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Çalışmanın 
yolu 

• Times " gazetesinde gördü
glimüz bir icmale nazaran Bulp
rietandaki bankalar @ehekesi mem· 
le.kete çok geliyormuş ... Ne ni· 
met, bizde tefeciler köylünün 
mevcudunu ve istikbalde elde 
edeceğini sülük gibi emerken, 
BuJgariatanda kredi fazlası nr! 

Paramn tesbiti için edilen is· 
tikraz kom§ulanmızın belini doğ· 

• rulttu. Milli banka, ziraat bankası, 
merkezi kooperatifler bankası, em· 
lak bankası bütün iktisadi faali· 
yeti tamim etmektedir. Denebilir 
ki bu büyük müesseseler banka· 
lann bankeridir, çünkü, tam 140 
hususi banka bunlardan gördük· 
leri yardımla halkın her kl8mına 
para yet.ittiriyorlar. 

lite biz böyle m1mtazam V'e 
mazbut bir §ebekeden mahrumuz 
ve işte bunun içindir ki siyimiz· 
den dilediğimiz gibi bir netice 
alamıyoruz. Ziraat bankamız fena 
değildir ve daha ziyade inkişafa 
müsaittir. Şu kadar ki bu müe11e· 
se ti, 9ifçiye kadar güç ulqıyor • 
Onunla çifçi arasında merhaleler 
lazım ki, bunlar da kooperatifler
dir. Köylü, çifçi zengin değil. Tek 
ba§ına makina, aun.i gübre, v. s., 
getiremez. Banka pek ufak itleri 
için köylillerle uğraıamaz. Bu tak· 
dirde ortaya mahalli sendilcalar, 
kooperatifler girmelidir. 

Bir çok yerlerde bu müta· 
~assıı ve hasbt müesseseler faali· 
yctte bulunduklarmdan çabuk bir 
inkipf hasıl oldu • Bulgaris -
tan bunun en yakın misalidir ve 
nümune ittihazına py•ndır. 

İbreti mucip olmak için bir iki 
rakam zikredelim. Harpten ev· 
velki 1911 seuuiade ko?D§Uları
ıaıam varidatı ıu idi (Ahın frak
la: bir fraak 4,40 altın kunJf): 

Milyon hesabı ile: Ziraat,447; 
hayvllll~ık, 258; ormular, 67; 
ev saıı'atlan, 104; hirletler, 92; 
sanayi, 37, ticaret, 89; nakliyat, 
38; kredi ve sigortalar, 20; devlet 
tejebbüı&leri, 7; bina, 78; hür mes
lekler, Zl; maqlar, 87. 

YekWı: 1,349,000,000 altın 
frank, yani 550 milyon Türk li· 
rası (Klğat). 

1926 rakamlarına geliyoruz: 
Ziraat, 527; hayvancılık, 333; or
manlar, 79; ev san'atları, 164; 
hirfetler, 89; sanayi, 90; ticaret, 
172; nakliyat, 54; kredi ve sigor
talar, 22; devlet teşebbüsleri, 12; 
bina, 85; hür meslekler, 19; ma
aşlar, 110. 

Y ek1ln: 1, 756,000,000 altın 
frank, yani 720 milyon Türk li· 
rası (klğat). 

Bu hayrete seza netice hep 
bankalar ve kooperatifler şebe
kes~in tanzimi ve iyi idaresi sa· 
yes~de hasıl olmuıtur. Biz bul
garıstanın üçü kadar kalabalık 
olduğunıuz halde istihsalitımız 
resmt tahnıinlere göre bir milyan 
ancak buluyor. 1 tisadi teşkilatı· 
mızı yoluna koymadan ve asri 
çalışmak usullerini elde etmeden 
büyük neticeleri beklememiz ha· 
keız olur. 

il ( fayyare Cemiyeti tarafından) • 

1 

(Avrupaya gönderilecek talebe 
hakkında t~fsilit 5 inci aahife 

1 

Gui laazretleriniıı ~iflikleriııde alınan eıı aon reıinıler; 

G .ui hazretleri Marmara havuzunda 

Gazi hazretleri ekinleri seyrederken 
f Ankara ,fotoğraf mu1mbirimi'1in glJnderdiği renmlertten] -

Müddei umumilik 
"Hareket,,gazetesi 
aleyhine dava açtı. 

Hareket gazetesi aleyhine mü. 
ddei umumilik tar.ııfından dün 
•Tahdişi ezhanı mucip neşriyat" 
davıtsı ikame edilmiştir. 

Bu dava üçüncü ceza mahke
mesinde rü'yet olunacaktır. Bu 
gazete aleyhine bir şirket tarafın· 
dan da dava açılmıştır. Hu dava 
yarın üçüncü ceza mahkemesinde 
cereyan edecektir. Mahkemenin 
her iki dava ı tevhit etmesi ınuh· 

Bir muderrise 
14,000 lira ceza 

tarhedildi t~~ 
Aldığımız malumata nazran 

defterdarlık, darülfünun müder
rislerinden avukat Abdurrahman 
Münip heye kazancını sakladığın· 
dan do1ayı 14 bin lira cem tarhet· 

miştir. Bu sebepten dolar., Abdur· 
r~hman ~ünip bey bezine aley
~ıne d~va ıkame etmişse de heye
tı bakıme hu iddiayı varit görmi
yerek davayı reddeylemiştir. 

Elyevm bu ceza tahsil 

) 

Az,öz 

Darısı basımıza 
• 

Tilrk kadın birlili pamına Ber
fü .. t.k beynelmilel bdıalar koagre· 
ıioe ittirak edea Efa}'lf Sti" B. 
dün dar&raftinun koııferanı ealo-

Yeni bir harp mı? 

Sovyetlerle çinlilerin arası son 
derece gerginleşti. 

Tokyo, 15 [A.A] 1 Chun nin cenubuna sirayet 
Ajansı bildir~:r: etmesine müsaade etmemeğı 
ıovyetlerin · e azmetmit olmakla berab~ 

tam bir bitaraflık muhaf'aa 

Talebe dUn ocalıta toolandı 

,,Talebe t;>irligi'' reisi 
Ferruh beyin ıskatına 

karar verlldl. 

! Dünkü içtimada bulunanlar 

1 rim. Geçen içtimada ben burada 
Dün türk ocagında d.,rülfü .. 

nua ve mekitibi aliye talebesi yoktum, fakat aleyhimde bazı p· 
yialar çıktığını i~ittim. Buradaki 

toplanarak türk talebe birliği re· bazı arkadaşlarım çomak sallar, 
isi Ferruh betin Hareket gazete- b 

çen er çevirirken ben serhatte ıine söylediti bazı ıözleri mllaa· f 
kata ettiler. Geneler Ferruh ~eyi~ tn enk tqıyordum. Ben vatan-

söderini, çençlij'i tahkir mahıyeti. cıyım, mUliyetciyim ve sonuna 
arzecleıa beyanat şeklinde telakki kadar da böyle kalacağım •• 
ediyorlardı. Dün, Ferruh beyin bu F errub B. bundan ıonra hi~ 

buausta hey' eti umumiye huzurun- bir mecmuaya yazı yazmadıtııı1 

da izahat vermesi lazım geldiAi ve Hareket gazeteıindeki beya· 
ileri ıürüldü ve içtima için n&bnda kendi aleyhinde bulunu 
mülkiyeden Bekir Sıtkı bey reis, bazı kimselere kitap ettiji•' 
divanı riyasete tıbbiyeden Raşit, söyledi. 
mllhendis mektebinden Aliattin, Bunun üzerine tıbiyeden Tallt 
hukuktan Ahmet Feridun beyler bey aöz aldı, dedi ki: 
intihap olunarak mevzuun mü- - Biz geçenlerde burada top
zakereıine baılandı ve Ferruh landık, içtima Y akup Kadri beyin 
bey talebe müvacebeıinde ıu bundan bir müddet evel yazdıgf 
auretle kendisini mUdaf aa etti: bir makaleyle alakadardı. Y alaıp 
__ -_ Gencli . rasındaki ıui te- Kadri bey izahat verdi ve biz 
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V•ıA ı· . ·-=; - ı ayet mec ısı 
dün bütçeyi 

müzakere etti 

Dün" F resko,,Jarın 1 

evlerinde 
taharriyat yapıldı 

Döne. buQüne. ~aii~a·;aii İrılıİ~ie~ik haberler 

Oauırii 't'l"Uyet medisi son içti
mamı dtin, telli sani Hacı Adil 
beyin riyasetinde aktetti. 

içtimada, muhtelit encümen 
t~rafından, bOtçedeki tadilat bak· 
kıqda tanzim edilen mazbata o· 
kUnduktan 80ftl'a, mnbata mu
harriri Necmettin Sabir bey tara
hDdan imhat veıilmift:ir. Bu iza· 
hattan 2,<>98,424 Hra l>irinci kısım 
milli tekalif keıri munzamları, 

2,218,086 lira 50 kurut ikinci 
kısm munzam lıceairlerden mada 
vilayetin hususi varidatı , 7 ,608 
lira üçüncü kıMm tebeniiler ve 
muavenetler varidatı olmak üzre 
varidat yekanu umumiyesin~n 
4,924,121 lira 50 kunlf teıpit 
cdildifi ve buaa mukabil adi büt
çe malıauaaab u•unıiyesinin., ta· 
dil .. t.aD IOllra 186,421 lira 90 
kuh.if, vilayet meclisi ve muha· 
ıebei H.uaiye mall'ah, 385,398 
Ura ıB kunq , viliyet yollan 
ve köpriiler inşaat ve tamirab 
masrafı, 1,726,050 lira 25 kuruş 
maarif iıleri aurafı, 236230 lira 
~ kuruş airaat, baytarhk ve un, 
•t itleri maarafı 24,825 lira lih
.hat i,leri, SS8,830 lira muhtelif 
.-..arıf için o imik üzere 3, 137, 
183, Hriı 90 kUJ'llf olduğu anlqıl· 
m•ıtır. 

Fevltalide bütçe varidab wnu
miyeei da 1,785,.337, lira 90 ku· 
,.., adi bötC)e faziai varidatı 

5i,QOO lira, .Wacalı:: ~le ve 
al.r bedeli olmak flleıe t,839, 
3S7 lira dO kurDf Ye fe.kalide 
bit~ meaarilatı uamaiyeainin 
de 512, 720 lira rollar ,. köprö
ıer, 1~162 lira 60 bıriıt ma• 
rif itleri, 84,455, lira ziraat bay· 
tadık ve ıaa'atliteri, 15,000 
lira sıhMt itleri ~in olmak llzete 
1839 337 lira 60 kW'Uf olarak 
tesbit edilmiştir. 

Necmettin S.hir beyia izah&
tuu müte&kip bu maddeler ayrı 
8'ft teye konularak kibul edfl
miotir. e.ftdan aonra reis feVbl
~!.:: içtimaın hitam butdutunu 
~yerle: celıcye nillaret ver-
mi~tir. 

, .y 1 ç 

aris sef iri;D~. 
~~_F_ etili bey 
u gün geliyor 
ariı btiyük elfimiz Fethi bey 

.,~ Piyerloti vapuriyle gele· 
ceiiir. 

'lllrkiye • İran ticareti 
flrk · lraa cloitluk m.Mede

inla 19yledllea 1S temmuz l928 
tarlWl prOtokola muaaddak aüı
llal n pkınclaTahranda teati edi-
l istir. T-ennm Drfnada /ı\zer
bejtan hu4\ad-.da bir Tirk - iran 
lc.o~ayc»ıa içtima ecektir. lran 
naıaına komisyona Ayetümüllc 
ce .... ı Alıdürrıza ban iıtirak 
edec.kierdit. 

Iran tüccarı Türkiye tarikile 
ticareti teshil için Türkiye he· 
k61ııDetinin .arfettiti mesaiyi çok 
takdir celi.yor. ------

Tohum· nümü.neleri 
!iOOteli fr tohum ııl-.hı istas

yonu ticaret bor8asail1t 120 tohum 
nüfflul'ı t!ıi -göndenniŞtit. !lkişehit 
iıtasyorılı $tmc!iye 1tacla~ muhh· 
Hf yerlerden bu~diıy nümuneleri 
t edarik ~tmifth·. 

~u ~umeel~rle Eikişeh!r ~tva• 
rındalii arezide l:ecriiheler jiptl
mtŞ\it. 'YıapıJım tec~bAA neti<'\ .. 

c;ind~t lkırvi buğ-dayth toprııkları· 
rn ız.da. çi .sini değislırmed.iği go· 
rü . Üş il.. ~g~~ numunel~ri 
borsa kimya 1ab~hlruv~nfü:lit teh· 
Hl fit\ ü H r. eticed~ hangisin· 
d e 1 faza glot~n mı ·tarı bu· 
lu .. 111 ... ~ ı ı?ak\ır. 
~ ın ı;. ir ka~ :ıevi bu-

,.. L y.~ye iavsıye cai-

Arslan Freskolann isnat ettik· 
leri irtişa tahkıkatı eflemmiyetle 
devaın etmektedir. Tahkıkatı ida· 
re eden yedinci müstantik Nazım 
bey dün sabah musevi hissedar
lardan birini dinlemiftir. Ôjlodeıı 
sonra istintak dairesine vaki olan 
bir ihbar üzerine, müstantik Na· 
zım beyle birlikte nıfkidei umumi 
muavinlerinden Hikmet bey Fret
kolarm tahtı tasarrufunda bulu
nan bazı mahallerde taharriyatta 
bulunmu§lardır. Bu ltabarriyatın 
bazı vesaiki ele geçirmek için 
yapıldığı rnulıW'heldir, 

Nazım bey bilahara geç vakit 
adliyeye gelmiş ve mevkuflardan 
jül Freskoyu isticvap eylemi§tir. 
Jül Fresko dünkü i'Sticvahm.08 
esaslı bazı izahat verıniştir. 

Müıtantıldikçc yapilluakt.a olan 
isticvaootın bu hafta nihayetinde 
hitamı kuvvetle muht~mel görii~ 
mektedir. 

Müddei umumi Kenan bey dün 
telefonla adliye vekili beyle gö
rüımüı ve. tahkik.atın son şekil 
ve safahatını izah eylemittir. 

