • Salı • 16 da 
Sade yağı c 23 • c Sah c 17 de 
Odun • 2.ı. • • çartanba • 16 da 

Elazizdeki kıtaat ve milessesat ihtiyacı olan ekmek, arpa, saman, et, sade yağı, 
odun kapalı ı.arfla münakasaya konmu~tur. İhaleleri yukarıda hizalarında gösterilen 
tarih, gün ve saatlarında Elaıizde askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ta 
Jiple,rjn şartnamesini görmek ve munakasaya İftirak etmek Uzere Elwdelı:i meıkQr 
komisyona mUracaatlan. 

Depo 
ıı.det 

..... 
~ 

İhalesi 
..... • + Gunu Saatı 

4 3 ~ustos 929 Cumartesi 10 
2 4 • 929 Pıuar ,. 10 
3 5 • 929 Pazartesi 10 
4 6 • 929 Sah 10 

on üç depo in~ası kapalı zarf usulile mUnakasaya konulmu§tur. İhaleleri ynka· 
~d:' )Azılı tarih ve günlerde ve aaatında yapılacaktır keııfi şoraiti fenni} esini ve pro
ıesını görmek üzre her gun Ankara merkez Sa. Al. komisyonuna muracaatları mil· 
naliuıı; a İ§tirak. için de vakit muan eninden evvel teminat ve teklif mektuplarını 
makbuz mnkabilinde komisyonu mezkW: ri>asetine vermeleri. p oligonda bazı tamirat yapılacaktır kapalı zarf usulile mtinakasaya konulmu~tur. 

İhalesi 22 temmuz 929 pazartesi günü saat ondadır. Keıfini ~eraiti fenniye!ini 
resmini gormek Uıke her gun Ankara merkez satın alma komİ'>) onuna gelmeleri 
miinakasaya i~tirak için de o giın ve saatinden evvel teminatlarile teklif me.ktup]annı 
nıakbuz mukabilinde mezkur komisyon riyasetine vermaleri. 
O rdu için 20000 tane yün fanele kapalı zarfla alınacaktır. İhalesi 1 ağustos 929 

perıenbe gUnU ıaat 14 te komisyonumuzda yapılacaktır. Taliplerin numunesini 
komi yonumu .ıda gormeleri ve §&rtnamesini bedeli muk.abilinde komisyonumuzdan 
alınalım ve ihale gününde uatinden evvel tek.tifnamelerini komisyonumuza teslim 
etıni~ bulu nnıaları iliıı olunur. 
M Uteahhit Hamdi bey tarafından teahhUdUne mah euben yiyecek anbarına getirilüpte 

e' ~afına muvafık olmadığından dolayı ret edilen elli bin kilo dakik. kapıılı 7.arf 
ııııulile bilmıiza yede eatılacak tır. İhalesi 18 ·Temmuz· 929 tarihine mUsadif perıeınbe 
gün \i eaat 15 te icra olunacaktır. Taliplerin teminatlarıle birlikte teklif mektuplarının 
) evm ve ııaatı muan-eneden enel makbuz mukabilinde Aııkarada milli tnüdalaa satın 
alma komiayonu riyasetine tevdi e} lemeleri. 
y erli mamulatından 50000 metre gılaflill bez kapalı zarfla mUnakasaya konulmuıtur. 

İhale§i S • 8 · 929 pazartesi saat on dört buçuk tadır. Taliplerin §artname ve nu· 
m unesini IJÜrmek Uzerc her gun An karada merkez ııatın alma komisyonuna mura-

C'aatları 'e muııakasaya i~tirak. ede~eklcrin o giln ve saatındao evvel teklif ve teminat 
ınek tupla.rınuı makbuz mukabilinde mezki'tr komigyon ciyasetine tevdi ile münakasaya 
girmeleri 
Darıca ve çuh.alıanedek.i kıtaat hayvanatı ihli) acı olan kuru ot kapalı zarfla ve ayn ayrı 

