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Zekibey
ezarın a 

·ze e f aki 
son feyezan 
asıl odu? 

Döne. buQUne. \}'arına aii mlıtef errik haberler. 

Dün, fec: bir günün elemli yıl ı T b R" Of S" .. .. .. ra zon, ı ze, ve urme-
don umun e tc!!adüf ediyordu. Or- ne hav r · d k. f l h k 
dun\ın ıki kıymetli rüknü olan I k nd a ısını A e 

1 
t eye·~~n ar 

8 
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Erka ıfıarp Kaymakam ı Nihat ve ·ı Ta şu ma uma dv~rı ~yor: il 

C 
. emmuzun ye ıncı pazar g • 

. obc.~ ~ğl~ Zeki b~~ler ham bir n\i snat on ilçt e başlayan ve 
• s:!C1ü! yuzu:ıden Kı.Jızman yolun- 40 saat, bazen dolu ile karışık, 

<i! şeh t düşmüşlerdı. bazen de şellale gibi yağan 
B~ acıklı vak'anın yıl dönümü miithiş }ıiğmurdan dereler eıns li 

müna ... cuel.iyl d"n bir ihtifal ya- görlllmemi~ ve çok korkunç bir 
m rrt\.tır. {ekilcie taşl . Sular önüne gelen 

Sa ah leyi:. saat 9 d n kış' ada her ŞC) i, it:" ınn , lıayvnn, mahsul, 
Zabita • y 1 dunda bir mev!ut ev, köprü, •taç, hasılı nrye t esa· 
ol unt uştur. di.ıf elmiş ~ hepsini sürükleyt.~rek 

H fız tar fından okunan mev- müthiş Lir şiddet]e denize akma-
lüt tam bir S;.ı t devam etmiş, ğa baş!ndı. 

m vlutta b .. zır bu: un an P< '"nlar F cycznnlar netic~sinde Of ka
h, zar tı ile Vi . .1yct, Belediye ı .sının Kadahor nalıiyl·sinde bü
e1 kanına, m.keri i.ımera, ı.abıtan ·i..ık bir köy hcyE"lan et ti. Çöken 
ve halka şerbetler, limonat~lar topragın dereleri taknyarak vaıi 
ikram edilmiştir. Düıllar okunduk- göllerin ve derbentlerin teşekkü
tan ve mevlut bittikten sonra sıınt lüııü mucip oldu. Fakat toprak 
10 d otomobillerle Nihat ve. Ze· bu büyük su ğöllcrinin tazyikine 
ki beylerin kabirlerine gidilmiştir. tehammül edemeyerek muhtelif 

Tcı:tip edilen ihtifal çok ha- noktalarından yıkıldı. Bu yıkılma 
zin olmuştur. lhtifalde Harp aka- bliyük bir felakete ıebep oldu. 
demisi erkanınd n Basri paşa Büyük bir gürültü ile boş nan 
hazretleri ile Galip, Seyfi Necip, sular müthiş bir kuvvetle, önüne 
Cemil, Rüştü paşalar hazaratı, tesadüf eden her her m •i yı 
Müstahkem mevki kumandanı Fu- devirerek bir çok köyleri basmış, 
a~ ve vali Kazım paşalar, beledi- Of kasabasından bir Ea t yukarı 
ye reisi doktor HulOsi, Cümhuri· mesafede bulunan bir nahiye ile 
yet balk fırkası müfettişi Zühtü, 5-6 köyü bütün mevcudatı ile 
mutemet Salih beyler, fırka mahvetmiştir. Yollar kapalı old~
l'ayyare cemiyeti müdürü Dur- ğu için hasnrat hakkmda poyder 
muş hey, merhum Nihat beyin pey malumat alınmakt dır. 
r fikaları nım ile yavrusu, Oftaki hasarat çok mühimdir. 
Vali ye kumandan paşaların refi- Seylahın hala devam ettiği ıöy-
kaları hanımlar, Müstahkem lenmeLtedir. 
mevki m, ııdanhkma mensup Se~ lap buranın manıaraaını 
bfttfin ümera ve zabitan hazır bu- tanınmayacak derecede değiıtir· 
lu mu tur. · miş, yeni yeni tepeler, yeni yeni 

Makberde Mustahkem ~ vki sırtl r yeni yeni dereler huıule 
kum ndanhl'ı ile vilayet ve bele- getirmiştir. Halen sular yüksek 
diye namına her iki mezarada bir dağın etr8fını ada gibi çevir
çelcnkler vez edilmiştir. Hafız rniştir. Bu dağın tepesine iltica 
tarafmaa kur'anı kerim ve düa edenler günlerdenberi aç ve bii-
okunmuştur. laç imdat beklemektedirler. 

'f lin bu d kıkasında Nihat Sürmene kazasındaki tahribata 
beyin refik ları hanım yavaş gelince : Burada sular 20 köye ait 
yavq ilerl~erek mezarın önüne tarlaların ve 23 büyük kargir köp· 
gel ve herkesin göz yaşları rüyü, Aksu yatı mektebi binasının 
arasmda diz çökerek koynundan bir kısmını, 20 değirmeni, 20 
çdcardıjı bir buketi• Nihat beyin haneyi, 25 mağazayı ve çarşıyı 
meurı üzerine koymuştur. Buke- muhafaza eden rıhtımı yıkmıştır. 
tin içinde "Nihat,, yazılı bir kart Sürmcnedeki nüfus zayiatı Of. 
var.dı, kartta i min altında 1328 taki kadar mühim değildir. 
tarihi ya:ıılı idi. Bu, izdiv ç hab· Nüfus zayiatı miktarı henüz 
r olar k saklanmıştı. Buket tespit edilmediği için ı.det zikre
_.. ••• üstünde kalmıt ve merasim demiyeceğim... Bu ha valide za

Bir basta bakıcıdan 
şil ayet 

Tıp fakültesi nisaiye kısmında 
bu an bir hasta bakıcı 
hutslanna ziyarete gelenlere kar· 
şı ayet dürüşt muamele etmek-

• Kendi inden bir çok ziya
retçiler şikayet etmektedirler. 
Halbuki kardeş ve yahut 
refikasını oraya meliyat 
ve yahut tedavi i 'n gönderen 
kimse her h ide ha tasının sıh
hatinden hel rdar olmak ister. 
Böyle oldu~ ylde oradaki hasta 
bakıcıların ha):nretine maruz kal-

mak, hem hastayı, hem de ziyaret-
çiyi dilgir etmiş olmaz mı? Bila
kis ilci tarafa da hüsnü muamele 
etmeleri• lazımdır. Müesseselerin 
in:ıibalJ nasta ~iyaretçilerine sui 
muamele etmeği icap etmez. Fa
külte mlldürünün nazari dikkatini 
celbederim. O. N. 

ebati ~ ağ ~arfiyatı 
.M mleketimizde bir senede34 

milyon kilo nebati ynğ sarfedil
ıne t dir. Y ll lerırı yüzde otuzu 
Fran ac n lm"ktedir. Açılacak 
fabr.' a1

Q bu .hli acın bir kısmı· 
nı burııd n temin edecektir. Yeni 
bir f •. bı i .a gund<' 15 ton vejetalin 

. ı • 
tcmıa etme . .... :r. 

rar ıniktı ra bir milyon liradır. 
Telgraf, Telefon muva elesi mun· 
katidir, gidıp gelme kayıklarla 
temin edilmektedir. 

Oenizde sellerin Urüklediği 
ağaç ve sair ankazdan motörler 
güçlükle işleyebilmektedir. 

SUrmeneden denize doğru an
kaz 300 metro murabbaında bir 
adacık vucuda getirmiştir. Vila
yetin garbmda mühimce tahribat 
vardır. 

Buradaki seylabın şiddetine 
bakınaı ki: sel bir köprüyü Göre
leden almış ta Vakfıkebire geti
rerek bırakmıştır. 

Görele kasubasını da su bas
mış, 400 birı lira tesbit edilen 
zarnr vermiştir. Kısmen Trabzon 
Maçk , Polathane, Yumra, Vakfı· 
kebir kazaları i e yağmurdan çok 
istifade etmiştir. Yalnız Rize ve 
Of havalisinde ne kadar felaketli 
olmuşsa buralarda da bilakis o 
derece fayda vermiştir. 

Bir imdat heyeti .. 
hareket etti 

Rize, Sürmene, Of felaketzede· 
lerine yardım için Hilaliahmer 
cemiyeti derhal faaliyete geçmiş· 
tir. 

Cemiyet Sürmeneye hareket 
eden Karadeniz vapuru ile fela
ket mıntakcE>ı a bir hey' eti im· 
dadiye gönderilmiştir. Hey' etin 
iaaları meyanında doktorlar da 
vardır 

itfaiye mütehas ısı 
İtfaiye mütehas~ısı M. König 

ile Ağu to tan jtibiı n mu vele 
y!pıldığı cihetle kendisinin hare· 
rahı gönderilmiştir. M. König ya· 
kında gelecektir. 

Açıkta satılan meyveler 
MUtP.addit te li~ta n men 

yıkaıımadan yenecek mQyvelcr hu
la açıkta ... atıldığl aan ınanet tek
rar belediyelere bir tezkere Yı'lz· 

n11 ~ , buna m ·aa ve'rilmenı ini 
bi ldirmi~tir. 

lın<ladı sıhhi çantaları 
Önütn:üıdek.i haftadan itibaren 

Şirketi hayriye, Seyri efain, Haliç 
vapurları ile eman ·t hududu dahi· 
llndcki şimendifer istasyoıılannıı 
birer imdadi ıhhf contaları kona· 

ktır. 

Harhiye - Edirnekapı 
F tih - Harbiyr haUının lağ,i· 

yle Harbiye • Edirnekapı hatttı

nın ihdası takarrilr etmiitir. An· 
C2k emanet Harbiye· Fatih hattı· 
nın ipkasiyle B~iktaş • Fatih hat· 
tının Beşiktaş • Edirnekapı hattına 
ifrağı taraftardır. Bu nokta bu 
hafta içinde h lledilecektir. 

Hesabi kat'i raporu 
Cemiyeti belediye bu gUn toır 

lanacak ve emanetin 929 hesabi 
kat'! raPQrunu mü1akere ~decek
tir. 