1 J' uk uıı\ ; 1 
Berberin malcuı-Pa~ıda 

Erıenekon caddesinde ~ 
Hüseyin Hüsnü, Zeyntl w~e 
bir küfeciyi mtlkasla b'ihiııladan 
yara\arnıştır. M~cnıh lıaat~ eye 
kaidınhıuf, carih yaka1anm\Ştü'. 

• Tramvaylarda - Vatman 
Arifin idareıindeki 11 O ımmarah 
tramvay Taksimde Fo\i isminde 
bir çocu~ çarpaTak yaratamılfıt. 
+ Ez\len Ç')cuklar - K•ra· 

gümr6kte oturan Hamit efridi
nin othı Cevat, tt>panithn ge~r
ken 561 numrôlu otemobDin al
tında \calank yaralanmış\ri'. 

+ Kanıını yaraladı - Beşik-
tafta otiıran hehıaeı titatan, .ıev· 
cesi Emine hammı bacağtnaan 
yaralamışhr. + C .. ide htntz - Yere 
Betan camii haltlarını çalmak is
teY,en Şaban cltnıi m.eşhat ~alin
de ,akaiailma,tir. 

O Tabanca ile cerh - Aya
ıof;acli En.ia,,. hanınde otu· 
ran arabacı Sabri, lGrkor isminde 
11iriW.U.v19 _.. " taltwa ie 
bafliD(lu yaralayarak bçalfbi'. 
Mecruh ermeni butueaine kal
darılmıtbr. 

+ Zaruret yidBcl1İlll - Ka
pacukta otgran Matmazel L'lo, 
fakrii ....... t ~- p ...... . 
nından k9!'diaini d.m.e .. .... 
da kurtenhnıttır. 

• Kdlcücın ~ - Kara 
gümrükte ~Hilta'h hitan maha 
luinde oturaa Mu~ iaminde 
bir genç, zeceaim çek bakandı
tmdan dün bir babaiae icat ede
rek karası Ülfeti IHçakla 1bir kaç· 
yerinden hafif llU1'ette yatalaya
rak bçmıftır. K.dm ~ 
kaldırılmış, Mustafanın tahrrisine 
bai\amışhr. + tki hımı - ~nplb tpôls 
m~ tarafınilan Şerif ft Nihat 
iınıinde iki manıf bırsıt ,a1ıa1. 
mlşhr. Bunlar bk ti~ aitkat qi· 
oin faili ln.ıblnmaktl.dmar. 

2~,000 lira ~alan tt!im 
Gazi Ayıntap Ziraat Ban~ası 

veznesinden 24,000 lirayı alarak 
firar eden bankanın veznedarı Ak· 
kaş ~fendi Hükfimetimııinrvulı::u 
bulan teşebbüsü üzerine Suriyeide 
aetd~st ve üzerinde liıevcut i>U
lunab para\at müsadere edilet'ek 
Ga~i ~yıntab"e totifia ohınm•m· 

Ak:kaş ~lendi sirkat ettiti pa· 
ralh~an 'ancak yetdiylıı küaur li• 
ras\\'I\ 1tarfe8eöilmi~. Mt~1 
par\\ lat kimı\en \mrdat einlmi• 
ve rri\inıMleyh tahtı tevRde alt· 
:ım1s\ır. 

FıHtada içtlmaıar 

M•b'uslarımız 
mülhakah 

teftiı edeceliler 
fstanbul meb'mn din Halk· 

ftrbHMla bir içtimaa davet edil· 
miılerdir. Bu içtimaa meb'mla· 
rımızdan Hakkı Şinasi w: l&.an 
~,.&arla -Ziytlecidin. Ha..dôllah 
Sup..i, Hüs~in, Nurettin Ali ve 
Haydar Beyler iftirak edebilmiş
ler ve diterleri mazeretlerine bi
na~n bulunamamışlardır. İçtima
da, huat mevsimi hasabiyle Is· 
tatıbul miiihakatında eylülde tef· 
tiıat icrasına, ~hrimiz nabiyele· 
rinde ise bir hafta sonra faaliyete 
ıeçilmes(Jıe karar verilmiofu. 

Meb'ustarımıi toplu 'bir halde 
teftiptta bulu.nacaklardir 

Esnaf işleri· 

H•ltltemelerde 
HıI'81Z kadın 

P~isçe yakalanan ve ıirkatten 
•unun bulunan madam Adela 
mftddei umumiliğe verilmiş ve 
2 inci istintak dair•i tahkikat 
icra ettikten sonra madamın tev· 
klfine lllzum görmüş, tevkif mü· 
Mkkeıuiai keaerok kadın teYki· 
faaeye göndermiı tir. Madam 

Adela mevkufen muhakeme edile
c:ckhr. 

+ Bir katilin mahkumiyeti -
Gedik.paşada kiiıt lbrahimi 61-
dftrcn Manav Tahir eYelce 15 se 
!leye mahkum olmuıtu. 

Diin bu dava nakzen rüyet 
edilmit ve cezası 13 seneye indi· 
rilmiştir. 

Bugün 70 kişilik 
bir romeıı talebe 

heyeti geliyer. Van muvaini Faılı, polis mü
dür muavini Htiaııii, emaaet ik
tisat müdürü Kemal Ômel' tica
ret müdürü Muhsin Beyl~r dt\n Bu gfua Prençipeaa Marya va-
f~aka idare bey'eti reisi EıWa puru ile Köatenceden 70 kişilik 
Ali Beyin riyasetinde bir içti•• tiir talebe heyeti gelecektir. Bu 
da esnaf cemiyetleri arasında ha- he~'et Romen Türk talebe cemi· 
dis olacak ihb1a&rın sureti lıalli yetıne mensuptur. Şehrimizde bir 
~iijthniiftür. CmiyetleT arann· . hafta kalacak olan bu hey' et Gala
da ilatilif iWlwuna meydan ve· taaaray liıeaine misafir edilecek-

rü 
lerdir. 

•emesi ıiçia tetkikat ıicraıını 
karar "verllmii\lr. Romanyalı talebe bu gün ağ-

leden IOllra Taksimdeki Cumhu-

Elli•nW • 
Üskut\art\a yeni arazözleı

Birj 1,5, diğeri 4 Umhık olmak 
il&ere ÜMtildar itfaiyesi iki yeni 
uaılX'. ile takviye eililuılştir. 

İstanhulun haritası 
Geçenler~e bir Alman şirketi 

ta.rafından yaptJmakta olan Jsta
nbul barita$ı bu sene nihayetine 
kadar bitirilıec~ ve ıirket tara· 
fmClan 1'ihremanetine te.li.,i; edi· 
!eeekrir. 

Şehrimizin um\Ulll haritası 
bdUtro mesaiıini kolayla,Urmak 
itiharile de ehemmiyeti haiı g<):. 
rn.1fiyor. 

letanbu1 'kadastro teşkillb~ 
Emanet tarafından yapılan h&ri· 
taJa tevfikan ı.nbulwl emiik 
ve erazi nmyetitai &elbit edecek
titı. Yelli tlarimda 18-...ı.n 
en küçük sokak ve tadtie ~ 
leli bile gösteriliyor. 

~remaneti, ıela.ir l.aritaaının 
lbiif;n yaf&alanm. teiollüm ettik • 
~ M>nıe J>unla~ı daha kii~k 
bir -*Ye•· tabMdftcekar. 

Bu haritalar idttt, ~' '.tt!n
Üanna e 'belediye iiiemur1anııa 
tevzi etföecek ve halkın istifade· 
•ini temiA içinde ~içte de müoa
ıip bir bedel ile satılacaktır, 

BaDian ~ bu. uın..ı hüi· 
hl.dan tıfta~i 'IW&hittı bilriilan 
göt\eTcn ll~ bir harita daha 
tanzım eailece'ktit .. 

Bu lıariıaludan biri bilb&Ssa 
şehrimizdeki tariW binaıilrı gös· 
terecelc 'bu binalar bı1kkında mu .. 
fa i1·Wi!l!MitiF t•ra Nlllliiı~ 

riyet abideaine bir çelenk koya· 
cAkiel', ~et .. mbe aqamı, T~pe
baıı tiyatrosunda bir müsamere 
vereceklerdir. 

••• Türle Radyo firketi 20 Temmuz 
giiml akşamı bir Romen geceai 
tertip etmi,tir. Akfam saat 21,30 

da .. ba,Jayacalc: olan bu programda, 
Bukreş komervatuYan muallim· 
!erinden M. Vilpesko bir konser, 
Seyfettin Rize bey de Romea ma· 
arifinin tarihçealni yapacaktlr. 

Evkafın icareleri 
Tapu dairelerinde emlik 

alım satımı yapılırken Evkaf 
icarelerini.u; Emanet ve Maliye 
vergilerinin tediye edilmesi mec
buriyeti bldırılmıştı. 

Evkaf icareleri şimdi Tapu 
~~eri~e ~ail edilemeyeceği 
ıç• ,..... bir •ıkilit ,aptiw
lilına 1.aruret haSll o1m111tur. 

Evkaf iehirde yeni bir ı. 
dar teşkilltı yapaeakttr. Bu te--

ilat iki ay sonra faaliyete b..;. 
layacaktu. 

tabrtai belediye namz-etlerinden 
bir kısmını 1eyrü ıefer memur
luğ11na venniıtir. 

Son imtihanda kazananlardan 
dipr efeadiler ae miiahal vuku· 
anda teym edileceklerdir. 

Zabıtai helediye mektebi yeni 
mene bütçesiyle lityedilditi için 
.ıabttai belediye meılejine yeni
den dahil olacaklar iti daha az 
olan medcezlerden başlıyarak 
daha giiç itli merkezlerde staj
larını göreceklerdir. 

itfaiye mütehassısı 
Viyana sefirimiz Hamdi beyiu 

Viya na t•hremaneti itfaiye mii· 
dür muavini M. Kövnilc ile yap
tığı mukav.le projeai ~hffma
neti tarafından son bir defa da
ha tetkik edilaio -te H-di bqe 
ayni ıerait altmaa mukavele yap
mak için teblipt ftplaıııtır. 

MWMııiillıMııt Viyanalı mütehassıs ıehrimize 
gelecektir. 

Su yollan 
Emanet wu. yollarını \tlabi 

karar wrıniftir. Ya% mtvsitniniien 
ittifade edilmek ü.zere yollann 
mümlt«D anertebe çabuk ıslahı 
ıçın au yolu İD§aa tında çal11an 
amele mıktarım tulalqtırmaya 
karar vermiş ve i~aat posta· 
larına " 10 A" a~ .k;_ş_~lik ilci po
sta daha ılavesını luzumlu gör
müştür. 

HUtelerrllı 
Veremli ineklerin qw• 

na devam edillyor. 
İstanbuldaki veremli ineklerin 

aşı ameliyesine deva m edilmekte· 
dir. İıtanbul viliyet ve mülhakatı 
dahilinde aşıya tabi tutulacak 
4000 küsur inek mevcut olduğu 
anlqılmııtır. 

Aıı ameliyesini yapan gruplar
dan bazıları birinci aşıyı ikmal 
ctmif bulunuyorlar. 
Fırka teşkilatım teftiş 

Halk fırkası müfettişi Hakkı 
Şinasi Pi· bu günden itibaren şeh
rimiz halk fırkası teşkilatını tef
ti§e baılıyacaktır. 

Damga Pulu 
Kırk kuruş ve ondan fazla 

maktu ve ya niebi damga resmi
ne tabi euakm resmi daire!ere 
resen ve merbuten ibraz edilen 
hulisa, suret ve tercümeleri da· 
mga kanununun 11 inci maddesi 
mucibince 30 kuruş resme tabi 
olacağı Maliye ,-ekiletinden bil
dirilm~tir. 

Kırk kuruştan aşağı resme ta· 
bi olan evrakın ibraz olunBn hu
lasa, suret ve tercümelerinden· 

' asıllarının tabi olduğu damga res-
minin yarısı alınacaktır. 

Maktu resim tarifesinde veya 
muafiyet faslinda münderiç olma
yan ve nisbi resme tabi bulunmı-

yan her nevi evrak He bunların hu
lasa suret ve tercümeleri Mkfi. 
met dairelerine ibrazuıda 10 ku
ruş resme tabi olacaktır. 

Muhacırların askerliği 
Hariçten gelen ve muhacır sı

fatıy1e hukümetin gösterdiği yer
lerde oturan erkek lerden isteyen
lerin hizmeti askeriyeleri 6 sene
ye kadar tehir olunabilecektir. 
Seferberlik bu kayttan müstesna
dır. 

Manifatorada sabit ölçü 
Yarın ticaret odası meclisi top

lanacak ye odanın talimat namei 
dahiliyesi, manifatora satışlarının 
sabit bir ölçüyle yapılması bir 
karar altına alınacaktır. 

At yarışları için 
hazırlığa~

devam ediliyor 
929 senesi son bahar at yarış

larına. 20 Temmuzda başlanacak 
ve 6 hafta devam edecektir. Yansa 
iştirak etmek füeı,. her taraft;n 
hayvanlar geJmekteJ.!r. \' almz An
karadan 12 at gelmişt ir- Karaca· 
bey keZB:8ından da yarış hayvanlan 
gelecektir. Yarış günleri için hu-
susi trenler, otobüsler, temin edil
mİ§tİr. 

Para tebdili sui istimali 
. .Diı~nü umumiyede para sui 
ıstimalı hakkındaki evrak, Maliye 
heyeti teftişiyesi tarafından tet· 
kik edilmektedir. Hukuk mü.şavil'-
liği sui istimalde alakadar şahd· 
lar kaldc:ında ayn ayn tahkikata 
l~zum g':l"m~ıtür .. Heyeti teftişiye 
büt~n faıllerı tespıt etmiıtir. Mfi
fet~ışler benilz bu iafmler üzerin· 
de taakikata başlamışlardır. 

Teşcir işlerinde fen 
memurları 

Orman amenejman Ye teşcir 

itlerinde çalışan fen memurlarına 
aaharita memurluı aiıbetinde gü
ndelik verilmeai takarrü etmiı ve 
bu ker•r bütün vilayetlere tamio 
olunmuştur. 