§artnamelerle münakasaya konm~ştur. İhaleleri 29-Temmuz-929 pazartesi gUnu saat 
14. te hınitte Aııı.:eri ıatın alma komısyonunda yapılacaktır. Taliplerin §artı:ıame ıure
ıini gcirmek ilzere komiıyonumuıa ve mUnakasaya iıtirak içinde İzmitteki ınezk1lr 
komisyona mUracaatları. 
1 zmirde bulunıı.n Tayyare kıtaasının ihtiyacı olan ekmek kapalı zarf usulile milna. 

kaaa) a )iQnmuıtur. lbaleıi 3 ağustos cumartesi gUnu saat 15,30 da İzmirde kışlada 
Müstahkem m e' ki Sa. Al. komisyonunda yapılacııktır. Şartname suretini uörmek için 
komis) onumuza 'e mi:nakasa)a iştirak için de nıezkfir komis) ona mura;aatları. 
A rl\ iıı hudut ıabuı u ihtiyacı olan ı;ığır eti; erimiş sade ) ıığı , bulgur , arpa , un , 

odun kapalı zarfla mUnakaia)a konmu~tur. ihalt!.$ İ :,m-temıuuz-929 tarihinde pa· 
zar (!Unu ~aat 14 te artünde ası, eri sııtın alma k emisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
aı1\ iade ki me~kür komisyona mlıracatlnrı . · 
Diyarbek.irde bulunan han kıtaatı ihtilacı olan ekmek kap:ılı zartla mı.inak.asaya 

konulmu~tur. lhale!i Diyarbekirde Çifte handa askeri satın alma komisyonunda 
8 · ajiusto9 - 929 perı;ıcmbe günU saat 16 da yapılacaktır. Taliplerin Diyarbekirdelr.i 
mezkOr komiıı) ona muracaatları. 
Elaziıde inıa edilecek c••plıaneliklerin inşası kapalı zarfla mUnakaaaya konubnuıtur. 

ihalesi 31 • temnıuz · 9:29 çır~mba gUnii sa~t 16 da Elaziıde askeri Sa. Al. ko· 
misy onu~da yapıl:ıcaktıa. Ta !ıplerin ke~iınamesini ve projesini gormek ve teklifname· 
lerini vermek üzre Elazizdı) mc-zkür kol'!'lisyonıı muaacaa.tları. .......................................................... 

t .. !~~~~! .. ~.~~-~~~~. ~~!!~~ı.ı:!~. ~~.1!1.s!!.~=~~~ .. J K ergir dh·ar ve çatı aksamı har:ç olmak üzre ikinci kolordu merkezinde hamam 
mrtHıh ve çama~ırhr.ne in ~a edilereğindeu talip olao.lar §artnameeini görmek 

u1en' :.:. k. in~aııt he etine pey aürmek li:ırede 23- temıı.uz pazar gUuil ııallt lf> ele 
2. k. ııhm Eatım 1'.omla) oımoa mUrıır .. otı .... 

Flida sayesinde rahat uyku 

.l!//tıı/!I 

l Etanhul Le§iuri lı rıı nıemu.rluğuod o 
Hacı Ha:ıaJı ef~ndiy e (Aydıa) vapı.ı:u • 

nun d01tte Uçuııe sahip M ~tafa b:,..ı 
herden alaealı olup (5000: 1 ıruırı ıemlrı 
tahsili i~n borçlunun meılr.th· .._p& ciıt i 
dörtte ÖÇ hl&Se te hM'l bPtrm!r. '"fi re!ll 

ro!cu. _nakline ınııuft { 20C• ) ton bac111i 
ıstıabmnde ve i~ınte (600ı bey•: lmnc· 
Linde bir adet tKı .. ~o uıılı ıH .,,. iıh- hm· 
paor kazan ve b'.r uııetcı:ııı..l ·•ta ç:11 
durbünii admir alti demlr cu• ~~ d,.~t • 

zenciri bir gari vaft ı"• maıaft.ruı. İ>ir ırı•1 
iki vinç maa tak ı nı biri8i P '$ dfRer~ iki 