Bu raporda ~m n tin •tçede 
tasarruf yapması ve bu ta arruf· 
Iarın tezyidi ıle ha ıl olacak meb 
lftğın ehrin imarına hasreelihne
si tavsiye e<iiJmektedir. 

lnhlsarlarde 
Çakmak taşlan 

._,akmak inhisarı mucibine~ 
çakmak ta11lar1 da inhisara :ahi o}. 
duğundan tailarm satışı da mendiJ
mişt'r. Bu yüzden bir çok kimse
ler piyasada çakmak taşı hulama· 
dıkların<lan inhisar idarsine şika· 

··~tte buJunac:aklardır. 

• • 
ıçın 

malzeme geliyıor 
Üc:küdar · Kıs1'fö tramvay} rı· 

nın Tıp fakültesinin öniine kadar 
temdidi için ınuktazı mnlzemenin 
evelki gün Hamburgtan yola çıka
rıldıgı bildirilmiştir. Dün ~irket 
meclisi i8aresi içtima etmiş ve 
hattın temdidi münasebetiyle ba
sıl olacak ~zi) eti göril~milştür. 

Mcclh,, aynı z.amamla Haydar 
pa.,a köpriiı:üniin in~asıuın bu se· 
ne toohbt r etmesi hesabiyle hattın 
Kadıkoytine sureti temdidini de 
ınt·~ zt\ u bnh!eltni,tir. 

Kopriiııüu in~a~ı gccikdiği için 
Ü;;küdar tramva.xl rının muvak· 
kat bir hat ile 1\'.adıl<Ôyüne kadar 
temdidi de muhtemeldir. 

Geçen snie cuma günleri 750 
lira,, pazar gUnleri 500 lira vhri· 
dat temin edr.n Üsküdar şirketi 
bu ~ne cumaları 900, pazar gUn
leri 750 lira varidat temin etrue-
1'tedit. Binaenaleyh Şirket bu se
ne ıvaridatı ile masarifatını kapa· 
yal1ilecektir. 

~,_, ___ ,.... 

Tasdik harcı · 
1ican~t odalarının men cı pha .. 

det amelerini tasdik için aldığı 
ücret hakkında iktıS'at 'Yekaletin· 
den lzmir ticaret mildtirlüğüne 
bir emirname gelmi tir. Bu emre 
J?;Öre; menşe şabadetuameleri için 
alınan taadik harcı bazı yerlerde 
fazla mikt rda alınmaktadır. (500) 
liraya kadar kıymeti olan e~yanm 
menşe pbadetnamelerinden cüz'[ 
bir ~y alınması ve ya biç ahnma
ması doğru olacağı bildirilmi§, mu· 
talaa sorulmuştur. (500) liradan 
futla kıymeti olan eşya ve malın 
men e §Shadetnamelerinden &!A· 

mt harç olarak (500} knruş alına
caktır, 

Talebe kanıpta 
LLe birinci ve ikinci dene 

hntihaıiları dünden itibaren hitam 
bulmuş ve talebe kampa çıkmış· 
tır. Galata aray li c i K.ilyo ta, 
fstanbu1 lises! ile Feyıiati ve Fe
yziye u~ leıi de Pendikte kamp 
kurmuş] rdır. 

Mahkemelerde 
İstinabe suretile alınan 

ifadeler 
Kadriye hanım dava ı için evel· 

ki gün i tinabe suretile dinlenen 
şahitlere ait evrak lzrnire gönde· 
rilmiştir. Bu şahitlerin ifadeleri 
İzmir mnhkememnin bu günkü 
cel e inde okuna<'..aktır. + Karakaph defterden çıkan 
dava - Mahut karakabh defter 
dava ından çıkan diğer bir dava 
daha vardırki, bu da Sabık politı 
ikinci şube müdürü :Faik bey tara· 
fındnn pansiyoncu madam Liza 
aleyhine açılan if tra ve tazminat 
da a ı idi. Bu davanm rüyetine 
dün devam olunmu ve tecil i te· 
nip iatenınediği reis tarafından 
sorulmu§tur. Madamın vekili tecil 
istememi§ ve bir karar verilmesini 
talep etmi§tir. Mahkeme icabını 
müzakere etmiş ve hadiseyi iftira 
mahiyetinde görmediğinden Mm. 
Ziyanın beratına kaı·ar verilmi§tir. 

O Ermeni patrikhanesinin da· 
Ta&l - Ermeni patrikhanesine ait 
Sanasaryan hanına 1 tanbul vila· 
yr.ti ııce \'az'ıyet · edilmiş, bunun 
ı i,.crıne \le patrikaue, vilayet ale
yL i ııc bir dava açınıitı. ikinci 

1 
hukuk mahkeme i bu davayı ka· 

1 
f ıu l etmemiş ve patrikhaneyi hak· 
sız ~fırerek davayı reddetmiıti. 

Temyiz mahkemesi bu kararı 
tahkikatm noksanlığı cihetinden 
nakzetmişti. Yaniden tahkikat ya
pılacak ve yeniden karar Terile
cektir. 

Adll>1ede 
Ağır ceza reisliği 

}irinci ceza reis Hasan Lütfü 
bey An karadan gelrn i~ tir. 

Mumaileyhin Ağır ce:ıa riya
etine tayini katiyet kespetmiştir. 

Teftiş 
r!)ehrimizde bulunan adliye 

müfettişleri Ağustostan itibaren 
adliye muamelatını ve mahkeme 
işlerini teftiş edeceklerdir. Bu tef
tiıatın bir ay kadar sürmesi muh· 
temeldir. Müfettişler, neticeı tef
tişlerini vekalete bildireceklerdir. 

Kenan bey 
Müddei umumi Kenan bey 

dün Adliyeye gelmemiştir. Ke
nan beyin Adliye vekaleti tarafın
dan Ankaraya davet edilmiş bu
lunduğu dün Adliyede şayi ol-
nıupa da adliye erkim ademi ma
lümat beyan etmişlerdir. Bu da
vetin irtişa hadisesiyle alit.adar 
olması muhtemeldir. 
Ankara levazım 

müdürlüğü 
lstanbul adliyesi levazım mü

dürü Memduh bey Ankara Leva
zım müdürlüğüne tayin edihniştir. 

MUteferrlk 
Bankacılık stajı 

Oımanh bankası lmtiyazna
mesi mucibince, banka Türle 
memurlanndan 1 O genci staj 
görmek üzre Fransa ve lngilte
redeki ıubelerinde birer sene 
bulundurmaia mecburdur. Bu on 
ki~ilik ıtajiyer kadrosuna dahil 
olan alb genç müddetlerini ik .. 
mal ettiklerinden avdet edecek
lerdir. Bu talebelerin yerine ıön
derilecek gençlerin dün banka· 
nan Galatadaki merkezinde rnÜ· 
şabak4\ irµtihanları yapılmı"lır, 

MU bakaya b""nkanın Türkiye· 
deki şubelerinde bulunan müdiıi 
sani ve muhasebecilerden 9 
Türk iştirak etmiştir. imtihan ne
ticesi bir iki güne kadar anlaşı
lacaktir . 

Stajlarını gören gençler Av
rupadan avdetlerinde bankanın 
Türkiyedeki ıuhelerindc ihtisas
ları dahilinde memuriyetlere ta· 
yjn edileccklerdır. 

M. Holeştat bugün geliyor 
M. Holeştat mübadele komis. 

yonu riyasetine gönderdiği bir 
telgrafla dün akşamki ekspresle 
lstanbula hareket edecekini bil
dirmiştir. 

M. Holeştat bugUn gelecektir. 
Tevfik Kamil beyin de ayni trenle 
gelmesi ihtimali vardır. 

Sultan Ahmet sulh 
hakimliği 

Mukaddema Eyüp Sultan su-
lh hakimi olan Hayrettin bey 
Sulten Ahmet sulh ikinci ceza 
hakimliğine Tayin edilmiştir. 

İstanbul maarifi 
Maarif vekaleti maarif idare· 

lcrine günderdiği bir tamimde 
bu senei tedririye neticesinin 
ınuf assal raporlarla vek.Alete bil
dirilme,ini teblit ctmiıtir. Maarif 
müdiriyeti lıtenbul maarifinin 
vaziyeti bakkmda bir rapor ha· 
zırlamaldadır. 

Kemik fiatleri 
Bugünlerde Kemik fiatleri art

mıştır. Bunun sebebi yeni teşek
kül eden bir şirketin kemik aatın 
almasıdır. Şirket bu kemilc:lerden 
yat imal etmektedir. imalathane 

l r bir fırin d4hili nd 80 dere· 
ooi har r tte t bin edilir. Kan 

uruyup loı haline gelir. uru 
kan en mükemmel bir k.imyefi 
gübredir. 

enıleketlmizde kimyevi gfU>
reJere çok ihtiyaç vardır. Kimyt" 
,; ~breler rupadan gelmekti, 
en ucuzunun kilosu 12 kunıfl 
mıl olmak dır. 

andan s faSe etmek l9i0 
mez9aha dahilinde 30 biıı Jiralık 
tesf~at yapmak kUidir. Yaptı&UD 
hesaba göre kan mezbahaya ... 
nede llO bin lira getirebilir: 

ileride kemiklerden hile gfihre, 
tutkal yapmak mümkön olabillı, 
Mezbahada etin kilosu hqia 
fahiş resim alac'ağtmıza, denlııe 
dökülen :rvutlerden iltifade ede
lim. 

Edirne civanna 
dolu ya&dJ 

Edime civannda bazı ytılWe 
külliyetli miktarda dolu yağaiıf
lır. Odaba" Demirci, ,...._ 
Seydiler bnyelerinde dolu •l
him huaı-ata sebebiyet vcrJllİIÜI'. 

Romen tacirleri 
Ticar t od ına ftrilen male

mata g(ire yakında fehrlmlse 
Romen tacirlerinden mlitekkep 
bir heyet relecektir. 

Halk bilgileri 
heyetinin seyahati. 

Halk . bilgiai cl.tneii taııllfa· 

dan şark viliyetleriae bir tetkik 
seyahfltı tertip edileceli ~ 
tı. Ay sonwada tehriml& cin 
hareket edecektir. 

dahilinde 10 ton kemik sarfedil- faı __________ _ 

mektedir. Bir kilo kemikten 1.50 :: Ktıc .. ~ak haberler ı 
gram yağ çıkarılmaktadır. , ... 