Avdet 
Federasyonlar ve lstanbul Mın· 

takası tabibi Tıp F akülteai Seri. 
riyatı dahiliye şefi Doktor Emin 
Şükril Bey doo PS1isl:en avdet 
ederek Mmtaka idmancılan tara· 
fmaan istil<hal edilmiştir. j 

.Kadriye fı:1. 

~ı~tlerin 
istinabe ile 

ifadeleri alındı 
Sui üst ciirmiyle ırwııwıdl 

lzmir ağır ceza mahkemea;.dt 
m uJ.alce1,11e cdihııelrt• qaa Kadiİ' 
ye hanım \'e rürelCasmın muh
~ eri esnasında şehrimi1.de had 
Şahitlerin istı cabe suretiyle ifadr 
!erinin alınm-.ı kararlaımıttır. 

Bu şahitler uün ı\tır ceza mıb
kem~inae dinlendiler. Evye}i dl• 
nlenen Nimet ve 1\ne hanım]al 
Kadriye hanımı bir vıwur yolcu· 
u'ğ\inda tanıdıklannı, fakat husU-
ti ahvatrru, dair malumatları ol• 
ma<h'ğmı söylediler. 

M 'MarJ anıuı anlattıkları. 
P ansiyoncu madam ~am .. 

~ehadette bulundu; 
" - Bir gün :Kadriye hanımla 

bir hey ~e hır de çocuk ~&iY.o•U· 
ma ~eldiler .. Kadriye haııua ya· 
nındakı beym zevci old~u v• 
çqcuğun da kendi çocuJdarı ~ 

l~nd~u~u söyledi. Ve ~uo 
hır sut nıne ile biı:liktıe paaliyoa· 
aa oturacağını söyledi )'it .bir o4a 
kiralpdılar. 

Sonrada!! öğteMim ki ,.._. 
?a~i bey kocası ~ti. brdcıti 
~ Kadriye hanımı ranc:ak d.a 
kadar taıurum 

" . ,,ıwi m titl'JCt!feL •• 

Şahit ıda\.• \tekili ~~aT bey 9 
şttnlan öyledj: 

.' - ~~lCat buhinmakııfım ha· 
s6t>ıle t>undatf bir ·aç sene evel 
Kadrjye hanım Hana müracaat 
ederek eslti Mısırlı kocasından 
mitrri ilfüec~ dava e<ıeceğini be
yan e i. Ben de bu işi ~ruhte 
ettiin.~e bir - ;ı,iltw;m. 

'6':'.J . ·~ 

Nikah 1'e silah. 

· Pa~ l>i&çenin incir "köy m• 
halle mamı ABmet lı a-ltlöi bey ıu 
yolda "Şabıdit etti: 

•Kadrıye han mı k'ôy0.mü7.den 
oJmalsl ve btr nıktill i~ı dolayıa1yle 
tanırım. Ahvali htisusij'esine vıı· 

uf um yoktur. Y~~ıı !filMı kfİ'dı· 
t m1 ıtMtihıi kibitinlleti oliTlk 
~Hirim. Gene Paşa bBb~ -Mtlı. 
nım ikip "1 ~ imam ~mm 
şeha~i libde ~ter ~ldtl. 

Ne1ır M_yi takymaW 
DiğeT Ş'abrt tüccatdarı Sa Nt

ı:n tie'f, yalnıy K:!c!riye \ianımırı 
kara~· Nasır beyi \amdı~nı, ıa· 
bitlerden Müsyö Kal:>iiyel de ıı:-.d
ri}~ haı:Hmı 'Ve kai'deti Nasır beyi 
şahsen tanıdığını, lsui knt rn-es~e· · 
ıin~ 'ait \nç fiıalü.maftarı bu\utı.' 
madı~nı sôy1cdi1et. Şahitlerden 
Kenan bey gelmemi~ti. Bu. Z&lıb 
başlca ıbir gün ~]attık "etlayı 
şehadet -etmesi kararlaştı. 

Talebe birliği 
{Birinci nyfeilmi ~) 

gençliği kaatetmeditinl söyfecli. 
O gün ictimada darü~nua 
her şube&ihtl~ geneler bida· 
gu ıddia edildi. Binaenht~l\ Ha· 
reket gazetesinde yazınltgi 'fibt 
kaJil bit eklienyet yokta. 

Bünun iiıerine mütıkkaplar 
h•rarettenöi ve Ferruh bey lt~ft· 
disini miidafaaya itnkin t6f'm~ 
ce ·çtima mahallini 'terkeUi. O 
vakit Femıh bey ·at;f.aya aa~ 
edildi ve '.istifayı k•büt ~tmeıee 
riyasetten Aatt mevıuubat;s ol
du. Dünkü lÇtunaa iştintle -eden 
60tkaaar ~nç içtima nihayetinde 
4 me'Hdet.i1t bir ktıl1lr suJielı ka• 
bul ettiler. Ka rarda türk tale
besinin son hadiseleri karşwn
mutlalc bjr teaanlitle qıet,'ur oldu
gu, ziiaedılm._ekt'e ve biı~ik reitİ 
Ferruh bey riyac :!tten iskat ~dit
mektedir, 



Rizede ___ _ 
flikete 
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Mıntaka senelik kongresinin 
toplanmRsı icap eden tarih yakla
ştıği halde aımtal a merkez hey'
etinin içtim zcrr. ı rnı hala ilan 
etmediğini yatm · Bu hususta 
henüz tekartür r' .r esas mev-
cut olmamasına ı ıen kongre 
hazırhklarına faaliyetle devam 
~d"lmektedir. 

Bu seneki mınt im kongresinin 
dör s ne cvclki 1 c gibi çok 
hsraretli o1 er min edil-
mektedir. Al:.1 zt. vahn hu 
husustaki beyanatından ve daha 
şimdiden kendini göı;teren gu
ruplardan btt hakikata intikal 
et k hlç d mü kıl dc~ildir. 

Filhakika yakında toplanması 
beklen~n kongrede bazı kulüp
lerin, ezcümle fener bahçe, Ga
latasaray, Beykoz ve Vefanın ha
riç bırakildıklnrı kuvvetli bir blo
kun bilumum hey' etlerin intiba
h ndn , esaslı bir rol oynamak 
üzre daha şimdiden istihzaratta 
bulunduklar, hatta kendi arala
nr.da içtima)ar yaparak alınacak 

vaziyeti tespit ettikleri söylenmek
tedir, 

u blol.un muhtelif heyetle
rin inbb:ıb .. tmda !<endi ar1ulm1nı 
hAkim kılrrıak fikrinde oldukları 
anlaşılmaktadır. fakat anlaşıl
amayan· digt. r bir .ol ta daha 
var ır: Bu blok eı "re 
kendi adımlarını .ek 
suf tı1 acaba neyi temin ede
cekler? Mınt lmnın bir kaç hey
et.inôe, mesela denizcilik, boks 
mümasili bir kaç heyette görül n 
hareketsizlik ve atlete ınani 

olmak için mi bu suretle müttefi· 
k~n harekete lüzum görüyorlar ? 

Bıın , bu müşterek ve müt
tahit hareketi böyle mu zzez bir 
g yi kurtarmnk için teşebbüs 
edilmiş bir tarz olarak kabul et
mel hizumu•ıdan fazla safdillik 
olur. ~ir kaç kulübün, bilhassa 
sivrilmiş vaziyette olan ekseriye
tin b oktan hariç tutulması da is-

bat edtrr ki maks "' sırf bir iskemle 
ve külah evdasıdır . 

Çünki mintaka işlerinin, spor 
m ·unin tabii bir mectaya girm
ek yalnız bu blok azasını değil, 
bloktan hariç tutulcın kulüpleri 
ae aynı derecede alakadar eclen 
bir hadisedir. 
~µ halde bir kaç teşekkülü 

keddi iştirakinden hariç tutan 
bir zümrenin gayesini, hariçte 
ka nlann aleyhine müteveccih 
olar k ~.abul ve telnkki etmek 
do ru p] maz. 

ıra ı dıklar 
ed.ldi. 

Spor işlerinin böyle dedi ko
dularla, hafi ve aykırı maksat
ları yapılmış içtimalarla ıslah 
edileceğini düşünmek baŞtan ha
" lıatadır. Her şeyin diirüstnne 
ve• açıkça konuşularak, anlaşıla

rak halledilmesi icap eder. Araya 
tefrikA , manasız bir rekabet sok
ması çok muhtemel olan hareket
lerden uıak kalmalıyız. Eğer siv-
:ıen kulüplerin temin ettikleri 

vki İhiirkap ediliyorsa buna 
nl olnıak için bloklar yapmak , 

( zakereler icra etmek ameli ve 
fili kıymeti olmaynn VesQİte müra
ca t etmek demektir . Asıl baş 
vuı"lllacak usul mevcut farkı 
izale izin rskip kuvvetler seviye
sine ytikselmeğe çalışmaktadır. 

Bundan başka tatbik edilecek 
her vasıta gülünç bir akamete 
uğramaya mahkumdur. 

Beykoz kulübunth : 
Beykoz kulübünün 19 temmuz 

cuma günü Beykozda bir idman 
şenliği ihzar ettiğini yazmışbk. 
Şenıik bu cuma günü, hazırla
nan vasi programa tevfikan ya
pılacaktır. Gündüz muhtelif spor 
hareketleri yapılacak gece de 
parlak bir müsamere verilecek
tir. 

Beykozlular bu şenliğin yal
nız Beykozun münevver gençli
kine değil, biltü~ sporculara 
mahsus nezih bir eğlence olması 
için çalışmaktadırlar. 

Jf ısırlılar ne zam.an 
gelecek 

Üç maç yapmak üzre şehrimi
ze gelmesi mukarrer olan Mısır 
"Nasyonal klüp" tabmının 23 
temmuzda yapacağı maç için 21 
temmuz. akşamı Istanbulda bu
lunacağı anlaşılmaktadır. 

Mısırlıların ilk maçı Fener· 
bahçe ve ya Galatasaray takım
larından hangisiyle yapacakları 
henüz teapit edilmemiftir. Mamafi 
her zaman olduğ\i gibi, bu sefer 
de Galatasarayın ilk maçı yap
maları çok muhtemeldir. 

Mıaırhlarm, litanbulda yapa
cakları maça ve alacakları netice 
hususi bir ehemmiyet verdikleri 
Mısır gazetelerinin neşriyatından 
anlaşılmaktadır. Mısır şampiyon 
takımının merkezi avrupada ya
pacağı turneye mebde teşkil eden 
lstanbul maçlarının Mısırlıların 
aleyhine nelice vermesi, Mısırlılın 
iç.in hiç de şayanı arzu olmaya
ooktır. 

Yüksel m0 e ı ·s mektebi 
ın ··baıTa·at ~ ın· syonundan: 

Mektebin bir senelik ekmek ihtiyacına ait pazarlığın talip zuhur 
etmem~~ine mebni Temmuzun 18 inci perşembe günü saat 14 de 

telvr eCllıd!Aı tlan ...... o ... 'u_.n..;.;u.._r_._~--.;.------- ---------

af ıevazıı11 
ıııüdüriyetinden: 

1 ,- Anbar ihtiyacı olan 23 kalem "evrak ve mücelledatın tabı 
kapalı zarf usulile :inal asay;ı ı.onuhnuştur. 

'2 - Münake• i-Ağustos-929 tarihinde icra edileceğin~en talip· 
]erin şartname v .munelel-irli ~örmek için şimdii:len, teminat ve 
teklıf tuplarnfı avi z rfla tevdi için de mezkür \arihe mUsaclif 
>az ı·tc i linü ant on dörtte Yeni posta hanede mUöayaat komisyonuna 

t rı. -------· 
ıı ııı, ı ı ı u.ı 
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15 Temmuz 1929 kambiyo, nukut borsasi fiatları 
A •. a. 

ı====-===oca:ı---=t:::=~i-'==il-==~--==tz:==-11:::\1""=-==-=====I 

Nukut. 
l Ingiliz lirası 

1 l Amerika dolar 
:o Yuuan dralım\ 
l Almıın rt.~ht mark 
1 A\-wtya flinl 
20 Ley 'Rwaanya 
20 1-a 'Ru1gar 
1 Fdem~k florbll 
20 Frıın 11 franlo 
20 I!ıılyıın lireti 
20 Kurun ek lııluvalt 
l Çırunctte ıüviyet 

J Zloti l..<:hietan 
!O nınar Yogıı•lıi'"Y• 
20 Rolçlb Fırankı 
1 Pueı.a ispanya 
20 lnicrc Franlu 

Meddi ye 

Çek 

206 
ss 
49 

29 
24. 
29 -50 

~ S<; 
163 25 
217 
122 5 

22 
74 

114 
29 2 

790 

Londra 1 letcrlin 005 7 
r\lryork 1 türk L Do. 

Tah·vilat 

206 
?5 ~ ~{ 1 Tertip (A.B. 
5 '< Si 

58 6 e Q.. 2 ., (D.E) 

~ 1 p= ~ 3 ,. (F.J) 

24 
29 
81 

163 
217 
122 

22 
7• 

114 
~ 

790 

1005 
0,48 

Galata tahtelanı D. Y. 
lıtanbal tramny Ş. 
Riht. Dok. .111\. 
Oıküdu-K11dıkö7 Sıı 
ltt.mbul anonim Sa 

5 EreAIJ Maden 

= lt bankul 

= Mflgla itibar. Milll 
2 ~ O ımıanll Dk. 

ID MillJ iktisat Bk. - Ticaret Te MUayl ~ E11naf Bk. 