Seyrisefain, Gurabai müslimin hastanesi, Hilaliahmer mektebi ve sa
iı· müessesatı sıhhiyece tercihan istimal edilmekte olan F L İ D.Asinek, 
sivrisinek, tahtakurusu, pire, güve ve bütün haşaratı yumurtalariyle 
kat'iyen imha ve ifna eder. Leke yapmaz, tesiri kat'i ve kokusu sıh
hi ve latiftir. FLİDA haşaratı öldüren hütfin mayiatarasında birincili· 
ği kazanmış ve Fransa hariciye nezareti ve Türkiye şehbenderliğince 
resmen tasdik edilmiştir. San'at ve rekabet aleminde dahi en yüksek 
mevkıi şahadetnamelerle ihraz etmiştir. Çünkü yarı yarıya daha ucuz 
ve tesiri yüzde yüzdür. Şişesi 50,tenekesi 7 5 ve pompası 7 5 kuruştur. 1 

1 

çift can kurtaran ı;andal Ul CA.I': }J Utlu;r.11 

selek l roda lif hıılıt 2 ctu ' lı:u!•~ :J· 
!ünde lif halat bir add iııruır..11ıre .hir 
termometre bir p:ıra\Lela ıuaa tı.~:ır. 30 
:muhtelif harita bir tluvar ı;111i a<ı mı..l:· 
telif anahtar 2 mengene l pıtir. tıli.ırıı• 
maa kılavuz 4 çekiç 'e siıogti (_(clbeH ve 
tırnak ve ateı kUre~i ve 48 battaniye 19 
yorgan 51 çartaf 30 yastık yUıu 2 sofnı 
örtü.eli 2 kadife masa örlUsil 10 beyaı 
kanape örtUsli ve muhtelif ve müteaddit 
çatal. hiç.ak, ka~ık, tabak, kodeh, tencere, 
tepsi , tava ve ottan 30 :o,atak 6 kadife 
saloo takımı ( 12 ) sandalye b;r konıol 
maa ayna ve saire eşyasiyle (Aydın) ,·a· 
porunun durtte üç hissesinin furuhtuna 
karar verilmi2 ve birinci roli;ayedeıi 

Temmuzun 21 inci pazar gUnil saat lOdaa 
12 ye kadar Sirkeci ruımmat dı.i:-~i 

önünde ha~ lı buluoacak mezkur vapcıtu ı 
içinde icra edileceğinden talip olanların 
;-evu:i ve saau mezk.Orca vapurda hazır 
buluoacali. mcıu.arıı Halil füiat he\•c. 1200 
lira pty akçaıile mUracaat eyiemefcri illlıı 
olunı..r. 

B eroıhı eu~ fotıı~udao : J::vdemiyoa 
1"bmao ojlu efoadirrnr. feri köyünde nıın 

lıtilıeeti cadcie&4' $! aumaraJı hnede mı~· 
klm Celal her zlmaıetigdeki (.36) buçuk 
liuo11: mr. ıa.~ ro.ıbalr.emı tabsiHn4: 
veı m-.ıuru•. ıa.bft1et111.t c.,air ~eyotJu euJh 
ııçöıMl1l bııa._. ııtabkemwıieo i1tibsal 
.,,.lC.-)1! i . .r.un • :m :aribli n. 

Flida istediğiniz halde (tesiri yoktur) diye sizi aldatmak isteyen·! 929 • 21Jı ı:ıumıuah ftlı:rai bUk miyeyi 
mnkıi lcıut• uı e7Mım..t ıhcrioe tar.• 
"im kıluuuı lhtı.raamıe muaıa.il!)'ldıı hı· 
len ikamet&AIMata moçbut butunmatı lere inanmayınız. Flida haşaratı öldüren bütün mayiattan daha daha 
huebile tebli,f; oluamNhJ: ıntsb&pri .,,J 
mahallesi muhtarı ta.cafu:ıdaD ıabri ibbaı-· müessir ve yari yarıya daha ucuzdur. 

:Oameye verileo ıort.dea ıuıiqılauı ve 
il&nen tebliQi hak ıuıMJı MMl edu talep Flida yerli dimağı, yerli amelesi ve yerli sermaye ile yapıJmıştır. 