Üç tayyare geldi Rüsumat memur! ı ve reemf 
Seydiköy ve Değirmen dere elbi&e - Bir refilcimiz rüıomat m. 

nahiyelerile Torbalı kazası hlllkı murlsrmın re mi elbililC giye<:ekle
nın tebreüatı ile alınan tayy reler rini yazıyordu. Rü umatt&n mes'e· 
ıehrimize getirilmiştir. 30 Ağus· leyi sorduk: resmt elbiseyi yalıııa 
tos tayyare bayramında Seydikö- anbar ve muayene memarlımma 

giymesi mecburidir. 
yüade isim konma merasimi yapı- ®Merhum kemdettin bey _ Bora 
lacaktlr. komiseri Kcmd ttin be)·in vefata 

Bursa n1uhakemesi uzerine Maliye vokilı Saraçoğlu şn. 
kriı be , merhuİnun ailesine taıi· 

Bursada taklibi hiıkumet te- )Ct telgrafı göndcrmi tir. 
,ebbüsü ile maznun ol.ın ve evel- ferlıumun dini damadı 
ce·cereyan eden muhakemelerin- Ccmaicuia hey~ on gün kader 
de bir kısmanın idamlarına hüküm burnya getirecektir. 
edilen kimıeler hakkındaki kar r @Antrepo buhranı - Şchrimilde 

şiddetle hÔkilm süren antrepo buJ.. 
temyiz mahkemesi tarafından 

ranınm iıale~i ve icap eden tl-
nakzedilmişti . Yeniden cereyan caret oda ınan da Eyüp ciht!tiıR:lıl 
eden muhakeme neticesinde haz1 antn:polar açm il iç.in iktitat 
maznunlardan Sabri, Yetim, Ka- \•eklileti nezdinde tcşebbflsalta bu• 
dem, Ali ve Evliy~ 4 buçuk, Gök- lunmak Uzere ticaret odası rapor
bayrakcı Cemal 15 seneye ınzı- li>ril Gıılip abtiyar bey Ankara1a 

mamen 2 ıeneye mahkum edil- gitınifrir. 
mişlerdir. 

eni Taksim meydanı 
Taksim meydamnm teaviyei 

türabiyesinin sür' atla ikmali için 
emanet hariçten de ücretli ame· 
le tutmuştur. Bu ameliye bir haf
taya kadar bitecek, sonra oto~ 
matik tramvay rayları yerlerine 
konacaktır. Abidenin tamiri mey
danın inşaatı biteceği sırada 

yapılacaktır. 

Hilaliahmere bir teherrü 
Bornuvada mukim Hacı Emin 

efendi zade Hacı Rüştü bey, me· 
nemendeki çiftliğinin mühim bir 
kısmını Hillliahmer cemiyetiııe 

hediye etmiştir. Hacı Rüştü beyin 
cemiyete bıraktığı arazi ve saire 
yüz bin lira kıymetindedir. 

Mezbahadaki kanlar 
Karaağaç mezbahrsmda kesilen 

hayvanların kanları donize dükü· 
lür. Bu kandan ne suretle istifade 
edileceğine dair ticaret borsası 
baş kimyageri Nurettin MUınşi b. 
bir r por hazul mıetar. 

Nurettin bey r poru bakkındu 
fll malumatı veriyor: 

- Her memleketin mezbaha
~ında kandan istifade ederler. Bu 
pek de gilç b!r şe ..- dc~ildir. Kan· 

Bir tavzih 
Talebe cemiyetinin Türk oca• 

ğırıda eveJki günkü içtima etra· 
fında divan reisi milkiyeden Bekir 
Sıtkı, ~ühendisten Aliettio, tıJ>. 

biyeden Haşit beylerin imzala ıyla 
şu varakayı aldık: 

• Y-üksek tahsil gençliğinin dUD• 
kil içtimaına dair gazetenizde in
tişar eden havadis şu şekilde mub
tacı tavzihtir: 

1 - içtima kırk Yeya altımf 
kitiden ibaret değil, iki yilz elli1i 
mUtecavizdi, ôctı.k salonu temaml· 
je dolmuş ve yer kaJmamı§U. 19" 
timaa iştirak ed n arkadqlar ~· 
mekteplerdendi: Hukuk, fen, edr 
biyat, mühendi~, milkiye, baytar, 
tıp, orman, ticaret ve aanayiiıı,.. 
fıse .. 

2 - Ferruh bey müdafaa isıı· 
kanım balamadığından dolayı i9" 
timaı terkettiğine divanı riyaset 
vakıf değildi. 