:< flrkett Hayriye 

t: " 
Temdta 

7 BaHç ftporbr. An • 
31 An.D. Y. yola 

ı ~ll 1 so 

21 1 1.2 1. 
Pariıı 

Milano 
BerUa 

,. Frank 
Uret 

0,48 28 

12ı·S2 
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!< ı21s2 922 tcıı 

.. .. • 100 
hıd-ya0B1ll'A 

" .. .!Uark 
C:of ya ,, LeTI1 

Brüksel ,, Belga 
Amedrdam ,, F1ori1t 
Cincvro ., F ra.nk 
Prag ., K01'11.n 
Viyana ., ~Hin 

Madrft ., Pezeta 
'\'lll'fUYa .. Zeloti 
Ada.a ., Drabml 
Riikrq 10 Ley Kurut 
Moakova 1 Ç.One11ı1 
Be(vat tfirk llruı Düı. 
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2102 
6650 

sl•7 
120 
2so 

1615 
'3 f2 
s sı 
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37 21 
2 62 

1062 
27 35 
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~
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YIUDll§&k 
K.ı.uhiia 
Sihıter 
Sert 
DChıme 
Sert mahlut 
B•ICıu't•filı 
F.caelııi 

' fi.:u.d&r 
Arpa 
...._ek 
Nuluit 
F.nJJe 
sı.-

ı~ 
Un kilo 
Ebtrii Ebtn 
Eıı..tri 
ftlrlacl JlllllUft.'k 

" Sert lklucl 
Fuulı.k kabuklu 
Fındık~ 

~ bof&lhll• 

Ali yon 
Afiyon Malatya 
Yapalı 

1 ı-ıulUIUf 
' rtfd.lı: 

O lak 

11 '70 
190 

11'70 
1090 
1200 

300 

1200 
lşO 

810 
259 
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Bcy~lu beıinci sulh aıahkemesinaen : 
Madam Zaruhi Kltlpyan ile em,·ali 

metruke mUdUriyeti taeanufunda bulu

nan Beyoğlunda Asmalı me"cit mahalle 

ve sokagında atik 23-25 ve cedit 31 • 33 
numara ile mnrakkam on adım arz ve 
otut iki adım tulunda arazi Uzerine meb
ni dlirt katta zemin katında geniş ve 
uzun bir sofa ıP.mini mermer ta§ ve bir 
oda ile iki kömllrlük ve binanın arka· 
sınila ayrıca bir rnkaf altında harap ça· 
matırlınne ve mutbah. Birinci katında 
merdiven hizasında bir genig eda ve 
ikinci katında genig ve bina boyunca 
urun bir salon ve bir belli ttçtlncll ka· 
tında geniş sofa dört oda ve bir hela 
dörilUnoU katıhda keta dört oda bir 
heli kafesi mUbtacı tamir Te baıı oda· 
ları mu aireten isticar edilmiş bir bap 
klrgir hane icra kılınan mUaye<le neli· 
cesin<le talibi uhtesin~ 14 'lemm11z 929 
tarihinde 00. bin lit&) a iha~i t.rveliy~i 
icra kılınnıı§ ve ihalei kat'iyesi icra kı
lınmak Uz.re tarih ilfi.ndan itibaren on 
be§ gun muddetle tekhır milzayedeye 
vaz edilınia ve un dört Ağustos 1929 
Ptıııır gUnU ıııınt on be§te Huılei kat'iye i 
icra kılınlca ından yfJztle beı zıunmile 
taİip olanların ve fazla tafsilat almak 
isti) enlere kıtıheli tnuhaınminesi olan 
on bin bej yU?. liranin yClzde on ni3be
tirldc pey akçclerini mlistahsiLen 929. 
1738 numara ile Bel oğlu sulh icra daire· 
uine milracııııt ej leıneİeri illin olunur 
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Samıua &abli 
Tramvay 
TflrkJ,.. mllll 
lttiJuıt ,. 
ltfllUIC .. 
Şark eiaor,ıa 

Boüurt 
Arilııdola Aa. T. 
IA U-. 
Balya ltuuydı.D 
Ana Çlmn. 
.llüU'k3y " 
TOrk W.nlr il. 
Mermer Tap Ş. 
e.m.,.., .. " 

tıemelt11 

°Oakiidar· 1'adık3y 
~ ....w.. 
f.tanhl T.Aa9. 
JUMim dok. Aa. 
lttilaat cJeilrmeacf 
Şark aerk .... 
ld. Kaaapluı 
Beji (hali tufiye.) 
Tlrlr. tlt. Aao. 
Dwhaa Terk ., 
~ ıleilnHL 
MOU. hin M ru. 
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Komser Kemalettin hey 
merhum için 

Dün ıabah kambiyo bor•aıı 
açılınca meclisi idare reisi ko
manyacı Sadi b. resmi tebligata 
malttuı kürsiye Çtkarak komaer 
Kemalettin beyin Marsilyada ve-
fat haberini vermiş ve meziyetle
rinden bahis bir nutuk irat 
etmiş ve merhumun hatırasını 
taziz için muvakaten muamelatın 
tatilini teklif etmiştir. Borsa me-
asupwı itlerini beş dakıka tatil 
etmek Mıretile teeıürlerini izhar 
iderek komsr vekili Hasan beye 
taıiyctferini beyan etmiolerdir. 

Merhumun cenazesi bir kaç gü
ne kadar ltitanbula getirilecektir. 

Dünkü muamele 
Dün borsada laterlln 1005,75 

açılmıt aynen kapanmııtır. Iıtık
razı dahili 95 açılmlf, 94, 87,5 
kapanmış, düyun muvahbide 184, -
25, açılarak 184,50 kapanmıştır. 

Borsa haricinde türk altını 
üzerinde 868 kuruştan muamele 
olmuştur. 

S ultan Ahmet Sulh icrasından: lstaubul 
Evkaf mUdiltiyeti ile Dttniye hanım 

ve Halil Ali heyin pyıan ubdei tuarruf-

larında bulunup izalei şuyuu ıımnında 

bilmUzayede furuhtuna ~rar verilen Su.l· 

tan Ahmette kUçUk Ayuofyada Mehmet 

paıa yokuıunda atik 22 ve cedit 1·32-34 

numaralı abfap ve iki kattan ibaret ve 

altı oda iki abdeshane ve bahçeyi ve bir 

kuyuyu ve elektirik tesisatını muhtevi 

bir bap hane ile tahtında iki bap duk. 
klnı mUgtemil ve ittisalinde mUnhedim 

bir bap hane araaaının 28 Ağuatos 929 

çarpmba gUnll saat 15 te ihalei eveliyeei 

icra lr.ılınaeağındın talip olanların kıymeti 
mnhammtne!i olan iki bin bet yuı lira· 
nın yU~de onu nispetinde pey akçasın' 
mUstehiben yevm ve saati mezkOrda 
929-15977 dosya numaruile Sultan Ahmet 

Sulh icrasına muracaatlan illn olunur. 

A dalar sulh mahkemesinden: 25 
Mart 929 tarihinde Buyuk adada 

Pnlanıut sokağında 18 numarah 
hanetle Ti:'lfat eden Konstantin veledi 
Tan aş Bounço efendiden alaca~ı Ye 
vereceği bulunanların kanunu n1e· 
dcninin 536 ıncı maddesi mucibince 
IJir ar \'C Yerasct iddiasında bulU• 
nanlarm 534 üncU maddesi mucibin· 
ce Uç o.y zarfında vesaiklle mUraca· 
atları ilAn oluımt. 

il l 8a/oWr, maawnercler 111 
Türk ocağı balosu 

Türk ocağından : Bu Perşembe 
gllnti akşamı 'f arabyadaki TUrk 
ocağı balosuna iştirak edecek zevat 
için bir vapur te'min edilmiştir. 
Şirketi hayriyeııin 65 numaralı 
\ ııpuru köprüden tam saat 21 de 
hareket ederek Kadıköy, Haydar· 
paşa, Bebek, Yeniktiy iıI~elelerine 
uğradıktan sonra Tarabyaya gidile· 
Ct!ktir. Gcl.i~ için Tarabyadan 4 te 
kalkılarak i~tirak edeceklerin arzu· 
larına gore Boğaziçi ve Kadıköy 
iskelelerine uğradıktan sonra köprd· 
,·e gelecektir. 

r- 1 

Fotoğraf levazımatmızı 
aldığınız matazadan iste-

~.iz·· ~--~·ı ........ 
İKRAMİYELi ROMANIN 
ABONELER MUSABAKASI AÇILDI ? 

(Çiçeklerden en ziyade sevdi
iiniz hanğisidir ?) 

20000 kitap basılacak 
IS.S.929 tarihine kadar hu suale cevap 

verenlerin klffesinc 56 kuru~lnn itibaren 
muhtelif ve kıymettar hediyeler verilec k· 
tir. Bu mu88beka but Un karileri memnun 
cdile<:ektir: 

İkramiyeli (Roman) ın fiyatı her ay 
8 forma olmak Uzre ıx>•ta Ucretile bera· 
ber 56 kııruıtur. Mtteabakava ittirak 
edenler abone bedelini dP. birlikte gön· 
dennelidltler. İkramiyeli roman 1 Ei·IUJ 
de çıkacaktır. Bekleyiniz. 

Murccaat mahalli: Malk.arada İkrami· 
yeli roman. 

l stacbul mahk.emei uliye birinci tiı:aret 
dairesinden : btubul bıuikan vekfü 

Mustafa Kemal bey tarafından beyletbe· 
f inde yalılar caddetıinde 44 numarada 
hmail Suphl bey aleyhine ikame eylediği 
929-574 humaralı alacak da\iasında mUd· 
deialeyhi mumaileybin ikametgahı hazırı 

meçhul bulundu~u anlatılmakla H. usulü 
muhakemeleri kanununun 298 nci mad
deei mucibince on gUn zarfında cevap 
vermek Uzere 141 nci maddeeine te,·fikan 
bir ay mUddetle iliiuen tebligat ifasına 
karar verilmiı ve arzuhal sureti mabke • 
me divanhanesine talik kılınmıu olduğu 
Uüı olıınıtr. 

A ltıncı Hukuk Hakimliğinden: Taksim· 
de 11ra selvi caddesinde 53 No. lu 

hanede madmazel Bir Davere ait olup 
medlfir hanede tahtı muhafar.aya alınmıı 

olan ~yaların bir hıtfta zarfında ahı: edil· 
mediği taktirde icra kanununun 4-ı UocU 
maddesi mucibince eatılacağı ikamctg!hı-

nın meçhuliyetine mebni teblig ıueka· 
mına kaim olmak Uzre illin olunur. 

Oskü dar ikinci Noterliğinden: 
Kızıltoprok.ta Da~dat caddesinde 47 

o umar alı hanede sakin iken bu gün ma· 

halli ikameti meçhul gösterilen Zurrad an 
lemail oııu Hasan Basri efendiye. 

ÇengelkClyUndc Bek&r deresinde çık· 
maı su yolu sokağında 14 numaralı ha
nede sakin rUeumat mütekait memurla-

rından İsmail efendi o~lu M stafo Tevfik 
efendiye Usküdar Noteri tarafıudan mu
eaddak 2918 numara ve 6 mayi& 1928 

tarihli senetle borcunuz olan U!; yllz sek· 

aen bir buçuk lirayı ilin tarihiııueıı İti· 

baren sekiz gun içinde muracaatla öde· 
mediliniz tak.tirde hakkınızda gı ~ alıeıı 

muameleye de\"am edileceği bermucihi 

kannu ilin suretile tebli~ olunur. 

B e1oıtlu dördUncU sulh hukuk hakinı· 

Daktilo arayanlara 
Seri Daktilo ile türkçc yaza" 

rım. Münasip bir maaşla her 
hangi bir mllessesede çalışmak 
iıtiyorum. Arzu edenler lkdalll 
matbauındaSabri beye müracaıtt 
etsinler. 

Tiyatrolar 
Benim vazifem geceleridir• 

Haftanın bir kaç gününde saba
hın saat üç buçuğundan sonra 
Şehzade başındaki Tiyatroların 
açık olduğunu görüyorum. Şehr· 
emanetinin nazarı dikkatini celb
ederim. 

Şehzade başında 
Sabahattin 

Vapurlarda ikinci n1evki 
Her gün kadiköyden kalkan 

ve haydar paşadan 13,58 posta
sına yapan her günkü vapuru 

seyri sefain idaresi değiştirmiş ve 
yerine Halep vapurunu tahsis 
etmiştir. Bu vapurun her tarafı 
birinci mevkı olduğu için ikinci 

mevki yolculara oturacak yer kal· 
mıyor. Bu hususta muhterem gaz& • 
tenizle seyrisefayin idaresifıin nazı 
ridiklcatini celbetmenizi reca ede
rim efendim. 

Vehbi 

} cra dairesinden: Fntma Suada hanımıı> 
Ali Haydar ve Mustafa Ya.ar beyler· 

den borç aldığı on ) edi hin be§ ) Uz li· 
raya mukabil ili incı derece ipotek irae 
c:rledigı T~,.vikhedc Hamamcı Emin Ef 
oka •ında atiat mükerrer ilç numnralı 

el~ C\ m Tc§vıkiye namiyle maruf Apartı· 
ınnnın vt'ınin ve elmh esi borcun v ril· 
ınen ~iııden dolayı mlimyedc , npılara'!I 
on iki Liıı lira bedelle mü§tcrisı ubteısine 
ihalei evelıyesi icrı. kılınmı§. ıhalei kat'· 
iyıısi için tekrar on he§ glln mUddetle 
milzayedcJ e konulmuştur. 

Hududu: ... ağ tııhlh Rus {Uesscseıin'5 
ait ar.sa , sol tai·afı uıtrd~ unun uhtesinde 
bulunan diğer arsa , arkaı1\ Ali Ha) dar 
beyin Uç harita numaralı arsası, o:ı tarafı 
Hamamcı Emin efendi sokn~i~ le mahdut 
bermucibi senet 568 nr§ın araziden 403 
arım bina ve on altı arşını iki tıırafta 
aydın ık mahallidir. 

Evıaf 'e mı.etemil!tı : 
Bodrum katında (2) oda (5) kHmUrlUk 

(1) hel! (1) koridor (1) aralık sabit bakır 
kazanlı~ı zemini çimento çamagırlık bi • 
nrınıtı önU çittıeıılcıluk zemin katında 

mernıer bir merdiven çimento sabanlılr 
Ye bir katında da merdiven m rmerdir. 