Fı"d "h d" • Fl" , •• • • H E d muvafılu uıul " ıı.aau. ~al.mllt ol· 
ı ayı tercı e ınız. ıdanın mustahzırı asan eza eposu sa- 1 mak.la taatbi il&zıd.a id~r .. Wr mala 

• • ıarfında birriıa toari}el din De aecun:. 

hihı Meşhur Hasan ko lonyası ve Hasan kuvvet şurubu müstahzırı Ha .. 1 ıa1ıli1• etıae4ili ~~ icn kuunuı.• 
ıevfikaD b1lkıall ı1Amırı !ulu lultnaea&ı 

san beydir. Flida hir ~aheserdir Markasınadikkat llasa· n ecza deposu 1 rnalfuıı .... e i~•Dllm.t:! wakamnıa kaim '3 • • • olmak üzere tllo olu.Dur. 
~------------------------~~----------------~~--~ 

···ii~ü;;;ü"·iı'.~i~~~·~~;:;;;J;;;;·~;;~ı~;~"ı;_~~~~~ıı··················i:);t;;;:ı-.:;ı~i:·iiii~~::················ı 
~ ..... ~···~~·············· ......................................................... 1•• 

deıniştek~ kıtaat ihtiya~ı için. 200000 .t:ıo. a•ıa ......., _1?~ kilo !an:ıa~ kap~!ı KİRALIK ŞERBETCILİK VE SOUK MEK ÜLAT 
:zarf uauhle mubayaa c;dılecektir. İbalv.. 20. .' 929. Talıpıerıa şartnameaını k.oi!i;lS-

yonumıuda görı:ııele!i ve i&rtnamede >'.aııh olar. şe1'ildeki temh~atlariyle ödemiıteki SATIŞ YERİ 
aat!n alma k.oDllByonuna möracaatları ilıın ofuııUJ'. 

Ç orludaki kıtaat ihıiya~ı içis 98ôôı) kilo ..ıe yıığı knpah zarf ılsı1lile munakasa~·a 
konmıııt•u. luleıl 21 Temzı..uz 929 su-t 14 t~dir. TaHpleriu şaıtnamıısir.ıi gi:irmek 

ve iıtiraK etmek Uzere rorlu'1aki satııı alma '..cmia:vonuna muraca::ıtlnı ilin olnnur. 

····················••ı.;.···················•c. ...... _._'*"~ l Dördtincli kol ordu satın.alma komisyonundan: J 
········································~~~···········~··' Eıkiıehir kıtatl hayvanattnm ihtiyım igitı lıir a7 nırfMlda paurltklft alıeıca~ı ilin 

edilen arpanın talip zuhur etmedifindeD. youideu alom awea~ 8 • 7 929 tarihiJıden 
itibaren 20 gt1n mudd~Jie rottnakasay• koınılua1c. 29 • 7 • 929 ı•zarteei saat 14 de 
ihalesi icr:ı. edilmek Uae pey parala.rile komiayona muaouttuJ 

············~······~·········~~·······~ ..... ····•··•······· 

t ... ~:!.:~~:~~~:~::~;:~::E:.:~=~~~~!1.~~ ••• J M evcut §&rtnamesi veçhile !ki adet k.naklı gaye~ e.eri teııtere tezıiihı itasına talip 
olanlar bu baptaki tekliirıamelerini lS.8-929 tarihine kadu komisyonumuza tevdi 

eylemeleri ve ~artnamfyi gtirmek i~teyeakritı de her gthı kom:.ayooumuza müracaatları. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i ... ~~~~~~!.=~~~T.~.:~~!~~.1.1!1.~.~~~~~~:!~~~:~ .... l 
Odun 
çeki 

1000: Topçu atış mektebi için 
400: Meııaha taburu c 

500: Maltepe lisesi c 

1500: Haydarpaıa hastanesi için 
800: Tıbbıye mektebi için 

Bir şartnamede 

Bir §artnamede 
400: Baytar c 

800: Topçu ve aakliye mektebi için} 
6

. d 
500: Küçük ıabit • • ır şartname e 

Istanbulda Yenipostahanenio bUfe TC me~nıbatcı.b~ mahaJli Jd:ray• vorUecekt.b·. 