Divan F6rruh be}in mevzu dr 
hilindeki müdafaa ma ezamt s6' 
hiileti gö termi~ v hıtabet mefjfıı 
inde en ziyade .Ferruh hey kafJlll! 

~~~~t:::~e~~~:e~;:u~~;tJ~ 
bit' kaç refiki idi . ., 

] 
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iasfiye müsabakalarının bitmeme
sine rağmen vaziyet ehemmiyetlidir. 
ı. Lavn Tenis k~ ... ~e yapılan te
nis tumuvaıma hararetle devam 
edilmektedir. Şimdiye kadar ya· 
·pılan tasfiye müsabakaları ehem
Jııiyetli netayiç vermiftİr. Finale 
radar gitmesi muhtemel müsabı
~er elimine edilmişlerdir. Zeki 
Sedada, Sait Davide. Şodvar Su
ada mağlup olmuşlardır. 
Müsabakaların bugünkü şekline 

nazaran aingl maçlarda finale en 
kuvvetli namr:etler Suat ve Şirin
yandır. Singl maçların galibi ol
ması en ziyade muhtemel bu iki 
ra}dpten bangtsinin neticeyi kaza
nacağı şimdiden kestirilemez. Son 
maçlarda çok güzel oynayan Su
atın ayni oyuau muvaffakıyetli 
oyunu Şirinyana karşı başarabil-

141esi ffiphelidir. 
Sojuk kanlı bir tenisci olan 

Şirinyan bilakis asabi olan Sua
da karşı, muvaffakıyete daha ku
vvetli bir namzet mevkıindedir. 

Mamafi neticenin, o gün, can
dan oynamak Suadın lehine ol
ması da çok muhtemeldi. 

Neticeyi aüıünOrken biç unu
tulmnnıaıı lazımgelen ehemmiyetli 

Balta ile cinaye - Bir arazi 
mesdesi yüzünden Bartında Ah
met isminde biri komşusu lbra
himi balta ile öldürmüştür. 
+ Çcımc Plijı - Çcıme pla

jı tesisatı önümtlzdeki pcrşenbe 
günü bitecektir. Cuma ıünil pla
jın küşat resmi yapılacakbr. 

-0- Akhisarda iki cinayet -
~vvelki gün Akhisar ile Kırkağaç 
ar.asında bir hadise olmuş ve ne
tictde Kırkağaç inhisar idaresi 
Satı§ Memuru Rıfkı Bey maktül 
diifmiiftür. Vak'a ıu ıuretle ol
muJtur: 
Kırkağaçtan Akhisara gitmek 

üzere otomobille yola çıkmıı olan 
Kırknğaçh Nihat ve satış memu-

1 Rıflcı Beyler Çoban hasan kö· 
~u civarından geçerlerken bir 
tarladan yckdiğerini müteakip 
iki el silah atılmış ve Refik Bey 
beyaincien yaralanarak derhal ve
fart .etmiştir. 

- Hadise Akhiaara haber veri
lincr. Jandarma böl6k Kumanda· 
nı Halil Bey derhal tahkikata ba
şfamış ve Çobanhasanlı Ahmet 
namından bir şahsın otomobil 
harmanında geçtiği için kızarak 
şÇförü wrmak üzre iki el silah 
atbğıın fakat çıkan kurşunların 
Rıfkı Bey~ iubet ettiği tesbit et
mittir. Yakalanan Çobanhasanlı 
Ahmet derhal Adliyeye verilmit
tir. 

Sel,.ndi Karyesinde de bir 
kız kaçırma hadisesi olmuştur. 
Bağcının o~lu Hasan ile kardeşi 
O~man ve damatları Mehmet 
nam şahıslar ayni köyde mukim 
Mustafanın kız kardeşini tarlasın

da ~hşırken kaçırmıtlarsa da 
bir şey )'apmaya muvaffak olma
dan :kizı gene ellerinden kaçır
mışlardır, 

Bunun üzerine kızın kardeşi 
Mustafa ile amcazadeıi Hasan 
• Qy civarında bir puliu kurmuılar 
ve L.ııı kaçırmış olan bağcının 
oğlu Hasam tabanca ile katlet
miılcrdir. 

Ja nma Kumandanı Halil 
b y hu mes'elcyi de meydana 
çı rnnş ve mütecasirleri Adli
> ) te lim etmi tir. 

• 

rakiplerden biri de henüz tasfi
yeye u~ramamış olan Karakaştır. 
Karakaş, bazı oyunlarda olduğu 
gibi, hiç umulmadık zamanlarda 
birdenbire fevkaladelik gösteren 
bir oyuncudur. Bu itibarlar ne
ticeyi düşünürken Karakaıı ihmal 
etmek hata olur. 

Netice üzerinde kat'i tahmi
natta bulunmak için cumayı bek
lemek icap eder. 

Futbol maçları: 
Bu cuma günü oldukça ehe

mmiyetli futbol maçları yapıla

caktır. Mısırlı1ar için hazırlanan 
Fener ve Galatasaray ayrı ayrı 
rakiplerle karşıla,acaklan gibi 
evelki haftadan kalan 18 dakika
lık lstanbul Spor - Stileymaniye 
maçı bakiyesi de oynanacaktır. 

Boks nıaçları 
Tepe başı belediye bahçesinde 

yapılacak maçların istihzaratı ik
mal idilmiştir. Müsabakaların e
hemmiyeti doJayısile vukuu mu· 
hakkak kalabalığın intizamsızlığa 
meydan vermemesi için lazım ge
len tedab.ir alanmıştır. 

Jlukııat 1 
Bir hırsız kumpanyası 

Unkapam poli~ merkezi, yeni 
bir hırsız kumpanyası yakaJamı§

tır. Bunlar Hüseyn, Nuri ve Ve)Sİ 
rıamlarmdaki şahıJardır. Bunlar 
IUnkapanı civarında bir çok e\·leri 
suymu~lardır. 

+ Kazalar - Vatman Arsla
nın idaresindeki tramvay arabası 
dün Ga1atada 8 yaşında Kemal 
isminde bir çocuğa çarparak ya· 
ralamı~tır. 

Vatman Azizin idaresindeki 
tramvayla §Oför Vasilin idaresin· 
deki 40 numaralı kamyon Bey
oğlunda çarpışmışlar ve lıer iki
si de hasara ugı·amıştır. 

+ Tentürdiyot - Salacakta 
arka sokakta oturan maliye me· 
murJarmdan Cemalettin efendi 
istediği kızın kendisine verilme· 
mesinden müteessirim tentUrdi· 
} ot içmişsecle kurtarılmıştır. 

+ Yankesici - Bahtiyar 'is· 
minde bir kadın hacı Ahmet efen· 
dinin 50 lirası ile kösteğini çarpa· 
rak kaçmı;ıtır. 

-Ot Hır ız - Kumkapıda Ha· 
vuzlu Bos1an sokağında Feriha 
hanı mm evine hırsız girerek kt) · 
metli eşya ç.almmıştır. 

4°' - Balattaki yangın - Ba· 
latta Hızır Çavuş mahallesinde 
fırıncı Tevfikin evinden yangın 
çıkmış ve hu ev yandıktan sonra 
söndürülmüştiir. 

Donanma piyankosu 
Donanma piyanko tahvilatının 

15 Temmuz 9:l9 tarihinde kırkıncı 
ke~idrde ikranıi) e \ e1 amorti isabet 
t~d~n tertip \ e sıra numaraları her· 
'cçhi zirdir. 

Tertip nümerosu: 7239, 2470, 
4118, 8041, 47, 3il4, 4978, 9375. 
Tutip ı.::ıra T. Lirası 

numarası numaracı 

4118 56 
354 5 

9375 40 
354 45 

4978 45 
2470 86 
354 86 

9375 16 
4973 94 
7239 15 
2470 54 
354 18 

4~78 58 
7239 88 
4118 72 
354 50 

7239 5 
4978 100 

3000 
100 
50 
10 
ıo 
10 
10 
10 
5 
5 
s 
5 
5 
5 
s 
s 
5 
5 

Y~.,u 

'· , , ~:ıı lı.ı 

Nukut Tahvilat 
1004 ı l Ingiliz lirası 

1 Amerib dolar • 
20 Yuaaıa drüml 

~ 5 '-1111 rD 
251 ~ ~{ 1 Terdp (A.B. 

53 O C. 2 " (D.E) 

1 Alman ram aark 
1 An11t11t .. iDi 

49 
29 
u 
29 
8! 

:: ~ ;. ! " (F J) 

IO Le,haurya 
JelA'NHpr 
l Felemek norlai 
20 Fransız f'rankı 
20 ltalyan lJreti 
20 Kurun Çek Ialuvak 
1 Çanıacm aiivlyet 
ı 1Joti Lchlıı.ın 
20 Dinar l'oguıılavya 
20 Belrika Fraakı 
1 Peeeta lıpanya 

• IO lariore Frankı 
l Mecidiye 

165 
117 
1 

74 
114 
29 

'790 790 

s Galata tahtelar:ı D. Y. 
btaJıbu) traıuay Ş. 
Rlh&. Dok. Alla. 
Cııldldar.Kadıköy Sa 
lttaabal aaolllm Sil 
Erej.11 Maden 

Hisse senedatı 

ı 
it .baalı..ı 

CD 

Miigla itibar. Milli 
Oaınanlf ilk. 
MWilktbatBk. 

i" Ticaret n NDyl 
'"' E•aal Bk. Çek 

Londra 1 Isterli 
Nh-,ork J türk L Do. 

:od 
005 7 1007 25 ~ 

f'lrkett Hayriye 
,. Tenaeta 

Balif nporlar. Aa 
Aa.D.1'. rola 

Parla ., Frank 
Milano ,, Llttt 
.Berlia ,, Mark 
Sof ya ,, l.M·a 
Brüktd ,. Belp 
Amttlrdam ,, Florin 
Cinevre ,, Fraak 
has ., Kurun 

vı,aoıa " Şilin 
Madrit ,, Pczcta 
V a11nva ,, Zelotl 
Adaa ., DrahmJ 
BGkrq 20 Ley Kurut 
Moakon l Çı;onenı 

Bclgrat türk liruı DW. 

0,48 28 
12 S2 
922 
202 

6650 
3 •7 
120 
2 50 

1625 
!l 42 
s 30 
4 29 
8~29 

2468 
1062 

27 85 

0,"8 18 
1~!9 

926 
2 o ı 

66
1
S7 

3'6 
l 19 
2 49 

162! 
3 ,2 
8 so 
429 

37 21 
2' 75 

1064 
27 32 

~ 100 " " " ~. Mudany .. Buna 
~ Samıaa SalaU 
~ Tramvay 
::, Türkiye milli 
~ Jıtihaı ,. 
... itimat " 

Jf. Şark ıılııorta 
11,! Bozkurt 
5. Ana41ola AL T • 
~ le&. Umum. . 

Balya ICaruydın 
'9l Ani•• çı... . 

· ~ 
1.. 
tt 

Bakırk&y ,. 

2t '1 

il s 31 s 

istikrazlar 
f stikrazı D. '\·ad eli 95 

= 
94 87~ 

Tlirk lı.8mür M. 
M_T.,.Ş. 

Ba'"• pm, alek.ırik 
., ,. te91elto 

D6yunu muvahhede 184 
lkhmlyell demir yolu 
1902 Gilmrilkler 
1903 Eaidlmalal 
1905 Teehl-.d Aıkerly 

i .... 
1909 
J9JS 

1 

J90.S Tertip ı 

0904 .. " 
ı 901 ı?o; 
ı908 T,.rtfp 1 
1908 !" 3 
1909 

Şdırema•et .. 

184 

Yeni borsa nizamnamesi 1 
Yeni borsH kanunu nizamna

mesi resmi ceride ile neşrolun
muştur. Nizamname nin l:u gi'.n
lerde borsaca tatbıkatına başla
nacaktır. 

Dünkü muamele 
Dün borsada isterlin 1005, 