Birinci kottan itibaren sahanlık :zemini 
eh'an çini ve daraçalar merdiveni ahıa~ 
tır: Kapilar ve pencereler yoğlı boyrJı 

vasatta bir &) dınlık mahalli ônha \ardır. 
Bodrum ve zemin knt pencereleri demiı 
p:ınıuıkİıdır. Bırinei kattan itibaren aokalı 
tarafında çıkma ve her katta sokak t&N 

fında her apartımaııın birer balkonu vu. 
dır. Bodruın dahil olduğu halde beş k ... 

ton ibaret ve ayr,ca dorasayı havi tam 
kllgir binanın her Apartıman katında biı 
koridor Ur.erinde he~ oda ve zemini çini 
döşeli m!ıltıv. \'e havaga:ıi ocaltlı musluklu 
mutfak zemini beyaz çini banyo ve yt· 

kaoma mahalli mevcut olup zemin ilo 
berubrr tltırt katta !!ekiz nltıharavn kadar 
eek iz apartıman vartiır. 

flir numarada Yemni bey 2 numarada 
Şe,·kct H. 3 numarada Ali Yaver B. 4 
numara bo:tur. 5 ntırrlıırada &da H. 6 
numarada Ekrem B. 7 num tada fonUr 
B. 8 nunıanırla \'ıı,•f B. kiracıdır. Bina
nın u ıunde bir kı mında zemini çini 

dıi eli daroçamsı olup umum binada ter· 
kos t~çhi7.ııtı hanırazı ve ele tirik ile 

ıntıcehht>r. olup ~Wı9 ı lira ( \İrmi dort bin 

altı ~ i.ı clo ,!Jnı, ~rrt t ırl lir ı • rıeti 

muh:ıır• İ:ıC'lı Ap:ırt Ir.p.nın iştir s•na v1.ıı· 
Jc he" um!, in·. olıınlar ve dah:ı zhade 

malümat n!ıı ı istlycn lu;meti ınuhıım· 
minesinin u 1' onn nisbctind: P"' ak
çası \C 9.,:<ı.2 19 dosya numara mı mU!

Je 
·ı. 

' r liginden: Galatada Ajt-p kapusundı 
:z9.ı,296 numaralı levazımatı inıai}e tna· ilıalci knt'I\ icra kılıı arı: 

terilerin lı · .ıl ve ) a l m .. 
r 
1 .ır 

pıa11oda hemşiresi madam Virjin Don· huluııııınf rı 1 ' olunur. 
diyan ile mliıtereken icra!ı ticaret et· --.:.-------·------
melde iken 14 ~"lnunusauı 927 tarihinde 1 
vefat eden Artin K. Hobseryan efendinin 
terekesi bilumum alacakları borçlan ve 

mcvcudatile vereseden Şi~lidc KeQi~ IO· 

ka~nda 48 numaralı hanede sakin mü· 

teveffanıa ııeriki vo hemtireai bacı Naaar 
kızı madam Virjini tarafından kabul 
edilmiı ve diğer verese terekenin mit•· 

tagriki duyun olduğundan miruı red· 
Jey lemi il bulunduklarından alik.adarawn 

malumu olmak. Uzre keyfiyet alelusul 
ilAn olunur. 

Ilunli:a ;i 

1\ er kezi 
Amstedr anı 

Galatada karaköy hani dairei nuıhsusads 
telefon Beyoğlu 3711 - 5 Merlu 

poetanai itdeali'tıde Allalemci bllı' 
olofoaıü mhal 569 hernMi ~ 
um.t~ .. mmiyet kalla.lln 1C!aJ'I 



Salı 1 KD A M, 'l'eınmuz~l~ö~, ~1~9~:.~~=======================ı:::=:ııı• 
ilin J - Yaldızlı ve mon~ramlı kağıt imali. 

Tllilln inhisarı umum 
m LıdUr1UQUrıden: 

Jdare içlD 58. 90 ebadmda ve beuer t'opu 500 nraklı olmak üzere 100 top yaldızlı Ye ~la 
-'•"emen klAıdı imat «tirilecelctir. 'Talip olanların nnmuneyi ~et tiıere müracaadln Ye 2().7.919 
4:umarte• günü saat 10, 30 da Ga1atada llliibayaat komisyonuach bulunmalan. 
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BÜTÜN HAŞARATI ÖL~ 

-Sinek, slvrlSlnek, ~ 
' ptre, tahtakurusu, ha-· .~ 
nıamböceği, kannca., 

.1 

KO:KUSU GÜZEL VE SIHHl.J>J~·· 
LEKE YAPMAZ ... 

; .... ·--1 • • ~ • ' 

' • .~.... .ıJt. ... ~ ..... ! ',.' 

j ı a1ılıul ic1aw1dau: Emine ve Ay§~ 
hnnımh ·la ~ t r<-ltlıı be) in Su le) matı 

luet bey dun aldılı :"n altı ytlz elli Uta) a 

ız;.1".ı~ 
Sepet Çiçek Şapka 

• nıukal,ıil mcrhun c;ılau 1'H"'QiN'jıda Yel 
• 1 de;.t~ıte ~ Mka!ilıda 1'lki 41 

1 4 yeni ~ rıun...ıt ~ Wrte J.aae birinci 

Mektebinin 
• ihalcti .'·apı!ına~ l.iıere otuz jlUı mU.ıaJC· 

-deye kon muştur. 

Hudud ı: H11luıi ef. heme l"e bahçesi 
Abdullub, A!ınu:t ve Nurı "beylerin bttne
ltri ''e .u: nen Yurnf ala vereseıinila 

• .ba.:ıe 'e Lah~-sı ve ~e; .b IOk.afı ile llMI· 

hattır. 
_ SERGiSi . 

18 T---.... 929 Per-nbe gününden 28 Temmuz Pazar İ ı· -u- y- Mesahaııı~ Yüz kırlı. dokuz metre ter-
alctamina kadar denm ecılecek olan sergi saat 9 dan 20 ye İ biinde <'raıidcıı dcı:ksar. 8t:.'k iz metro hane 

kadar Beyoğlunda istiklal sokağında 1()2 numaralı mağaıada I ! ve ınutchııld:n bıılı\: cdir. 
• Ağa camii civarında . ziyaretçilere açık bulunacaktır. Dnhu- : • Mu~t:ıuil.'.ttı: Bir antre bir t~lıı~ sek4 
)' ....ı....__ '1 ulu [hir:ıı i ~uklü dvlaıJ , digerı k ı·~lık 

: ıye Yvtmır. Toptan ve perakeiırle sahş yllpılacaktır. : ı hır 1Aı~dıı· t'dasını rn 1ı}, 1 e, ıtlir) ,l h,.la 
- ~ • -· - - ••• ... J h' ç •ıL ~t :;ora ı· ml·rJi\ "n altı b b k 

......................... _. ................... alL ........ •••••••····--· • ... • • • ır mut a ·, 

HUMMA vı Mu RZAGİ _,SITMA j ~~. l:\'~;r.bir l-lliRiK~ "e el4.'t.tri• te.•İ· 

U"
•. ı•ıu .._ !.i.lıııı~ _ili • ..., __ 'l._lk ... ,

0
,.....,. Şf .• h stkrı~md.a ikiaci ~atUı. bir ıahoc.jin 

'1 &.'- " "'17~ ..... "u~:sı-&\ ,~ .. ..,.... \ C bahçede !-~i nı«~va a~acı -.anlır. 

KINYUM LABARAK 
.... 11111111. aafH ;huauna n lluıvat 4arabtnı taUmıl ecnnll. 

~lfMl(ten eyve\ n P 'SOM'a 1*' lftri)r "iıd61ht. 

:ialata ithalat gümrügü 
nıüdÜriyetinden! 

C!iu efY& adet nevı kilo 
Saaam yatı ve TCn"Uf 2 .-.6tk .200 

Karusethe antr~osu bili sahip eşyasından elup balada ~ 
ve .. evsafl tazıt1 !ki -pal'ça ~yantö 1i•17· ~9 tla yimft ~n ~~le 
muzayedeye 'korndmut olmakla 31-7-929 ta.-ihine müaadif .gwıde saat 
on dfktte ifıalwttUmjıe ı.;atılacaığı ilan olunur. 

lstanbul limanı sahil 61tıbiye m~flt~zi s-ertababetinden: 
Motöt4et' ilıtiyatt ~ alall müiıakasa auretile ugan 1000 bij 

azami lSOO bin beş yüz tene1'e benan mübayaa ~ -.lip· 
lerin şartttnmesin; 6trenthk üzere her p.. CW.W~ ka• M111•ıfa 
paşa sokağtnda kAin merkea&m~ levazım şubesine ve mllba1'uaya iş'ti· 
rak eylemek üzere 251'eıtıtnuz m tarihine ~üsacfaf perıembe günü 
aat 14.on dörlte komift'one müracaatiarı i'lln olunur. 

Hanede Musu~fa ef . .-iracı 'e bir kısı:uJa 
burçh.lar suıdndir. F!lz!a malumat929-2940 
lo y~dadır. 1 a ipıe rİP kı~ nıeti muhaın· 
ıneue ;İ olım bın lirımın y nzde oou nis
l'l'tinde pey akı;-!ııini teslimi v~ne etme· 
lcri ve 22·8-429 tarihinde Baat 16 ya 'ka· 

r birinci iJı~!t-si 'apılııcağı ilin olunur. 

S ul ........ et lliari saıb ıftablt -"-e
ı... meiüMk-= lie~a Ptnıgıalhcta 

Fatin efe?r<.!ı 'SO'kalın~a 14 nutıruaıı '-· 
aeie sakin bımatılı bankeaı kuh·erler· 
indon İtar:ı.bet Oıkanyan efendiye"; 

Bah!je ~apıa1nda hne& Bekir iltiaaliade 

mukim .t•l'Ü .l.eOll efeudi --.11an ...,.. 
hinizde üııa .. Nihnil •n l"9a fita Ma
.oak davasından dolayı D&JIJllUla tutir 

,.., berayi tebliğ inal k.ılınu davelmlllıe 

uıerine ika sıglliuaıua mcelııdlyddtıe 

mebni bili& op hukuk uaul mulaakemoleri 
kanununun 141 ve 143 ÜD<'U maddeleri· 

.u tevfıkan ~ ay llllkldetle 1lbu,.t 

~_. ....... ~--~ 
~ l 9'l9 Puarteai pil Mat OD Uç 
~ ,_ ....... oW'4adan 'Mti 
mMkhda Sultaaabme&..... ... ... 
bık DNlbke•e ia•.e m..t ıı_. ~· 
'iliaız vel- ~ıl4ao mu..ctdak ye\i. 
t•me lıe ~ i6t ~Wadiı \'*6 
ID ye .aka 1*kt1Ne tiı.ltlamda ~ 
ıMıbek"'*• dnw .ı....ctil ......... 
• olmalr. Uzre ke~fı) et illıı olunur. 

929 2;11\~ ll(ııdıtıul k.ınııadln \ 
• .vu ~p Se. MıaWllMl 

borcuodaa dolayı merbun Çengelıı.öyllD· 
.M il.Ut 4e&'ellİ ııekllğıatia cedit 15-11 
n-- • ~e Mr l>ap memU ve 
baf ve tarla ve Havuzbaıı sokafında cedit 
11, 19, ı 9 ,ıu1111ı1nlı uaiımea tew1 inti-
btti mttıterek laıyuyu mUfltlllB ma bahçe 
iki bap ımeuil " ken •u yoll& iıekll• 
da atik 8 nwıwalı kadimen &evai iatikalli 
bir kıt'a ~ «uz gun mi6ddetle icra kı-
lınan mliıayeıieainde 15-11 numaralı kötk 
ve milıtemilitı bin beş yüz Ura ve 17-19· 
19 uumaralı mahalle aekiı yl1z lira ve 
atik 8 nunıaralı mahal yedi yUz lira be· 
dellerle talihi uhdesine birinci ihaleleri 
,.pılmıt ibatei 'b1lyekıri için tSıar on 
ltet 819 .Usayedeye bn.ım•ttv· 

Hlıdodan: Cedit 15-U oumm.lı .., 
W Ferit beyin k.Öfk bahçeli. Bekir de
.resi çakal dalı yolu, İbrahim efeiıdi 
vena•oin kötk bahçesi. ve W maballi 
ve Se1ife buuaın kötk ve babçeai ve 
balı ve borçlunun diler 17-19-19 nama· 
rah pvri meokulitiyle mabıiuttur. Cedit 
17-19-19 numaralı mahal. Şemseddin ve 
İbrahim beylerin baf ı, Demir ala ve 
İbrahim efendinin ~ı ve Çengel kö· 
y~e sicim 1GI ile malıduttur. Atik eek.İ& 
DlllDIU'ah u.ı.al; Btial, Nazif, F..lllİll 
beylerin bağı. ve tarik ile mahduttur. 

Meeahe!eti: c.edit lS.11 numaralı ma· 
bal. on dört bin dekuz yii.z yetmiç Uç 
metre murabbaında (on altı dönUm bir 
ölek yetmif üç zıa) araziden iki :Yk 
akmtt _. aetre ~ ıkitk. fit· 
mit altı metre birer katlı odalar, ve iki 
yUa yirmi ~ metre .murabbaı k'UQtik 
&öfk JUı. ye saire ve y~ metre auı

rabl·a harap ahırlar, mütebalr.W bal. 
~ ff tarfadır. Cedit 17-19-19 D_.. 
rah ..a.I, OD dÖDÜ111 araideıı f Uz kak 
.Jıt mıııere 111111'8bbu me, dipr öç met· 
ro ~ tank kllm•i Ye etti telı::i& 
metro murabba taı m&tbak ve sekeea 
yedi buçuk metro murabbaa natamam 
duku•IM ve mutebM.iai ~ir. 
Atik dk 11...nk bal tahminen 
yirmi &ekiz buçuk döollm miktarında 
ohıp ,,.. döoUm miktan bostandır. 