Senelik kir11ı 110 liradır, mefıuh bedeli mtluyedeai Sl6 liradır. Muzaye4e 4 Aluı· 
toı 929 pazar glinil l!a&t 15 tc Doftardarlıktaki tatış komİlfouund~ yapılacaktır. (853) 

KİRALIK BOSTAN 
Bebekte kUçUkbebek caddesinde No 2, 15 dbnttrndür. Senelik klra!!1 120 lira 

olup 3 sene müddetle kiraya verilecektir. MU•yede 4 AğustıJs 929 Pazar glanli ıaat 
15 te defterdarlıkta yapılacaktır. (798) 

SATILIK ARSA 
Eyipte Ceırikasımpaşa mabslleaioiD Çömlekçi 1<1kagında 150 argın, No. 31, mu. 

hammeo bedeli 80 lira, bedeli derateıa a1uıaca1ı.tı.r. Müzo.yede temdideıı 20 Temnıus 
929 Cumartesi gUoU ... ı 16 t• Deiterdarbkta • (544) 

SATILIK MOTÖR MAKİNASl 
Karadeniz bofııunda Aoadoiu kara bu.runıı civarında Togancılar k i>yil cıabilindeıı 

~biraz açıkta mllifrıık, mubemmen bedeli 60 lira, mUzayede 4 Ağustos 929 pazar gıinıi 
defterdıı.rhkta yapılacaktır. (446) 

SATILIK 
6420 kilo dükme demir maden, 13 kilo bakır. 13052 kilo demir, 154 kilo al"" 

minyom, 212 kilo piriııç, 30 kilo kuraun, ınecuauwıuıı muhammen bedeli 358 liradır 
görmell istr.yenler Ruaumat mııhafal'AtJ idueısioe almak ineyeoler 4ı 11gıısıos 929 pa· 
zar ~nli Defterdarlıktaki komisyona mu.racaat edeıce!Ue.rdir. (660) 
•M•Uıa•••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••n.••.,.•-••••••••Hııııııuııııınıun•••••• 

1 Emvali metı·uke ilanları 1 
ı .................................................................................................................. J 

ıemti mahallesi sokağı No 
atik cedit cedit 

nevi 
temamınuı k.ıym~l 

mubammeneııı 
lira Bal!da mahalleriyle miktarları muharrer odun 4 şartnamede oldukları halde icra 

kılınan mUnaka.ııalarıoda birisinin fiayatı gali görUldu~u ve diğerlerine talip zuhur Kadıköy 
etmediğinden pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıkları 16 Temmuz 929 Salı gltnU saat 
14,30 da Harbiye mektebi yemekhaneleri önündeki mahalli mahsusunda. icra kılına· 
caktır. Taliplerin ıartnameleri için komisyonumuza nıiiracaotJarı ve iştirilr. için de 

Ceferağa Nisbiye HacışUkril 21 maa bahçe hane 10000 sekiz 

pazarlık mahallinde hazır buluması ilin olunur, 

•> <• •> 
Kilo 
2000 : Keten Tohumu 
9000 : Burçak 

Fen tatbikat Mektebi gUvercinleri için balsda cins ve miktarı muharrsr 2 kalem 
Yemin ayn ayrı şartnamelerde 0Jar11.k icra kılınan mümıkasalarında talibi zuhur et
mediğinden pazarlıkla satın alınacaktır Pazarlığı 18 · Temm§z . 929 Per~emhe günü 
saat 14,30 da Harbiye Mektebi yemvkhaneleri önUndeki mahalli mahsusunda icra kı· 
lmacalr.tır. Taliplerin şartnameleri için komisyonumuza muracaatlart ve iotirak. içinde 
pazarhk mahallinde haztr bulunmalarc ilin olunur. .. ·:· 

sıu y ojturt 
Kilo Kilo 
30000 30000 Kuleli Lise ve çengel köy .Mp için. 
10000 tıOOO Halıcıoğlu lise!'li için. 
6000 3000 Maltepe lise•i için. 