75 açılmış, 1007. 25 kapanmıştır. 
İstikrazı dahili 94,75 açılmış 95,25 
kapanmış, düyunu muvahhide 
183;75 açılarak 185,50 kapanmış· 
tır. 

Borıa harıcında Türk altını 
üzerinde 868 - 870 kuruştan mua
mele olunmuştur. 

102 cins buğday 
Eskişehir tohum " iılah istas

yonu tarafından Anadolunun muh
telif mahallerindeki 102 cins bug· 
day aümuneleri teksir edilmiş 
ve bunlardan hangisinin hastalık 
lara mukavemeti bire karsı aldığı 
randıman meseleıi tayin edil
miştir. Z ahi re b o r ı asına 
g etiril en bu n ü m un e l eri n 
şimdi borsa kimyahaneıince glu
ten ve !ibreleri tespit edilmek· 
tedir. Bu buğdaylarla Macaristan 
ve Amerika buğdaylarının cins
lerine müşabih buğdaylar elde 
edilmiştir. 

Bolvadinli Sadettin B. isminde 
bir zat biri çakır diğeri beyaz o
larak sulama usulile iki cins arpa 
yetirtirmiştir. Bira imal edilen 
Amerikan arpalarına muadil olan 
bu arpadan 929 senesi mahsulü 
alarak zahire borsasına nümune 
gönderilmiştir. 

GeJen buğday 

tlıkildar· Kadıköy 
lDD1I' meabba 2 lataabul T. Ano. •'1 

tt lllbdm dok. Aa. 
., Jttihat clellı'm•cl 

"t1J ~ark merk ecza 
5: let. K-plırı 
iı R.ji (b.U llllf'iy .. ) 
:;:. T4rk tflt. AaQ. 
tl Duban Tilrk ,, 

Şark detlnaea. 
Mllli. bin M nı. 

41 50, 

16 'lemmu. 929 Ticaret 
Borsa8ı 1iatlan 

Cinsi 
A11ar11Azami 

-~ P. X. p. 
~===ı'""""==-==ı=·= 
:Bu"day yilıı:dc 

" çavdarlı 
Yumutak 
Kl&llca 
Siater 
Sert 

, D3ame 
Sert mahlut 
Bultıarittaa 
EcmeM 

il Çavdar 
lfıınr 
Arp. 
Mercimek 

,,ı Nuhut 
, Faanlye 
Sitam 
Ka11..m 

1
, \ 'ulrf 
Un kJlo 

1
, Ekttra F.kr.ln 

ı ı Eketra 
Birinci :rumu9ak 

' ,, Sert 
İldacl 
Fıa•ık kabakla 
Fıadık içi 
S..cldıt bof&ltm• 
C'.e'ria 

, Aflvon 
J AftY.,. Akfelalr 
Yapalı 
Yıkaıuaat 
Tlfdk 
Otlak 

u 20 14 lj 

ıs so 18 30 
' 

10 17 10 17 

21 21 

1190 1200, 
UQS 1800 
1145 15901 114() 1280 
1200 1200 

3375 1891 

2251 
1 
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gelmeğe baılayınca ekmek fiat-
larmm 5-6 kuru, kadar düşeceti 
tahmin edilmektedir. 

Halen buğday sabşımn ekmek 
fiatlarma tesiri olmamaktadır . 
Evellci haftaya nazaran buğday 
fiatı 40 para dütmüıtür. 

Zahire borsasında 
Zahire boraaıı heyeti idaresi

nin Atuıtoıtan itibaren mUddeti 
münkazi olmaktadır. Yeniden in
tihabata başlanmak üzere bir he
yet tayin edilecektir. 

Mefsuh süt §İrketinde 
Evvelce iflasına karar verilen 

Süt firketinin tutiki dü1un mua
meleri bitmiıtir. Mahkemelerin 
tabii bittikten ıonra alacaklılara 
ne mıktar alacak isabet ettigi~.teb 
liğ olunacaktır. 

Anadolu cihetlerinden şim
diye kadar lstanbula yalnız Mer
ıi nden 100 ton buğday aelmi
ştir. Eıkiıehirden ayın sununa 

doğru kWliyetli mal bekıemiştir. Odada münhal azalıklar 
Buğday fiatlan geçen haftaya Peroembe günll saat ondan 

nazaren Avrupada tereffu etmiıtir. itibaren ticaret odaıı müahal aza
Bu tereffua sebep Şikago borsa- lıklar intihabına başlanacaktır 
larında yapılan ispekülasyondur. Azalıklar ıçın Halk fırkaam~ 
Amerika da iki senelik stok vardır gösterilen namiıetler meyanında 
Memleketimizdeki mahsul bu zıraat bankası mtıdürü Ct.vdet b 
sene çok bereketlidir. Mahsul, bulunmaktadır. 

lllllllllHlllflllff llUlülliW lüilfü!illl:ıınıtt:mııııııııın fllillıillffiiili~IH t~I Wli i:ı l •1 ı:: ,, !. 

Tilrkiy~ i~ 
Ba:rı.kc.!3i 

Sermayesi: Tediye ediln1iş 
4,000,000 Liradır 

Umunıi Müdriiliik 

ANKA 
Şubeler: 

Ankara Adana 
Trapuıora Zonğııldal< 
Kayseri lzmir 

Ayvalık 
Bursa 
Gireson 

lstanbul 
Balıkesir 
Mersin 

Samsun Eder mit 
Müsait muamelat, Kumbaralar Kasalar 

-ıııııııannmımıınıınumuıınnııımıuıııınımnımnııııııııuııımınıııııııiııumnıııı ıı .. 

.. • • 
Satılık 

• 

ıil 
1:1 
:ı 
:ı 

F'C>t:ograr rı-ıa.kl:rıes -

5-· 10xl5 kıtasıııda Çays-tessa l, 4, 
Mentor Refleks bir fotograf maki .. 

• nesi satılıktır. 
il Görmek ve pazarlık etmek isteyenlerin 

l~;:;;~~EE.:!::~;~::~:::: 
Mahliilat müdürlüğünde 

ZiRAi 
1672,11 

LiRA 
167211 

Bahçekapııında Hobyar mahallesinde yeni postane karşısın 
meydancıkta kain kazezker Abdlilkadir Efendi vakfından baraka 
sı müteaddit ahşap binayı mÜftemiJ arsanın tamamı ( yüz nlt 
yedi bin iki yüz on bir ) lira bedelle 26-6-929 tarihinden 27-9-9 
tarihine mütadif çarşamba gtlnüne kadar dört hafta müddetle 
kapalı zarf usulile müzayedeye konulmuştur. 

Talip olanlar baladaki kıymetin yüzde yedi buçuk nisbetinde J' 
akçeıi ve ya banka kefaletnamesile teklif mektuplarını yevmi m 
ki\rda saat on beşe kadar İstanbul Evkaf müdüriyeti binasında dl 

teşekkil idare encümenine tevdi eylemeleri ilan olunur_.----~ 

Vilayet daimi 
eııcitmeninde 

lıtanbul ille mektepleri için 2943 Dsküdar ilk mektepleri için 201 
beyotlu mektepleri için 1882 idarei hususiye devairi için 260 çeki 
c aman 8754 çeki odun kaza itibariyle ayrı ayrı kapalı zarf usul' 
28-7-929 tarihine müsadif pazar günü saa on bire kadar münek 
ya konulmu9tur taliplerin teminat ve teklif mektuplarını vaktı ı» 
ayyene kadar encümeni villyete tevdi eylemeleri. 

ABONE 
ve ilAn tarifesi 
Abone tlcretleri 
Uç aylü Ahı ayhk Senelik 

Dahil: 5 9 17 lira 
Hariç için: 9 16 33 

Adree tebdili için 15 kuruı ıönde-
rilmeli. 

ıı•n acrellerl 
Tek ılltunda eutimi 
Akıncı N)fada 1.5 kurut 
BeıiDci 50 • 
Dörd\kıctt • 00 c 

üçllncU • 120 • 
lkiacıi • 200 

Banka Te """ .-eeeab Maltye Ublan 
lıUIUlll tarUvye tabidir. Tıcarot mtid· 
üriyetinin, ıirketlerin tatclli bakklnd· 

aki iliularile kAtihi adillikler ve auo
nlm ıirkeder illıılan. 1&11timi ohu 
ıı.uruıtur .• DeYair n mUeueatı res
miye illaları, Tllrk mektepleri ve aaan 
mUnteıire ilaaUn MDtimi yirmi 
ı.uruıtur. 

Kiralık Hane 

:Felemenk Bahri Setit 
Banka iii 

Merkezi 
Amstedr am 

Galatada 'lıarak!Sy hani dairei maMu.sa 
ıelcfou Be)O#lu 3711 • 5 ferk 

poatancsi !tti~ı.!inde Allalemci 
elefonı.ta nıhul 569 hernevi B.:ınlo 

wurıclat1' ve emniyet kua!Arı icarı 

öyçe Oryant 
Tarihi te'siei 1322 

Merkezi idare Berliu 
Telefon. BeyoAlıı 247.248·984,985 

t'e İJtanbul 2842.,2843 

Banka muan1elatı 
ve kasalar icarı 

ÇIKIYORUM 
1\11.. Üj I:> E 

Okuyucular huzurnna ~ arıP 
çıkı)orum miinızzilerden bt 
ni arayınız. 
Fiıtım 16 snhife 5 kunıştur. 

~~ALlAGA 
Kıstatmd• Mllltabey maballeeiııde 

dolap ıokaiında denile nuır S 00.. bir 
l·tiylk mbaıuuıma, terkoı ve elektirtk 
dahil oimak ~re bir bap hane ıd .. lık· 
tır taliplerin cib~li UU\10 inhisarında Aziz 
heye muracaat eylemeleri. (mm.- Dokt:or ..-:a:tffl 

ilan" Haseki kadınfar hastane i Ci1' 
ve Firengi Hekimi 

MiUt bayram mllnaaebetile 9C8V8t Jteri 
Osmanh Bankaamın Galata, lstan-ı 21

• 11 be de E k il ü alı r 
bul ve Beyoj'lu daireleri 23 Tem- u~ s ' ua ,.. ~ 
muz 929 salı pnü kapalı bulu- bması. Tel: lstam. .r.. 

nacaktır. ,_am:mı:m:~mm.m.m.~u::.;.: :ı 

1 

[ 
1 



Asl<eri mana
ltasa ;ı•nlari! -···········1 

Fındıklıda M. M. vekaleti sa ti nalına ı 

komisyon ondan: ı 
ı ...................... 

Klplk .e. U..S. edltceii ilin olunan Bergamdaki kıtaatı hay\"llllatı ihti)acı olan -Mm•-- Ti kuu ota iWe ıununde talipler ıarahudaa verileo fıat pabah (örtıldll· 
l1ilı4en palritkla almacaktır, Pazarlığın ihaleai 25 • Temmuz • 929 perıembe g· nll 
IDıhıemiul ukeri _.. alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin EdremittelLi mezk{lr 

'~*;oma iL •tlnı. 
f .. "tus• lıki 7Uı bia metre gılafhk beı kapalı zarfta mtıaakaS&ya k.o-

w'mıpnr. W r1 · temmuı • 929 tarihiıae müııadif cumarteısi .paü ... t on 
lört ~· Talipleria numune ve §Artnameıini g!:irmek Uzere her gUıı n mUna 
kaeay& ifrirak edeceklerin yevm ve eaatindeu ev\el teklif ı:e t"minat mektupların~ 
....._ mıakabilinde Aukarada merkez Nbn alına lıi.omiııyonu riyasehne tev 1 