141t11ailltı: OD yedi numaralı hane
_,in alt katı ta§. üst kab ah,aptao ibaret 
olup bir aDt.re, bir tqlık, llkı lttıyllk 
8tsrt kttç!lk oda, dört aofa, dört helt, bir 
lftJak iki metdivea akı, bir çamqırlığl 
muhtevi olup Şevki Bey kiracıdır. Bah-
91dc .bir laavuz, muhtelit yemif -lafları 
ve meyveaiz ataçları, bir tuğla kl1meıi, 
alelade bir fırm ve ah~ mükemmel ta
,·uk. kUmeaİ vardır. Tulumbalı bir kuyu 
hane ittisalinde bir kattan ibaret zemini 
1oprak avlu. bir dolap ve zemini çimen· 
•cı, uıtıteaddit dolapları havi mutbah, 
L \bçe etrafında divar ve iki set urdrr. 

, frne u ı rnı,utle muhtacı tsm'iHitı. Tez· 
i , .., .esısatı vardır. 19-19 numaralı ma
haller divarlan k. natamam dört 
dti'kklndtr. 

Cedit 15·11 numaralı mahal : Harem 
kıemı biı'ind kata iki tarafı Trieste tqb 
Dlt'l'diven ve mermer &ahanlık:B.u ririlir 
l•ir sofa ıızerinJe iki oda , bir salon , ve 
bir aralık uzerinde bir oda, bir heli, 1i!t 
katta bir sofa lizerinde iki oda, bit aalon 
Ye ~ir cıtlık Useriacle bir oda bir hela , 
temin kat bir @ofa Uttrindc ıemini ı;i
ı:nento kümüı:ltik l.ıç dolap • iki dolabı 
luıvi bir odR (halen mvtfaltır) keza zemi· 
n; r.cslta dögeli ditm bir oda bir mermer 
mıırluk olup bu kltımda Seher hanım 
kiracıdır, ve borçlu mukimdir. .Sellınlık 
ırnınuoa Trieste tatlı merdivenlerle ca
mckilnla mestur mermer uhanlıli.tan gi· 
rilir. Bir sofa üıerinde 1!1.i oda, bir aeli 
ve bir araltk' kradıan acmin ka .. wilir 
mcrdh en vıırdır. l.1st "katta bir sofa ttze. 
rincle bir <ır1a Ye bir aralık tl7reınde bir 
oıf:ı Lır b•lı1 \a. ıı :r. Zcıniıı kııtta bir sofa 
uıcrill'1e ı... ;.rn. rliık iki doıap , .e dolapları 
hın i l.ıir oda '\'fltdtt. B11 kıırııırıh \ıayma· 
bın Nuri be) J.:ır~cıdır. K u.k haricen, 
~ahik:a, )ağlı bo~alı duv:u- \e lavanlar 
kınıen lıtWrıpa aRk~ıdı.r. Terkot teımıab 
vardır. Kr · i.iııUnde bir mft'l'ller lıaws 
vardır. Ktl§k bahçesinde biri. :ıtttçulıı. di· 
teri bUyük iki havuz ve bir 9\1 hbinesi, 
meyVt>li ve me) vesiz ve çam ağaçları 

mevcut olup .!Jllhçecıe ilci set vardır. &h. 
çedc Uç cephesi taş , bir cephesi ah~ap 
aıur ve aynca blr ahır arabası mevcuttur. 
Bahçede birer keth iki oda ve .bir heli 
ye kUçük bir k:Umeı olup duvarlin mev
cut ütti açlk br&p bir ma&tbalı, ksa 
t..ap w ~. bir mu.thah, ahfap -oa
k«z bJDa mevoutıur. Kü~k kiitk bir 
.antre. beıı ooa. iki beli, bir eofa1ı m.uh· 
ıevi ol11f ~eli icar Abclullaıa efendi 
sakindir. 

AM& 8 IWIWllah tıaicla müteaddit fm· 
dik, zeytin, eeVh. at kettaneai, arlDl&t, 

.... ft - .... ft lloelalı ..... 
M' t\u10, ıoa1ki ....,._ ..... ede...,. 
'bir 'lll alnt ft lrir brm ~. AH 91S 
~dır. 

15·11 numaralı kögk. M mü~ 
'Dl 1lıVtMtJ ..... muetl yirmi bin 

ye3.İ yQz OD dort rıra Ütmış ~UIUf ve 
aataıaam diikklnlarla on dokuz numarah ..._le Wıçenin yedi bin iki yuz yirmi 
yedi lira ve atik 8 numaralı bal ve bol-

• ve 1111,~ bet 'bia iki ;ıus 'illi 
..... -hık ......... T. .. 
)'91War. M4lraeut elaaabiliı'. Ytllde bef 
a1JAla tatipleria la)"IDIİ mu'ııamisıeDel.S. 
~in ) ~ '*° ...... pe." '1k~ 
Mliıbi WDe .,..._'Ye 12 ..... ft9 
whiade .. ı 16 ya ~ ihaleri .il.ati. 
~elen yapllacatı illn ol\&DUJ. 

Tü.tk Tayyare Cemiyeti tarafmclau Tayyare 
mlhendisliji tahsil etmek üzere 929 tenea 
A~y:a gönderilecek talebel•e 

mahsus şartname 
ı- lılıtaıı.b imtilleiulıi -taW .. ~- fllt&ar ıllillardır: 
A) hat. oa.ü .. medlM Jaatt.-. ...., ....... 
B) Yqı Q1l vedicloıı k1L9tlk YC yirmi betten b\1ytık elm•mık, 
C) Ah'nıli ..b.i1..un Amapa ( F_. ve IAiıMDf&) ~iiıde ...S • 

ameli lllıli1 ve tetobbua mll•it ye her tUrl11 ilel ve emnrdao alim bulmıduta ... 
tatıa.•ı _....bir ı.ta1aaae he:;'e&i aaWıi,.U.İll iap8ıle tMdlt el' ' 

D ) Altetlikle llifill olmadfl1ria dak ukerlit. fUbesU14en •eiS.kl ftıdl ....._ 
E ) Tauiliıain hitamuıda itibaren bet 'Mile mHclelle Ta7,.e Cemiıretiaia emri

nde n cemiyedll lllk.dlr edeceti .... .uaH'iwh ve ,, .. .., .... , .. 
k.mdileriai emrine toydi edeceti makam tarafından taJill edilecek mahal Tt ı ıulf• 
çalıımaiı Dlllla ırtDMiıli\ deiı-.. ...... ,--. 

F) Talebelik mtıddeti urfmda, Ceml,ethı A-mapidaki taleWldn ..... -
talimatnameline ria)•etıizliği ,.--.len ~kteu _,. tsır.ia eellli ..,. ~ 

nin hi1ıammda ~ ikramıda m.ut.nıer ola liaMı.11dtı • e,lemecllt tlitdiıd• .... 
Tayyare CeaiyetiaiD kuditi ifia ihtiyar e,Wiği MM ıı ild ~-- ,_. 
sime hMet kalmakemn derhal ve defataı tediye edece&ine dair NoterlikteD ......_ 
dak. ve IDllteMtsil biaAet ...ıile ...._ .... lıir kMald- ı .. 41 1 > 

(Bu keialtıt.ııame yaln• t~ kt.dul edilelllden i.tenir ft Avıup&)• ..U..' ita 
enel Cemiyete le,·di edilırıi§ buluıuır.) 

G) D.riilfta1111 riyaııiye ~e "8Jıa Y&..t lrfü' %• ...,.,,, ·a W 
~a 80ll devresinden mezun bulmama11. (reami liaeleria fen lu._.daıı aliyllll& lere
oecie tebadetname alanlarla bwıa .....W ıaMi1 @llNlak-.U .-atober WlikaJılr1a ilbat 
edenler de miı.babya ubal ol~·~ Jttkeek tabtil ~ ıa11•1&•d• 
bıaamıı olanlar lise mezunlanna tercllı ediHrler. ) 

Hatıra: Talibin emnDIİf ~ t-6 elmaur. 
2 - !Müab&ia •••· 15 tjuatol m tarihiadır .ı...u..ı fa71 .. c..i71li 

bin&SUMia bqJmac.k M .. apilki i1IDm ve 9leuMn tıabriri olarak - ..... 
İmtilaaıım bir hafta DiJa&yet OD gtlD aaifwda bitirilecek.lir.... • 

Daralflluunmı riyaziye pbesl 'l'C yikııek mllbenn mektebi biriaei •e ... MN 
mezunlari için : 

AJı riyaziye. (cebri ali, tamami ve tefuull blrap) 
Tlllblib lııead-
Ri)'Ull .;a....;,; 
SilLmeti tabiir 
Kmıya. 
1hd iteJet. Rema. ( hattı ve met'l&Mn ) 
Ttırkp . 
Frawca ff)'8 Almanca. (talip it1.isinden birilliDi ~ :t:J . . . 
Lieeleria lea 'tı•ı .&i1$ll me:aınları ie bana ...W ıörealir 2'* 
Adi riy.uiye. (cebir ve mUteuımimatı, mUseııe..t) 
Muattah ve milcessem hendese • 
MibaBik. 
Hikmeti ~14. 
Kimya. 
timi heyet. 
Reeim. ( battt ve IDIUlazıri J 

~~ ve}'a Almanca. (talip ikisinden birini tercih eder) 
3- Mu&abaaıiiaclu ınti.reitkep lıir beyet mı111eı•ı inft ,.ı.=k .._ .. 

imtibular neticeriade ea ~k mııvdaltiyet aöaterealerd• biriaci IDlllll•in toJ M.· 
raaı da naan i1ihara alınarak cemi,yetia ihtiyacı nilbetiııde ..., talebelite Ubw 
edilen " Avrupaya .eevkı talr.arrilr edenlere Turk Tayyare oemi,1eli af&iıda yaıal 
lfedaklıbldarı yapacaktır. 

A.) Bıuıın tefe:rrliatle iki kat elbiae, 'bir palto "Ve bir para.u, 'ttfer kat ÇUD&ll 

aaimet ve avdet yol masnrftm. 
B) Tahtıil awraflan hariç <•Jank taJui1e :gö~ ..u .. ı..uı derecelilı• " 

tahsil mldddinıılm k.ıdemiııe pe <8.S) ...._ (l50) ..._ bdıal' maat· 
q TahBiliııi eav'fllffakıyetle bilirif Türkiyeye ..GetiMe firı-w. ~yeti ~ 

fından gösterilecek yerde iatihd&Dl edildili mı.ddetçe illtieu ft ıkabiliyeti dereceeme 
göre al&calı ınaaı. . 

D) Tahsili ıaUteak.ip oemiyetin luındi emı ve ıkai'an ~ i>Ml ..... 
mU.eaııesat ve fabrikalarında tetkik ve tetebbUata memut e&leceğ\ ..ıeı...- .. 
Amıpa lıllkumetiD.in tan-are mübendialili inpatmda tlıtilu iMira u.hibi bulualık• 
ları taadik edileceklere deraten l>eı bin lira mUklfat Yerilecelltir. 

4 - Mttaabakaya girmek ietiyemler iltidalannı • ,....._ ..... .Jstanbul· 1-ir· 
Bora· l'Akifehir· &tirDe-Bıilılıımir· Keara-~-Sam-· T ' -Tanare-" 

yeti ınbelerine ve Ankara Cemiyetin umumi merkeaine • ..,. • llmalu 919 tadWM 
u.lar '\"l'rmİj ve iltid.la~ af81iıclald emik ve veeike'•da rllf*'oı!ı buftmmalelarler. 

A) Şehadetname (bu ıeııe mezunlarından ıebadetnameleri hedz ellerine ftli1. 
me,enler birinci maddenin (G) fn1umndaki lft&lti Mis oldudiıw dair mek.Mp idlıo 
reıindeıı 'ma~klı:at lıirer vesika ilaz .ederls. Da 'ftiik.,_ W1Aılre pbadeew 
Aio .-b ile deiiftidmNi prttır.) 

B) uru. tezkeresi veya bu malıiyeUe eafsilllı ~ han muteber hüviyet 

cüzdanı. 
C ) En son bulunduğu bimıet bakkı~da ulihiyetıar mabmın . ve •) rıca ~ 

dair•iDİD tlılli'ii hıd veaika11 t :ım MM bır mekttpten illtial 9llftiile pı..ıer ... 
hizmet hüudi hal weeilwma !tl&ua ,_-.) 

D ) Birinci maddenin (D) fırk.atına gllre aak.erlik. v..-... 
E) Ta~ abW -.uay-ı.ri auıMMl -'.&Jer.i , T~11~ Cemi~eti tuWwl 

tarafıadu &e\·kedilıccekleri miitehassıslıarı tamam lnr hey eti ııhhi7e marifetile ,.,W, 
evrakıua raptedihıcektir. 

5 - Taliplerin imtihana gidif maıratları ve muvaffak oWeakna mem1ekırd..-
döııiit ___ ...... , ~· .... 

6 -- DaU .-. t9flilat ._ ...,._. ıiardlmll ..Wede ,...ıı Tanwe • 
mireti pbelarUıe Ye A.nkara ile cıi-.amada fıa».luuolar Ceaiıetıa Umu.mi merkelbll 
murae8&t etmelidirler. 

"J - Her t&lıp ill4tihatı taribiuaen en geç 'Uç gUn evvel ı...ı,uı. gelmit H ı. 
tanbul T•yyare Cemiyeti ıubelariııe evrakını tevdi etmiı buJnnma1ı4ır. 

8 - lmtibanda ~ blllmunuı aNri ol&D alewıt i 
it. ) Beı haneli lupri1PM' eeı.veli. 
B ) D.bal dealetre ve Mir teraia .altı. 
C ) Kurıun kalem, lletik ve aire. 
letiyeo Fran ~ a \'e ya Almanca 1ugat, kamus kitaplıan hluatJwabDlr. 

t.' ............... ?.~!!~~~.~~~! .!!!!1:~1! .............. •' 
cillli No. ı;,• · • n mMl'•mil•ı Kıytneti Mahallesi ~ 

Lira 
3000 Büyük ada Nium Klgiılıaneııin 24 

P.tlfı 26 
zemia Ula l ...ı.k 1 ı sı 'I ı 
oa. 1 heli 2 döatlm ~ 1 inai q 
4-da l..._ 1 W&lillliW4 .. 