Baliid.:ı muharrer 3 lise için hizalarmda mikd~rları \ azLlı Süt ve yo~lll't Uc sart
namede olarak icra kılınan m\inakasalarmda her üçUn~ de talip zuhur· ctmediii~den 
p:ızarlıkla satılacaktır. Paı.arlıkları 17-Temnmz·929 çarııamba günü saat 15,30 da Har· 
biye mektebi yemekbadcleri önündeki münakasa mahalli ınah!.'usunde icra kılınacak· 
tır. Taliplerin §artnameleri için k.omiıyouuınuıa ınuracaatları ve i9tirak. içinde puar
lık mahallinde ha~ır bulunması iltin olunu.r. + ...... 

5000 kilo Ze;tin dene.si. • 
10000 kilo K~ar peyniri. 

Aakeri mektepler için balAda cinı ve mıktarlan muharrer iki kalem mevat milna· 
kasalarında biriline talip zuhur etmedij'i ve digerinin fiatı gali görüldtiiUnden ayrı 
ayrı şartnamelerde olarak pazarhkla satın alınacaktır. Pazarhkları 15 . Temm JZ • 929 
pazs.rteııi gu:al1 saat 14.30 da ve peynirinde uat 15,30 da Harbiye ınektehi yemek.ha· 

ne1eri önündeki p•zarhk mahalliade icra 1uhnacaktu. Taliplerin ıortnamelari lçi ltomiı· 
yonuınuza muracaacları ve ittlrak. içinde pazarlık. mahaNinda hazır buluamut ilin 
olunur. A ıkeri mektepler için kapalı zarfla milnakaaya konulan 6.5000 kilo S8deyafna 

MUnaltaaası gtinU nrilen tietlar lilali görttldüğUnden pazarlıkla &atuı alıoae&kbr . 
Pazarhğı 18-Temmus-929 Perşenbe günü uat lS,30 da Harbiye Mektebi yemekhaae
leri önUndeki mahalli mahsusLıncia icra kılınacaktır. 

Taliple.rin prtnameai için k.ouıisyonumnza rnliracaatJarı \•e iıtir"k i~D de ıart· 
aa11ml veçhıl• paaarlık. mıhıllincie hatır b1ı1h11)maaı ilin ol11Jıı.ır, 

taksitle 
Müıtemilatı: 3 kat ve 6 odadan ibaret olup 1 mutfak 2 heli orlunluk ve lı.:omilr· 

Hık ve bava gazile kumpanya suyu tertibatı yardu·. 
Balada evsafı muharrer maa bahçe baneniıı bedeli 8 taksitte ödenmek. Une 10000 

lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 18 i 929 tarihine mU~ıdif per~embe 
günU uat 15 de muzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bed.eli muhamminenin ~,,. ·i,50 
nisbetinde teminatı havi mektuplarile emvali metruke satıt komisyonuna müraca&t 
eylemeleri. 

Kapalı zarf usulile kömür 
münkasası 

Ali ticaret mektebi mubayaat komis)·ouundan: 
Mektep için mübayaası muktazı 110 ton KU"ipif' rn.adH• /.r()mürıi 

5 Ağustos 929 tarihine müsadif pazarte•i 'gtinıi ıaa.ı 011 d.Jı,n huçıı.ku' 
ihalesi icra olunmak üzere kapalı zarf ruulile mdnaka.suyo. koıuı.lmut· 

tur. Taliplerin. evsaf ı>e ~ersiti sai:-esini 6ğre,.1M1' i,ü. ~art.esı. per~nb: 
günl.eri mektep idaresine müracaatları, münaltasayo &.fUra}( ıçin.r.k Jıh· 
de yadi buçuk nupeti1ule teminatı muvakkauuriM tkf"-ıd41ü.k ht.nfl.)1 

dahilinde mü6Ssesatı Ticariye 11e waiye ınaka•ibi m~$ulbJlı1ttı yatuara.~ 
alacakları makbuz ik vesaiki MiNyi DllJlunı eek/.i( uwktı•plarıru ilıaİP. 
saatından evvel mektepte miit~~kkil kami.ıyonuvıuıa teıııf~ ry~~"leri. 
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