.,ı, ..... 
S ...._,... klunan kıtat ihtiyacı olan çam oduuu kapalı zarfla oıllnakaea)·a kon· 

ldaftar. baah.i 2S • temmuz • 929 gUnil sut 16 da Sankamı§ aalı.cri satın alma 
lemityoaada yaptLac.lı.tır. Taliplerin sarıkamı~taki mez.kUr komis) ona muracaatlıı.rı 

O r4u lfbı 600 000 cali.et kopçaı;ı ile '300,000 pantalon kopçası pazarlıkla alınacak· 
t1r, IMleai 17 temmuz 929 çarşanba gttnU saat 14 te yapılacaktır. faliplerin 

Pl'tnamellnl ye nttmunelerini komi&} onumuzda görmeleri ,.e ihale saatinden evel 

l•i""lale lı.omhJonıunuza gelmeleri. 
O rdu İfİD 125.000 bUyük ve 475,000 orta kaput kopçası ile 200 000 pnı talon 

tok• peariıkla alıA&cal~tır. İhalesi 17 temmuz 929 ı;usanba gfinU saat 15 te 
raplaoaktır. Taliplerin ıartnamelni 'ie numunelerini komisrnnum~da gormeleri \e 
~ uadaden nvel teminatlariİe Fındıklıda komis) onumuzıı gelmeleri. 

l 

W iZNl.I ,.. ! i 
~ Sepet Çiçek Şapka 1 ~ 

Melktelb>DnDlril i 

E i i 11 

İ 18 Temmuz 929 Perşenbe gününden 28 Temmuz Pazar 1 
1 akşamına kndar devam edecek olan sergi saat 9 dan 20 ye 1 
ı kadar Bcyeğlunda istiklal sokağında l 02 numarala mağazada • • ! ~.Ağ camii civannchı · ziyaretçilere açık bulunacaktır. Duhu- • 
lıy yok ur. Toptan ve perakende satış yapılacaktır. .............................. .,,,.,,.,.,,..,~ ~·--;.-······ .. ·· ... ····... .................... .......•.•..... .. 
..................... ........ 'r.':11 ................................................................ . 

Istanbt1l Elektrik, Gaz ve Teşebhusatı 

Sınai ye 
Ti.irk Anoninı §İrkcti 

(SATGAZEL) 
ı.stanb11l (yaz se b~si 

Ilan 

VEDBNCI BDVCK 

Tayyare piyangosu 
1. el KEŞiDE: 11 A~U&TO&TADIR. 

BCVCK iKRAMiVE: 
309000 

AYRICA 

18.000 
15.000 
12.000 

Liradır. 

1 o.oooııralık ikramiyeler 
1 O.OOOliralık mükifat 

Bu keşidede cem'an "3,900" 
numara kazanacakhr. 

ISTANBUL TRAMVAY ŞiRKETİ 

Otobüs seferleri 

5 

M 
anila, Menem•n, Kırkalaç ve chanodaki k.ıl&atın ihti)ııcı olan arpa kapalı 
11r ..... möMka)a ltonmuştıır. lhalt>!ı 7 • agustoı • 929 çarşamba gUnU saat 

12 • Maejed.e uluıri Ntuı alma komisyonunda 1apıla •aktır. Şartnamesini görm~k 
bteyenler komisyonumuza gelmeleri ve ihale saııtındşn evvel ie' minatlarile beraber 
lılanieeu ...atır komi&) ona uuıracıı.atları. 
Thecleki kttaatın ihtiyacı olan s~r eti kapalı ?.arfla _munakasava ksnwllitur. I a· 

leei S • ...-.. - 1929 puartesı gUnU aaat 16 da tıre de utterl satın alme ı.o
lliıs ıa 1 ;şiılı 11111Lb&. Taliplerin prtname ıuretini komiaybnuıauzda ~örmeleri ve 
t&lrbfnaPMlsi&i tıemiutılarile beraber Tired ki mezkür komwyoda vermeleri. 

fotanbul az şirketinin Ankara cadde.sinde 40 numaradaki Lüro 
ve mağazasının 15 Temmuz 929 tarihinden itibaren beyazıdda mü
rekkepçiler caddesinde Istanbul lise i karşısında 107 numarala 
(Elektr·k ~vı) ne naklolunduğu muhterem ahaliye ihbar olunur. 

. 17-Temmuz-929 tarihinden itibaren emri ahire kaclar: 
H. biye Ma~ka Beşlkta§ arasında otoblii eelerlerinin icr ınaa iptidar tdDı•ll 

ve işletme saatları berveçlııi ıir tespit edildigı muhterem ebalife tin olsam:, 
Hattın i&111i Hareket seferler arasında ilk ~· ~ _._.. 

~ •'ts;ö;;;ü·. i:~i~~d~·· ~~·ı~;;;i;;; i;;;i;;::;;.i;;;·1 
{,········-··············································: .A ) valr'74ıi lutaat ihthacı için iki y\lz otuz bin kilo saman ve dort yUz bin kilo 

at tıpalı arf uukle ml:uıakasaya konmu§tilr. lhaleai 19 temmuı 929 pazar gunü 
la.at • &lt1* yepllıcaktır. tüplerin şartraameaiııi komityol!uınuzda görmeleri ve itli· 
ttt ecmek. Uare ele aynlıktaki komisyonda buır bvhuımaları ilin olwrur. 
K. ılllt •a,.cı içhı 48000 kilo arpa pazarlık auretile muba) aa edilecektır. lbalesı 

11 • T • 919 Çarıamba günü saat on dortte yapılacaktır. Taliplerin ) evmu mez· 
.__. t41lıll711 anıla basıt buhmmalan ilin olunur. 

Ö deıaifteki kdaat ihti)acı ioin 200000 kilo ar:pa ve 130000 kilo saman kapalı 
-' ..ıo. ..._,... edllecekrir. İhalesi 20-7·929. Taliplerin §artnameaini komi~ 

J'oaummda gönnelsi ve tutnamede yualı olan tel\iJdeki teminatlariyle ödemişteki 
llbn alma Umiayoıauaa mUracaatları ilan olunur • 

K ı'8M ihtt.Jlıoı i~ bir milyon altJ yiiz yirmi Uç bi~ iki yU'ı kırk kilo k.uru ot 
1t.,.a. ....... mtlubuya konmuıtar. lıı.ıleaı 6 afustoa m tarihine müsa· 

eli( lalı ... '1 IUt GD bette yapılacaktır. Taliplerin prtoameeini 'komisyonumuzda 
~ ft ......... JUlh olan tekildeki temiaatJanyle ltomi&yonuauzda hazır 
baluomalul illııa olunur. 

K ıtaat ~atı için 123876 kilo ot pazarlık suretile mubayaa edilecektir. Pazar· 
• lığa ~ 20 T;llUDZ 9'ı9 Cumartesi gilnU saat on dortte yapılacaktır. Taliple

ftll tartn•IMl!ft! komuaymaauda görmeleri ve tartnamede yazılı olan §ekildeki te'· 
ınbaatlui1le kemiay•umu.la ham bulunmaları illıı olunur. 

K .... Mjtwatı için llS7459 tifo kanı ot Jtapah sarf fnsulile munakua)& kon· 
m..-. lhaılıllll 13 - 8 929 Sah gtl•ll .. t o• bettetfir. Taliplerin prtnamesini 

koatlyGllt& r '= almaları Ye f&l1D&mede Juıh olan ıek.ıldeki te'midatlariyle ihale 
~ laaiSJonumusda Mm? bolVlJmaları ilin olunur. 

Balıp ldlyOnde harot fabrikalarında :::.~:·1:;~~;;•••1 
O llta•bul utmalma komisyonundan: + ı 

Be}! az ve sıhhi 

DiLŞER 
ile muattar bir Ağıza malik 
olmak ancak oksiicn sayesinde 

istihzar olunan 

BiOKS 
Dis macuau iıtima· 

0 

lıle kabildir. 

l 

.s!!]IUIUllUllllUllllKIKll il Ulllllllllllillllllllı!llllllllllUlıntıtııııııııııııııııııınııuııııııııınıııllHUllilHllUllllUllllllllllllllllllllllllUIU.. 

= Gümrük tarifesi ve kanunu • 
= 2 lira fiatla umum kitapçılarda bulunur. ~ 
~INıtıllllllllllll llllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllUllUlllllllllllllllllllllllllllMlllllllUlllllllHHlllllllfflHlllllfW 

}8()0 91119 ham İJM!k kumq ve 150000 metre torbalık bez kapah zartla ve 
D4·919 ~ .gUDD aat 14 de ihale edil9ek üaere mOnabeaya ko- p T T L 

......... ş.tu=vi-i gtirmek iaeeyealorin her glin komi.yODumua m11racaatlar1. e • • evazım 
Ve M t .,. iftiırak. edeceklerin teminatlarını bari teklifnameleriai yevmli muayye 
± 1 'Mı. _..._ enel Ankarada merk.eı atın alma komisyonuna tevdi eylemeler 

M .._ ....._. nçblle 1lç adet Aruoz mubayaası kapalı zarfla ve 12 • 8 • 929 
1 ..... lhll .... 14 de iM1e edilmek Uue mUnakuaya "(omapnuftur. Şartna· 

.... JI * lıuymlô lııer gün komisfonUIDlll& •uracaatlan. Ve naUDahaaya 
~ .... -.,enı.na temiutlarıll\ havi ınllbUrlU tek.libıameleriai ~eYlllli muayyenin 
c9' llaı. -- enel Aak.arada merkez satın alma komis) onuna tevdi eylemeleri. 

M ftOll ...-...a T•le ik.i adet k.ızakb gayet seri testere teıgihı itasına talip 
~ "'1 '-Ptaki tekHtnamiJerini 15-8-929 tarihin~ kadar kom~onumuza tevdi 

eJlemelel'i.,. IU'teamevi görmek iateyenıeria de hor gün komisyonumu• mliracaatları. ........... 
Mekitihi askeryie satınalma komisyonundan f 

A N..n mektepler ihtiyacı olup kapalı zarf mUnakasaıındaki talibin fiatı gali görU· 
ıen ıcb>O kilo ıc..- peJairi pamrlıkla satın alınacaktır, 
Pt .. 12 • feauDU& • 929 Puarteai gUnU .. , 14,30 da Harhi)e Mektebi ~e· 

lllekha..ı.t\ aıüadekı ~lli mabsıuımd& i~a kılınacaktır. lalipleriu prtııam~i 

müdürlüğü _:,.;n: 
1 - Posta vesaiti nakliyesinde istimal edilmek üaere « 5,000 - 10,000 » 

kilo Benzin ve « 300 -500 » kilo makine yağı kapalı zarf usuli/.e mü
nalcasaya konulmuştur, 

2 ·• 27 • Temmuz - 929 Cumartesi günü münakasası icra edikce
&inden talip olanların §artname almak için şimdiden teklif11ame ve 
teminatlannı ihtiva edecek kapalı zarflan tevdi için de mezkur tarihte 
saat 14 te lstanbulda yenı postahanede mubayaat Jcornisyonuna mü 
racaatlan. 

P • T. T. levazım 