1750 

«* l Hfa lhaaıo lu.rl ...,... ..... 
çatı btı 3 bçlk • ı k.-- .... 
uüf altında UMri abpp o4ah 1\eltr a1I 

AJııwı •·•in 56 ve .. w.iılll 1tıım a • l Wlt 1 .. 
n fı 1 dln"m naat ..... llaıei 'Mlk 

1 ldlir 1 bel& çatı .... 1 Ma ..._ 
m.Udlab. 

İhale bedelleriııiıı aıafi pegioen ve nııfı digeti ihale tarilülldm Wr •• IOlll'I 

Dklen iadlt ...... ......, llellh t&w1911er 1-beı.ria dik.iyeleri 8-749 ..., 
daı )'irmİ &llD mttddet'le 111D.Uzayecleye vaz edi.hnit ıold~dan talip elablarıD t7 1'iilı
..... 929 Cumartesi gllnU .saat 14te Adalar mal ıall~tl.Qltlae 'lillni ı · · S ı ....... 

Yüksek nıôhendis mektebi 
muhayaat komisyonundan: 

Mektep de)>osüiida m~'V~llt eıyimlll ic$ kılnıaıı mo.sayedesbuh v .... 
Gatlar IMlvaftk ~ .aayedenta llJ femmu 929 tarPaiDe iDi• 
•!ldif P-ertembe ~u ..ı oa q but*fa -i .. tatımnak. bere t.!mdit edll
Alli illiı ottumt. 
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ı:ıTü~kiy~ I~. Bank~ı.ı:i .... 
Asileri müna-

1:=ı·Heyetı Urnumıyesının 2-6-29 tarıhlı~~~ M.. _:.:ı vazolunan lak Fındıklıda M. M. vekaleti satınalma 
. uzaytXJ.eye _ . . ~m komisyonundan: 

!=:: k t f•k SERMAYE ;= l - Tophanede ekmekçi ba~l bogaz kesen 132 No. dükkln. ~=ı ararına ev ı an ve . ı= 2 T h d k k . b b Li- k HlD 136 No dükkan ................................ -~ ...................... .. !=. ·= - op ane e e me çı 11ş1 o~aı e · ' A k 
·=ı NİN 4 QQQ 000 ı· d 5 QQQ QQQ := 3 - Çakuıakçılarda daya hatun valde bam cami altındı 13 No. oda. ı eri li!eler müfettişlıği ilanı: 
: ; J ' lr a an J J ~ § 4 - Çakmakçılarda daya hatun valde hao1 cümle kap1sı haricinde !llğ· 1 - 929 . 930 3enei derai) esi Askeri Liseler c.Iebe kadrosunun ikmali için her -• ı· •d• • • •h ı • - daki mahal 31·2 No. iki devrenin muhtelif ıınıflarına ancak azami (350) talebe leyli ye JDCccani almaca.,.tır. =1 ıraya tezyı l JÇlll 1 raç Ü Unan: ~-- 5 - Çakmakçılarda daya hatun valde ham cümle kapisı haricinde sağ· 2 - AS. LS. lere girmek üzre müracaat edip ıeraili lhimeyi haiz ve matlup ve· 

=: : ::JE daki mahal 31 • 1 No. 11aike malik olan telipler bervechi zir muamde göreceklerdir. 

= !.· Beheri: 10 lira kıymeti İtihariyesinde ~ 6 - Be~iktaş Sinan pa~a atik vapur iskelesi 33 • 35 No. ana. A ) İkinci devre sınıflartna talip ve ıeraiti lazimeyi haiz talebe kamilen İstanbul 
; 7 - Taksim Firuz ağa cami tahtında 29 No. oda. ve Bw:sa AS. LS. lerindeıı ı.:adrozu nok!Jln olana alınacaktır. ( Müsabaka imtihanı : 

~ rı= 00000 d t: Mtıddeti müzayede: 28 Haziran 929 dan 20 Temmuz 929 Cumartesi gUnU Ulumu Riyaziye. L™ın, Fiziki ilimlerden icra ed~ccektir.) . . 
·=- :.=.· a e i.: Ballda muhaner emlak kiraya verileceğinden mtlzıı-yedeye vazolunmuı· B ) MU!ga Maltepe Askeri ilk mektep talebesınden olupda Şehnyatt mek.teplerıne 

d de'ir edilenferle >ene ayni mektep talebesinden olup ilk mektebi ikmal edenlerden = · • = tur. Taliplerin yevmi ihale olan son gtinlio saat on dört buçuğuna lı:a ar 
::: : : = §t'raiti Jhimeyi haiz olanlar mileabakaya ithal edilmeyerek tercihan kabul olunacak· = :::: Uamı·ıı·ne aı•tyenı• hı•sse sennt.;.::· =-~ tartnamcyi okumak ve teminatı muvakltate ita ederek müzayedeye i~tirak lardır. Altıncı sınıfına talip talebeden kabul edilecekler Tokat Erıincan mekteplerine 
ıı ~ Ci etmek ilzre İstanbul evkaf mlldUrltiğünde vakıf akarlar mUdUrlüğune gcinderileceklerdir. 

= • · - miiracaatları ilan olunur. 
·=ilerı·ne kayt olunmag"" U daveti Ev:;af ve müştemilatl hakkında malılmat almak isteyenler bu müddet i ~j · i = zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarım görebilirler. 
:=~ ·= 

C ) Kadro fazlası olarak knlan ve müsabakada muvıaffak. olamayan talebe kabul 
olunmayacağındaıı hiç bir günp taiep ''e ıikilyete hakları olmaya~ır. İpka olanlar 
hiç bir vechile alınmayacaktır. Yedi, ,.e sekizinci sınıflara kabul edılecek talebe kad· 
rotan noksan mekteplere teV?i edileceklerdir. :-ı ==~ 

:§ === 
:~~ 2 Haziran· 1929 tarihinde içtima eden fevkalade hey'eti ~ -- i 
~;:: umu~iyeoin nizamnamei. e.sasinin. 9 un~u ~adde.s~ne ... tevfi- i ·- ~ 
·ı~ kan, ıhracına karar verdığı beherı 10 Turk lırast ıtıbarı kıy· i : 
1§ mette 100,000 adet HAMiLİNE AiT YENi HiSSE SE- i ·-~ 
E ~ NETLERi şeraiti atiye dairesinde bankanın eski hisselerine i 5 i ! = sahip olanlara arzolunmaktadır. : =: :_ ==i 
~~;MİKTAR: Eski hissedarlarmn. haiz olduklan beher eski i-~ı 
E :i dört hisseye mukabil bir hisse mübayaa edebi- f._ i ·=· z· ı ·=· !:=I ır er. =~= 
=ı~i Eski hisselerin dörde taksiminde çıkması muh· ~ i 
~İ temel hisse küsüratı muteber değildir. i=:i 
~i BEDELi: Yeni ihraç olunan senetlerinin fii ihracı berveçl~i E~i 
l~E - ati gösterildiği şekilde 11, 20 liradır. (On bır f ! 
•=I . k ) ==· i~· "irmı UTUŞ =--= 

la . K;ymeti itibariyesi • 10.-Lira ~ İ 
= Resmi tamga . . • • • . -.20 i = i 

l~ ' Prim. • • • • • • • • 1J.-20 ı::: ! 
:ı =~= !:f HAKKI RÜÇHANIN MÜDDETİ İSTİMALİ: ~~~ 

J = ! E~ki h~sedarlarmı ~· k.üsur?t da_hili olmaksızın_ i ~ i 
5~1 hisselenne dörtte bır nıspetınde ısabet eden yenı i ! 
E =: his~eleri iki ay zarfında, yani 10 Ağustos 929 $ = i 
l~i akşamına kadar mlibayaa ve bedelini aşada İzah f :-..:i 
5 ~ ~ olunduğu şekilde Bankamıza tevdi ve ya irsal :--1 e= ! etmelidirler. Bu miiddet zarfında hakkı rüçha- i:::: 
I==! nını.kullan.mayanlorın yukan4a mezkur müsait I;;~ 
l ~-: "· şeraitle mubayaa haklan sakıt olur. : ;:; ! 

ı~ı HAKKI RÜÇ~IN SURETİ ~ST~ALİ:. ı~! 
: _ ı Hıssedarlarımız şubelerınuze 10 Hazıran : _ 
5 . 929 tarihinden itibaren müracaat ederek yeni ~ § 

i hisselerin mübayaa pusulasını imza edebile- 1 :_~ 
i cek'1erdir. : ~ 
i = Hissedarlarımız Bankaca kendilerine gön- ~ ı::;; 
:~ derilecek olan kayt varnkasını doldurup imza r~ ~ 
1

1
: İ ve bankanın merkezine veya Is tan bul şubesine i = i 
= İ taahhütlü olarak irsal etmek suretiyle dahi i i 
~ 1 yeni hisselere kaydoJunabilirler. 5 -· a 

'! ! Ancak beher hissenin 11,20 lira itibariyle ;--! 
= • tamam bedeli dahi şubelerimize tevdi veya j i 
::: Ist~nbu! ~ubesi ve Ankara merke?imize irsal ~ ·-1 

1 edılmelıdır. : ii: 
• = Yukarıdaki müddet zarfında bedeli tesviye i ~ 
~ olunmayan mübayaa pusulalarının hükmü ~ ==.., ~ 

yoktur. s~= 
~iN OT : Y~ni hi~sel~rde~ bir hissedar~ eski hiss.e~e~in i ~J = ! dörtte hır mspetınden fazla verılmeyeceğı ıçun, : == e 
. =ı: kayt varakasında sehven fazla yazıldığı vaki İ ~ S i ol~sa B~nkaca konturolunda dörtte bir tenzil a i 
~ edılecekbr. E -- : 

~i YENi HİSSELERİN TEMETTÜLERİ: 1--1 
3 Hamiline ait olarak ihrac olnnan yeni hissele11~ i = 1929 senesi temettüü nün yalnız S aylık kısmına i :~ ~ 
s: i~tirak ed"ceklerdir. E ~ j r: 930 senesinden itibaren yeni hisseler dahi eski ! _ ! 

! fasselerle hukukan müsavi olacaklwdrr. S __ i : . . ı - ; 
==• c= t 

İ=İ Türkiye iş Bankası ~~ ~ 
'1~I€~füffifilfu"füi~!®ımm!,lfümrn;ımmmı1ifü~1ırnmrnm@mrn1@li~l§ıfüm!®m~fu~IDil' -- . 

Yaz Eğlenceleri 
AiLE BALOSU 

18 Temmuz perşembe akşamın- , 
dan itibaren her perşembe 

akşamı 
, .rnavutköyünde deniz 

ı karşısında 

· Bosf or Palas grand ote-

' • 

l . muhteşem bahçesinde gardeıı 
ın parti "Şark gecesi,, 

Baloda elbise serbesttir, 
muhtelif eğlence ve 

hediyeler. 
J Her ak1am mükemmel caz· 

lı:ınt, dans, famiL Otelde aui 
teci•:ıt Alaturka Alafranga servis 

~ hu) tik ziy::ı fetlcr, düğünler ter· 
1

1 
t ip \"e kabul olunur • Fiadar 

r n utcdildir. 
ar,;, -._ Telefon:Bebek 182~d' 

Jilet. ~!~~~~.~~J tıra~ ~f: ,, bictklannı bllcy~o bu ~&yam lı.>y- ; ~ 
rd kilçO k maklna ~•Yt•ınJ•• soıre!i 
delmede yeni bir bfç.>kla tırı~ 

olmUf ffbl bir revk~fılnedii:r·.1': " · 

Htr yerde satılır • 

Umumi Acentalın: 

Barkbard Gutenbefn ve t6rekAaa 
ldaaı.1"11-Galata 

Emrazı dahiliye 

VEREM 
"" gö~Us hastalıkları mlitahassısı 

Doktor 

ŞEKIP HABiP 
Ayasofya Y erebatan Hacı Siiley· 

nıan aprtımanında Cumartesi, Pazar· 
tesı. Çarşanba ve: Per~enbe, Tel: lıt. 
~U35 

V a.kıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedesi temdit olunan emlak 
Sehri lira: 30 [Talipleri tarafı dan teklif olunan bedeli icar] 
DördüncU vakıf hanın ikinci ){·ıtınde 6 No. oda. 
Müddeti ınlıza:ı ede: 20 Temmuz 929 Cumartesi g\.inli saat on dört 

bucuğa kadar, 
Balada mulıaner emlak kiralık olup hizalarmda gosterilea bedellerle 

talipleri uhtelrindedir. Eııclimeni idarece bir hafta mttddetle teır.didi milza· 
yedeJerine l\arnr verilmiştfr. F'aılasile talip olanlar son gtiniln i!lat on dört 
buçuguııa kadar Istanl..ml evkaf müdliı'iyetinde vakıf aliarlar mtıdürltiğUne 
mtiracaatları ilin olunur. 

Vakıf akarlar 
müdürlügünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
l - Çenlıerli taşta molla fenari mahallesinde boyacı sokağında 3 • 5 No. 

hnne· 
2 - Balatta tahta minare ınahallesiııde yeni yol soka~ında 67 • 103 No. 

hane. 
3 - Ütküdwlt\ Selimiycde b:ırem is1~elesindc 15 ve 17 No. iki dtıkkin. 
4 - Gul~tada hacı ama mafıallesiıı<le azap kapısı sokağ . nda furun üze-

rinde oda. 
5 - Üsküdarda lıarem iskelesinde 5, 7 No. maklup ardıye. 

3 - Tokat, ve Erzincao Altıncı sınıUe.rına kabul edilecek talebelerin beı deraha· 
neli ve;:bcJ muallimli ilk mektep mezunlarından olmaları şarttır. 

4 - Muhtelif sımflara kabul edilecek talebenin yqlart ; 
1. inci devre 1 : inci sıntf 12 : 16 yaıları için de olanlar. 