müdürlügünden: 

lclıa a.cı.ta,..-uıa aıumcaatlan ve ipirak. içinde pazarlık mal11l!jude .Dıwr hulun· 
~ illa Glwı•· 1 - Posta vesaiti nakliy ~sinde istimal edilmek üzere • 5,000 

l~•••n_-:._:~·z ..... sa.tı;;~i;; .. k~;~·Y•~·n•u••1•1•d•a••n••n•u•·~ 10,000,, kilo Benzin ve" 300 - 600 .. kilo makine yatı kapalı zarf 
umu ! usulile münakasaya konulmuştur. 

•• '' • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • ..... 2 - 27-Temmuz-929 Cumartesi günü münakuası icra eclile-
40 M.. •lklhı mulıttelif cins tahta 'e kereste} °"' akaıa~i .aleniye ne ceğinden talip ol&aıletrın şartname almak için şimdiden teklifname 
~ Mille lliklbi diı budak kara ağaç ça:n ve 1&ırej 

25 
saat ve teminatlarını ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi için de mezkQr 

l ; vu. 929 14 00 l3.50 1400 tarihte saat 14 te lstanbul dayeaipoıtahanede mübayaat komiyonuna 
5 roda ~ tel hıılat bir burgatahk 1 mUnakasayı aleniye ile müracaatları. 

J 
sut ~~--~~--:~~~--~~~~~--~~--------~~------

lO .-. '* ıeı halat iki· bmgatal•k 2s. vu. 929 ı•. 30 Muğla 1. dag~ A. kumandanlığından: 
O.-~ Uanv-acı i"in yukarıaa ;) azılı eşya bizal... .nda muharre gün Te 

..... kı6at 1cıra ecth.tth. Kilo 
~i IÖl'lllek. isteyenlerin her gün ve vermek iste~ enlttın Ye\"llli ihalede Ekmek 255000 

faeılalar dü.ika btı..uti Jııılllktl 

Hatbıye-Betiktaı Harbiyeden Betiktap 10 15 
Beıiktaştaıı Harbiye) e 10 15 

.llarbiye Maçka Betlkt&Ş hattı illi latayı havidir: 
Harbiyeden Maçka;a 
Maçuean Bepkt&f& 

saat -7 ,30 'JIJ,00 
7,45 20,15 

ithalat gümrüğü 
mu dirliğinden: 

Marka 
18 - Sandık N B Cam tmhık ve ....-Wk 
60 - ,, S E Nddam pula d..- ete 
4- ,, AS ,, ., ., bfik 

130 - ,, J E J C Dikiş mldneli 
1 o - " bili Demir çivi 
1 • ,, ,, Pdnlk terit 
1 • ,, ,, Cab ,,e •kıı 
S - Çuval ,, Pan&n 

30 - Kap ,, Keacf1r ip 
Bilvezin zalaur ecleoek milrdu Gzeriııden ilanla clemir • 
3. Sandık VD ~l 
5 • ,. A R Gramofaa plqı 
ı - ,, Mubwa blld .. H-ui 

ııso- Adet Demir ku .. 
200 • " • Ataç sapla kürek 
150- Demet • Demir bnmk 
Balida muharrer 1 O kalem etY• 20-7•9'l9 tarlhindea •• 

Cumartesi, Puarte•i, c-tanba güaleri ...t oadln • iklP. ve 
dörttea on yediye kadar l.uınbul iüsalit ~ •bt --.... 
bilmGsayede ftlruht ve ihalei kat'iyesi icra eddecefi illa °"""'· ,.. 

4800 kilo inek aütl } münakausı • 
22500 kise Y oprt • 

lstanhul müddei 
•ı• 'W • d eeyalaat 

umumı ıgın en: i!li:!E 
H • ı..ıa.-- L--.. -- • oldapau 

1.tanbul umumi apııane ve tev""-e ..-uw• olan ıu 
tarihi ihaleden itibaren 31 Mayıı 930 tarihine kadar,.:&':!: 
tahminen 4800 kilo inek ıüdile 22500 kbe 7~ardı• ıüsffl ... 
ıuretile mübayaası mukarrer buhmdatundan talip ~. damla· 
tald ıartnamelerini tedcik etmek uzn Cumed~n •men vo~-
lstanbul adliye levamn müdiriyetine •• tMlhi U.V:':."':n~ı·~ 
Atuıtus 929 Perşembe rfinll de saat beşte defterdl iL. 
bulmkiye müdüriyeti nezdinde. mll~t~I ":lübayut :r 
müracaat eylemeleri ve tallplenn talıplena ticaret 

Yet olmalan lizumu ili• oluaw. . ., • , ıılesm 

700 kil k t • atilM bile 2 o oyun e ı filııntemadiyen 1l" 

di! 
.. h'maz. giz!i birsin 

1 t nh l • • şu suretle o:uvor: s a u mu r demir alıp rrhhmdan 
ıca, )'olcular, tr~ millet. 
cke4 cins, Y8' farklarıaa 

Umu ~en 'keodiliklerıadea bir
lerine ) ak1aşı) orlar ve bü-

........... ..._ ı-.ada deniz .uın alma komia ona•da bu'hnııuları. Sağır eti 70400 

H dı k k 
. Sade Yat 6400 ıatanW amumi lüpWıaa, 

a m öy sabn alma om1Syo nuadan: Arpa 88270 tarild ihaleden itibanD 3' 

C)olae•ın Hadımkuyl1Ddeki kıtaat için 9000 iki bcuzın, 1100 kilo aıotör utı Yulaf 88270 2700 kilo koyun etinin 

~ felaket anhınuda oldatu 
gibi, )ekdijerinio do•tu, su·d-.ı. 
mabrenıi, batta akrabaeı giLi 
bir feY olu) orlar. 

alea1 ...... _,. ~-attw Mutlacla buluaan birinci daj' alayının 1 Tepin evel 929 tarihinden lundutana talip olant. 
1\atıhr ~ T-.nız - tarihine mıııaadif Cumarı.i ~Unu IUt 15 de Hadımköy 30. Eylül - 929 tarihme kadar bir aenel"I· 0htiyacı bulunan cinı ve üzere Cumadan mad 

utın a!lla ~Y~lllada Yapılacaktır. Taliplerin ~leri11i goroıolL içın her gun ·1r.da 
Ye mUtlllııllaya 19tirlk edecekleriu de muan en gtııı:'le komiıyonuınuıa muraqaatJarı mı n yukanda yazılı dört kalem erzak b palı zarf usuli(e 11-Tem• ve tarihi iba&e.i ol 
ilin oı..r. muz-929 tarihinden Jtibaren münakasaya kon lWUftur. !Jl-7-929 da defterdarlıkta UDll 

ibalei katiyeai 7apdacaktır • Talip olanların şeraiti aualamak bere miayonuna mür~ 
Hadımkôy Satın alma Komisyonundan Mu;lada llağ IVNJ mübayaa ve aü..U.sa bmieyanuna müracaat yet olmaları lü 

etmelerı ali" o nu . 
Jand~ Çe«e~ı• Hadımk~ndeki kıtaat ve 1.-yyanatı içia aleni mtioalrıaaya kQllUl•p 

huma talip zubm eın.yen llleıccimok. sahmı, Junııua bibw, yulaf ye ıu11uun ınli· 
Dakau mOddeti temcilt ed niıtir. ihaleleri 24- Temmu- 9'l9 tarihine mU•dlf Çır· 
taDba 8 ntı uat 14 15 16 30, 17 de HadmaWy Sat11ı alma komil onımda 
J'ap lacakı r T pl~n en attrıc!e ltomfty muu m11rııcaatlan. 

Jandar a imalathane müdüriyetinden: 
ta'!1n uıııar.ık 1546 takım IDIUllul çam ıtrın pa7.Uhtt 18-7 929 petteoıbo gtınl1 

u t 1 a •" f':,. rn \f! m ftt ua t • r t t od ldl. 

eooo" r 
de yuahdı 

Arte l 

En mükemmel bir •aparun 
bile neı'eli bir ~r olmadJtlnı 
iö teren diier cıhet: 

\ aparda en çirki!' kadın 
bile, her kNln "6alenle adeta 
yedi~i etrafınct. manevra y•p
tajı. ' tebeNGmlaü. . il~ifatloı 
mezbuhane dilendijı hır af et 
oluvor? 

Halbuki k•dın audk muha
rebe yerleriDde, t.-nha yerlerde 
ve lul•tabkta ancak bu kadar 
kıymet abr, değil mi? 

Evliler hep vapurlarda ya· 
f8U ........ kalltardı. 

Ahmet Bati 



İl i loğusa 

i logu a "Jet bir biri il 
çc. ~iyorlar: sovyetlerle Çin. Log
u kelimes"ni yerinde kullandıgı
mu:ı z.annedı} o ruz. Sovy etler ittıha
dının doğdugu gündenberi ne gibi 
hl hranlar içinde bulunduğunu bi
lirsiniz. Çin milli Devleti ise yeni 
le ekkül etti. 400,000,000 nufusluk 
nzırn bir kıt':ıyı inzibat altına 

almak istiyor ve henüz işin br>şı

ndadır. 

Sovyeller cihan inkılap ve ) a
hut daha doğrusu ihtilaline en 
z.ıpf }erlerden başlamalc iEtiyor. 
En t"ılız devlet olmak üzre Çini 
buldu. Tee.ı..süsünde milli Nankin 
hükumetine yardım etti ve ımndı 

ki Çin kend"sine daima itaatkar 
olacaktır. Lakin Nankin devleti 
belıni düzeltir düzeltmı::z SO\ yet 
tahrikfıtına dayanamadı. Zaten hiç 
bir hükumet bu şiddetli ve fi'li 
propagandaya, müdahalelere daya
namıyor. 

Soyctler, Çinde ve bilhassa Çi-
nin harici bir ülke.si olan Mançuryayı 
mahlül bulmuşlardı. Orada atlannı 
scrbes koşturdular. Çin devletinin 
bu propagandalara nihayet vermek 
istt>mesi dahilen kuvv etlendi{:ine 
ve bir de Sov) etlere muanz olan 
devletlerden (mesela İngiltere, A
merika) yardım gördüğüne delildir. 

Çin, Sovyet ültimatomuna mü
layim cevap verdi. Zaten her iki 
devlette de harbe mecal ve tüvan 
yok. Moakova, uzak şarkta değil, 

daha pek yakınlarda bile cenge 
tutuşamaı. Daha böyle yıpranma
dan Lehistana taarruz etmişti. O 
hengamda Lehistan henüz teşkila
hnı bitirmemişti. Böyle olduğu hal
de Marşal Pilzuçki, Var.şova kapı
larına dayanan kızıl orduyu bozdu, 
geri çevirdi. 

Çine gelince, o, hili bütün vi
layetleri intizam altına alamadı. 

Her iki taraf için bu kadar 
aı kuvvetle silaha aanlmak bir 
delilik olur. Buna rağmen her iki 
genç devlet ateşli olduğundan harp 
ihtimali de yok denemez. 

Japonya da Mançuryada nufuz 
sahibidir. Bu meıı'elede büııbütün 
Jikayt kalamaz. Hele sovyetlerin 
silfıh kuvveti ile Çini alt - üst et
melerine uzak şarkta alakası olan 
hiç bir devlet müsaade edemez. 
Arayı bulurlar. 

Bu günkü tahminimize göre 
mes'elc geçicidir. Çinin mülayim 