1. de"-re 2. inci sınıf için 13: 17 
c c 3. inci sınıf için 14 : 18 
2. devre 1. inci sınıf için 15 : 19 

c 2. c c c 16 : 20 
c 3. c c c ı 7 : 21 

f - Taliplerin haiz olmaları lazım gelen şartlar: 

"'A) Ev' elce gordıigU tahsilin derecesini gösterir ~ehadetname ve ya tasdikname) l 
haiz olmJlk; 

B) Vllrudunun teşekkülatı ve sıhhati mUsait ve her dürlU hastalıklardan beri 
olduğn hey'eti sıhhiyesi tam olan bir hastane raporile musaddak bulunmak; 

C) Kusursuz bir ahlak Ye seciyye sahibi olmak; 
D) Ailesi hiç Lir eui hal ye şöhret sahibi olmamak: 
G - Talipler aşağıdaki vesaiki fotoı;raflı olarak ibraz etmeye mecburdurlar. 
A) Fooğraflı nufus tezkeresi ve ya resmen mu~ddak iiUreti; 
B) Bir seneyi tP.cavüz etmemiş aşı şahadetoamesi; 
C) Mezun hulunduk!an ve ya tahsil gördukleri mektebin fotografü ıehadetname 

ve ya teferrilath ta!.'diknamesi; 
D~ Ailesinin ve kendisinin sui hal ve ~ühret sahibi bulunmamadıklan hakkında 

mahallı HUkfunetin musaddak ilmü haberi; 
H) Askeri liselere kabul olundu~u taktirde tekmil niz.amat ,.e talimat ve emir· 

leri t~m.amen w: aynen kabul edeceğini, sar'alı. uyku halinde gezer ve sil.sül~l gibi 
haslalı'.dura müptela ve evli bulunmadığı, ve her han~i bir zamanda tahsili terk. et• 
mek isterse mektep mıısrafmı temamen tediye edecejtı hakkında kitibi adilden mu. 
addak veli.sinin taahhtıt senedi; 

7 - Mektep m!lsrafını veımeden her ne ıuretle olursa olsun mektepten kat'ı 
alukn edecek talebe Gedikli küçl\k zabit menbalarına dair 1001 numaralı kanun ah· 
klwına tabi olacaklerdır. 

8 - Talipler 25 • Temmuz · 929 tarihine kadar Jstanbulda Kuleli, ve Halıcıollu, 
Bu.nada Bursa, Tokatta Tokat, F.rıincanda Erzincan Askeri Lise ve Orta mektepleri 
muduri1etine ve diger mahallerde . bulunanla~da ~mlunduk.ları yerlerde .en bUyök 
Kumandan ve ,·n amire ,-ahut A~kerlık şube reısJerıae mUrac.aat edeceklerdır. 

9 - 25·Temmuz-929 dan sonra mtiracaatı edecek. talpilerin muracaatlan kabul 
olumnayacaklardır 

A dana merkezile dörtyol, Mera~ Mersi.n ve Mahiyede hu1unan. ~ıtu! ha~anafınm 

6 - Kası mpaşada rnrabi baba soka~mda 25 - 23 No. arsa. 
l\hiddeti ml.iza} ecle: 16 Teı.nmuı 929 dnn 7 A@ustos 929 Çar~amba 

ihtyiacı olıın k.uru ot kapalı zarf usulıle münakasaya konmuo ıdi v" ihalesı 2().6.929 
tarihinde ilin edilmişse3e talip zuhur etmediğinden temmuzun 28 inci pazar gU11.ll 
ı.oa.at 10 da icra edilecektir. Şcro.itini anlamak ilzre her gUıı ve mUnakıısaya iftirak. 

~Unü tmek isteyenlerin \ak ti mca~ yeninde teminatlarile Adnııada askeri 1atın alma k.omre-
snat on<lljrt huı;uğ.a kadar. e~ onuna muracaatl:ll't. 

lla.liida muharrer emliik l>iraya. •erileceğinden miizayedeye vB.Zolunmuştur. 
Taliplerin yevmi ihai~ olan son glinl\n. saat on ~ört . buçuğuna ~a~ar şartna· 
meyi okumak ve temımıtı muvak kate ıta edere!\ muza yeaeye ıgtirah etmek 
Uzre Istanbul Evkaf mtıd tirlUgunde •.-a k ıf akarlar mııdurlüğüne mUracaatları 

A fvonda bulunan kıtaat ve milessesatın ihtiyacı olanl meşe odunu kapali ı.arfla 

~iın:ıkasaya konulmu2tur. İhalesi 3 ~ustos cumartesi saat 15 te Afyonda askeri 
satın alına komisyonunda yapilacaktır. Taliplerin §artnamesini görmek üıere kom~ 
ypnumuıa ve teklifnamelerini Af:ıonda mezk6r komisyona vermeleri. 

ilôn olunur. Ordu için 125,000 bü:;uk. ve 475,00IJ orta kaput kopçası ile 200,0fJO pantalon 
E\saf \'·e mtı:ıtemilfıtı hakkında malümıı.t alınak İ!!te}'enler bu müddet tokası pazarlıkla alınacaktır. lhnlesi 17 temmuz 929 çarpnba günU aaat 15 te 

zarfında mt\2ayede od.asma rnürac.'.lat ederek ecri misil r11porlarını )'apılıı.caktır. Taliplerin şartnamesini ve numunelerini komisvonumuzda görmeleri ve 
gorebilirler. ihııle saatinden evvel teminatlarile Fındıklıda komisyonumuı.a gelmeleri. 

f_M •• e •• k.a~tib__.._i askeryı'e ~satı·n-~a·l·m··a••k••o•m••ı~s·y•o••n•u•n••d•a••n• ....... •ı Ordu için 600,ooo caket kopçası ue soo,ooo pantaıon kopçası pazarlıkla atınacak
- tır. İhaleıi 17 temmuz 929 çarşaııba giıoü saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin 

prtnameıini ve nümunelerini komisyonumuzda görmeleri ve Uıale saatinden evf 
• • •" • • •• ••....,•••• • • • • • • • •• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • •" • • • • • • • • • • • • tem; .. atlarile kom.is•.· onumuza gelmeleri. Sııt Yo~urt ... 

Kilo Kilo Topanede l&tanbul· eşya ve techizat anbanndcı mevcut on iki kalem etya aleni mil 
30000 ~ Kuleli Lise ve çengel köy l'fip için. ZA:lydeye konmu~tur. İhalesi 27 temmuz 929 cumartesi gtinU saat 14 te _k.omia~o 
lC.000 t>OüO Hahc .oğlu liseı:.i için. numuzda ~- apılacaktır. Şartname almak iste~·enlerin her glin müzayedeye gırmek ı• <..'<XJO 3000 :t.faltepe liit·Si ~n. ~ ,, 

Balada ıııulım'rer 3 lise için hizalarında mikdarlan ~azılı Sat ve yo#urt uç şart· te)enlerin ihale ırUnUnde Ye vaktı muayyende teminatlarile komisyonumuza mora 
namede olarak. icra kılınan mlinakasal•mnıla her ııı;iı :ıe de talip ı:uhur ctmc<li~indezı caatları. 
paurlıkla :.acılac:.ıktır. Pazarlııdarı 17·Tem:ııu!·929 çarşaolba gilnü saııt 15,:~ da Hac· Umum hı.rita mU<lurlugu için 156 ton kok komlirii aleni mlinak~ euretile alını 
biye me:,;tebi vemek.nade!eri öoılnde~i münakasa m:ınaUi mahswı~?e ic~a. kılmacak· raktır. İhall!Eİ 31 - temmuz. 929 çargamha günü saat 14 te komısyonumuıda Y'I 
tır. Taliplerin ~artnnmeleri için l;oınıqyomımuıa roıtraraatlan Ye ıştirak ıçınde pıızıır· . . k et it 
hk. mahtılliııde hazır L.ulunması ilıln olunur. pılaraktır. 'fa!iplerin §&rtname almak Uz:re her glin ,.e mlinak&ııaya iftira me 

~ .. -• Uzre zemani me:zktırde tenıinatlarile komisyonumuza muracaatlan • ............ 
Kilo J htiyacatı askeriye için 20 kogum takımı bin tufek kayııı 4ıOO beliuıyııı mubayauı 
2000 : Keten Tohumu aleni munakasaya konmuitur. İhalesi 8 A.ıustoa 929 perıembe gllntt saat 15 te 
9000 · Burçak kom"ıQ"onumuzda :ı·apılacaktır. Taliplerin ,artname suretini komiayondan alm&ları H . . . . l . . . ı. ı · . . 'kt b k l ... , 

Fen tatbikat Mektcbı güvercın erı ıçııı ua iıl\l.l c.us ve mı . arı mu anar " a em aartnamedek.i tarr.da temiııat1anle komisyona mttracaatlan. 
Yemin a\lı anı ~ımnı.ı.melerde olarık km kılınan munaka$a]arındıı talibi zuhur et· " 

medif!iaden pamriı:da ~atın ~lmacaklır Paza~lı~ 18. Temm~z: 929 Peqemb~ gUııU ..... u~·Ç'U".'ll•C••U ... •k••O•l•O••r•d•U••••8•a•t•l•D•al••m•••a••k••O•m• •l:S•Y••O•D•UD•• ,..,d•a•D••••ı 
Ell!lt U 30 da Harbiye .Mektebı )em\kh:ınelerı untlıı <lek mahallı mahsU1UDda ıcra kı· • 
lınacalı.tır. '1 alipleriıi şartnameleri için komi!lyonunı , ~· muracaatlan ve iıtirak is:iode • 

h il. d baz b l ' · ı• ol nur •••••••• ·••••••••••••••••••••••••••-••••••,. •••••••••••••••• pıı.1arltl> ma ıı ın e ır u unoı~ :ırı ı an u . • •• 
..... ...... •+..+ A yvalıktaki kıtaat ihtiyacı için iki yliz otuz bin kilo. saman ve dört y\iz bin kilo 
• .., .., ot kapalı rarf usulile mUnakasaya k.onmuşt~: lhal~ı 19 temmuz .. 929 pa~ ~na 

Mangal k ömUrü saat on altıda yapılacaktır. taliplerin ~artnameınoı komısyonumuzda gomıelen ve ııtf· 
Kilo rik etmek Uzre de ayvalıktaki komisyonda bam b·Ylunmaları ilin olunur. 
46500 Istanbul ciheti meUtip ve mue.sesatı için ıtaat ihti •acı için 48000 kilo arpa par.arlık. auretile mubayaa edilecek.-tcr-.-liiifei----e-ır'"' 
18000 Anadolu • • • K 17 • 7 • )929 Ç'.ar1&1Dba gUnl1 saat 00 dörtte yapılacaktır. Taliplerin ye•mu meı-
~ · · • · '!Orde komisyonumuzda hazır bulunmaları ilin olunur. Askni mektepler ve li~eler ve Miieesesı\h ıçın balada mıktar ve c\n etlerı muhar 

rf'r o1du~u Uzerc mangal kömilrU 2 Şartnamede olaraka ve aleni suretle satın aluıacak ...,.. • • • •., • • •• •• • • ..... • • • • • • • • • • • • •" ~ • • • •• •• • • • • • • • • • • •• •• S 
tır. M Unalma!an 17-'~'emmuz.929 Çar~a~tıa ~l\nü saat 14,30 da ~arb.iye mektebi Y~I f Deniz satınalma komısyonundan i 
uekhaueleri önündekı mlınaka~a mahııllınde ıcra kılınacaktır. Tıaliplerırı ıartnauıelerı • • • • ••••• ••••••,. •• •• ••• •• .... 

l • • " "d lli ha ............................. ,.,. 
için konıisyonumu:.:a mliracaatları ve ı§tırak ıçın e mUnak.asa maba nde zır bulun· 

20 
Ton gaz 

malan iliiıı olunur. 

Askeri mektepler için kapalı zarfla milnakuaya konulan 65000 kilo Sadeyatın 
Muuakasaaı günü verilen fiatlar gali görtild~~odeo p~lıkJa satın. alınacaktır . 

Pazarlığı 18-Temmuz-929 Per~enbe günü eaat l:>,30 da Haıbıye Mektebi yemek.hane
leri önündeki mahalli malısusunda icra kıh.nacaktır. 

Taliplerin şartnamesi için komisyonunıu:za müracaatlan Ye iıtirak içi.ıı de tıu-t· 
namesi ,·eçhile pazarlık mahallinde halır bulunma$1 ilin olUDur. 

P. T. T. levazım 
müdüriyetinden: 

1 - Hututu havaiyeye mahsus üç nevi "250. ton galvanize 
demir tel kapah zarf uaulile mlinakaaaya konulmuştur. 

2 - Münakua 1 • 9 - 929 tarihine mü.tadif Pazar tünü icra 
edileceğinden taliplerin şartn~me alinak için ıimdiden teklilıl"ame 
ve te•minatlannı muhtevi kapalı zarflan tevdi için de mezkOr ta· 
rihte saat on dörtte İstanbulda yeni postanede mübayaat komis~ 
yonuna müracaatları. 

Kapalı zarfla ihalesi 17.7.929 çarıamba gttnıı. eaat OD cl3rtt~ 
Deni& kuvvetleri ihtiyacı için 20 ton gaz kspalı zarf usulile mUuakaaaya koıı

mqtur. Şartnamesini görmek istey~nlorin her gUn i~ına talip olanlarında :; uk.anda 
yazılı g\1n aaatte Kuımpa~da Denız •tın alma k.omıayonuna müracaatları. 

Viliyet daimi encü~eninden: 
Şehzade bqında kiiin Ehtilfaıım Mehmet efendi medr~e anasının ıcara 

verilmek tizere 28 - 7 • 929 tarihinde Pazar gUnU saat on bıre kadar mlizaye• 
deye konulmuttur. Taliplerin encUmene mUracaatları. 

ums~..- Doktor ... n:m::•• 1t!!!lll!!!ll!!l!l!l!!!!l ... l!!!IB!l!l!!!!!l!!l!l9!!!!!9!!!!!!!1!!l!!ll!ı 
16 Salı 929 Haeeki kadmür hastanesi Cilt 1 

Te Fireugi Hekimi Tula Ôll• yat ıu t.-aııi 

Cevat Kedın 
Türbe de Eski Hiliili ahmer 
binası. Tel: lstam. 2622 
numn1111mıumnmınwıuı11muım• 

8,SS •,85 8,35 U,00 2.1 

Mea'ul Mtıdiri: Eaat Mahmu• 