cevap vermesi de ihtilat tevlit et
mek istemediğine delildir. 

SovyeUer mevcut oldukça bu 
gibi münazaalara şahit olmak ta
biidir. 

Sıkıştıran sıkışh 
f ransı:ı politikasının inkişafı 

naz.ari dikkati celbetmektedir. V,azi
yeti şSyle hüliaa edebiliriz. Büyük 
harbin ferdasında Fransa, Avru
panın kara kısmında bir 0 hege
monya,, yani tefevvuk siyaseti 
takibine ba§ladı. Almanyada kı
pırdanmağa mecal bırakmamak 
için bir manzume teşkiline koyul
du, Te, Belçikayı, Lehistanı, Çe
koslovakyayı, Yugoslavyayı, Ro
manyayı ele aldı. Bu manzume 
125 milyon nufusluk bir kütledir • 

Almanya fena halde ezildi. Za
ten, hili, Ren eyaleti müttefik -
letjn askeri işgali albndadır. Bu 
manzume haricindeki Avrupayı 

tetebbu edelim. Sovyetlerden ba -
hse hacet } ok, çünkü bunlar ay-
n yaşıyorlra. italya kimse ile itti-

Ceıniyeti belediyede 1 irtişa rezaleti ilaç fiatJarı Bizde içki 

itilafı-müzakere ün Jül Fresko Eczacılar Yeni bir Naim Cemil bey 
edenJereikramiye efendi dinlendi. depo açıyorlar .1 dün avdet etti. 
Evlt·r~ konacak numara Yahudiler uydurdukları ~Jaç fiatlarıııcla ih~ikar Ko~,c~hag kongresinde 
levhalarının parası yalanları bir .1 var nıı, yok mu? ıçk_ı kanu~ıları.mı~ 

halktan alınına yacak. türlii izah edenıiyorlar. ~ir ınesele halini aldı! tak dır e d ı 1 mı Ş t ı r. 

Cemiyeti belediye dün toplandı. 
G çeolerde azadan Avni B. bir 
takrir vermiş ve bunda Türkiye 
milli bankasiylc itilaf yapmağa 

muvaffak olanlara ikramiye veril
mesini teklif etmişti. Teklif evelii 
bütçe cncumeninde kabul olundu 
ve dün hey'eti umumiyeye sevke
dildi. Hey'eti umumiye; Türkiye 
milli bankasıyla itilaf yaparak e
maneti zarardan vikaye eden A
janlık erkanı ilmiyesi ile muhiti 
emanette çalışan ve itilafı hüku
met namına fornıüle edenlere 13 
bin lira ikramiye itası hakkındaki 

takriri aynen kabul etti. 
Bu ikrnmi} enin itilafın akdine 

çalışan 10 zat ar.ısında taksimini 
Muhiddin B. ile Hakkı Şinasi pş 
yapacaklardır. 

Hize felaketz<·•lel<>ri 
Bundan sonra Rize ve havali

sindeki seylap felaketzedelerine 
yardım edilmek üzre emanetse 5 bin 
lira itası kararlaJmıştır. 

V crem ha lanesi 
HnydarpaşaJa yapılacak köp

rünün inşaatının gelecek seneye 
bırakılması hasebi\'le, bu köprü için 
emanet tarafından tefrik olunan 60 
bin lira ile gelecek sene yapılacak 
olan verem hastanesinin arsasının 

sabn alınması kabul edilmiştir. 
Sokaklara Türk harflerile yaz-

dırılarak asılacak olan yeni lavha
larla evlere konacak numra pılaka
lan için emanet 72.500 Jira tahsi
sat istiyordu. Bu para belediyeye 
terettüq eden bir vazifenin ifası 

demek olduğu cihetle' halktan tah
sil edilmeden aarfına mezuniyet 
ve.silmiştir. 

Muııakkaf at vergisinin belediye 
hissesinin varidat faılttsı bu 72500 
liraya karşılık gösterilmiştir. 

irtişa tahkikatına yedinci müs
tantiklik dün de de\·am etti ve sh
bah saat on da mevkufl<ırdan Jül 
f resko tevkifaneden getirilerek öy
leye kadar isticvap edildi. 

Öyleden sonra gene jül Fres
ko efendi dinlenmiş ve isticvap 
akşam saat 17 ye kadar devam 
etmiştir. Müddei umumi Kenan B. 
dün akşam adliye vekaletine tele
fonla la:ı.ım gelen i:ımhatı vermiştir. 

Meselenin elyevm bulunduğu 
safha şudur: Maznunlar adliyenin 
sordugu suallere m ü t c n a k s 
cevalar veriyorlar. Bir kandın üz;.. 
erine verdiklerini yazdıklan hedi
yeleri kimlere verdiklerini bir türlü 
iz.ah edemiyorlar. Hediyelerden 
başka } ene yeni şirketin hesabına 
geçirttikleri yüzbinlerce liraları da 
ne yaptıklannı, kimlere verdikelrini 
söyleyemiyorlar. Bunların, duyul
maz zannile }alana istinat eden 
azim bir dal~vere çevirdikleri lca
naatı kuvvetlenmektedir, 

Mahut gazetenin 
"Alev yağmuru!,, 

Mahut "Hareket,, gazetesi aley
hine bir şirket tarafından açılan 

dava dün üçüncü ceza mahkeme
sinde rü}et edilecekti. Davaya ait 
evrak okunduktan sonra müddei 
umumilikten gelen yeni bir dava 
dosyaın açıldı. Buna nazaran, 
" Hareket ,, gazetesi nushalarından 
birinde intişnr eden "Alev yağmuru,, 
isimli bir şiirde köylülerin ba~ında 
derebeyleri bulunduğu ve buular 
taroıfından Jcöylüniin ezildiği yazıl-
mak suretiyle efkarı tehyiç edecek 
ne~riyynttti bulunduğu ortaya çıkı
yordu. Mahkeme ner iki davayı 

ŞP-lırcmini ile riifckasına tevhit etti ve maznunların vekili 
\'erilecek olan 13 hin liranın Cevdet Refik bey yeni davadan 

malümattar olmadığını, binacnal.:yh 
alakadarlar tarafmdan Rize fe- evrakı tetkik eyleyeceğini söyledi-
lftkctzr.df'l<>rine verilec<>ği mem- ğihden muhakeme 22 temmuuı ta-
nuni) ctle hnher ahnmı~Jır. Jik edildi. 

~'--===-=-======="'*'"=~~ 
fak etmedi, yalnız Türkiye, Bul- borçları öder ve frank düşer ... 
gari.tan, Yunanistan ve Macaris- Amerika da, İngiltere de ken-
tanla hot geçiniyor. ispanya, lsvi- dini sıkışbnyorlar, Almanyanın bu 
çre, Felemenk, iaveç, Norveç, Da- kadar ezilmesine, mahvolmasına 
nimarka etliye, sütlüye karışma- razı olmuyorlar. Londrada amele 
z.lar, bitaraftırlar. hükumetinin fikri budur. Tarefey-

lmdi Franaanın kıt'avi Avrupa- nin sarfettikleri nezaket fbrmülle-
da bu derece nafiı. olması kıt'a rioe kulak asmayınız. Mes'ele bu-
haricindeki Büyük Britanyarun ndan ibarettir. 
ve u:ıaktaki Amerikanın nazarım İtalya, Almanlardan alınıp F r-

cdbetmemek kabil olamazdı. ltalya ansaya emanet edilen Afrikadaki 
da bu tefevvuka dayanamaz.. Al- Togo müııtemlekesine taliptir, be.-
manyanın ise Franaa açıktan açığa lki Suriyede de gözü vardır. 
düşmanıdır. Almanya, şimdilik Alsace'ı is-

Fakat Fran~na Amerikaya temese bile Rein'in tahliyesini, 
ve ingiltereye m8thi' borçlan var. Sarre ülkesinin kendisine iadeı!İnİ, 
lmanyadan bir çok alacağı ;,ı;;:" borcunun tehvinini istiyor. 
akla beraber, imza ettiği senetleri Almanya ve; Avusturya ise bir-

ödemek mecburiyetindedir. Bunların leşmek emelindedirler. Macaristan 
günü geldi.Fransız meclisi meb'u&anı bir az. ferah yaşamayı istid'a edi-
mızıkçılığa koyuldu, Poincare fena yor. Fransa siyaseti bütün bu em-
bir vaziyete düştü. Ezen, eziliyor; ellere manidir. 
sıkıştıran sıkışıyor... Poincare kabinesi son derece 

Açık söyleyelim ve hal ve me- inatçı. Fransız meb'uslan pek ha-
vkıi sarih icmal edelim: Ya Fran- yalperver. Matbuat milleti tütsült>-
sn kıt'avi Avrupadaki sevdalann- miş. Fransanm bütün bu harcltetc 
dan vaz geçer ve borç hususunda kar'ı gelip gelmeyeceği meş .ük-
kola) lık görür; yahut vaz geçmez, tur. 

.Ecza depolan kanununa naza
an..'J depocular yalnız ec:uıcılara ve 
üi!ssesati remiyeye toptan ilaç • • 
m~ mecburiyetindedirler. Halbu-
. depoçUlar kanun hilafına halka 
erakende de ilaç satmaktadırlar. 

Bu hususta sıhhiye vekaletine 
Aracaat ed~lmiş, fakat müspet 

!
e~ce elde edilemediğinden sırf 
czncılann cemiyetlerinden müte
ekkil olmak üzre 100,000 lira se

l'mayeli bir ecza deposu açılması
na k~nr v~rilmiştir. 

1 Bu hususta cemiyet reisi Niza
ettin B. şunlan söylüyor: 
,_ "Ecza depoları ekseriya Av

Jup:ı fabrikalarından, mer,I kode
~se muvafık olmayan ilaçlan ge
t)rtınektedirler. 

Bunları almak mecburiyetinde 
t 
lıalnn eczacılar teczi} e edilecektir. 
nuna meydan \ermemek için ya
~acağımız ecza depoıuna Avru
panın maruf fabrikalarından şera
iti lazimeyi haiz ilaçlar getirtece
ğiz. 

Jliiç fiatlarında ihtikar olduğu 
söyleniyor. Halbuki biz bugünkü 
masrafımıza göre kazancımızın az 
oldu~unu iddia ettiğimi:ıdt:n. sıh
hiye vek:.letinden bir tarife yapıl
masını rica ettik. Tarife çıkarsa 
halkın bütün şüpheleri zail ola
caktır. 

.Eczacıların trnezziihii 
Eezacılar remi) eti lJir tenez

züh tertip f•trııi:tir. Hu tcneu.ülı 

pazar güııu şirketi ha) riyenin 74 
numaralı 'apurİ) le İt ra olunaca
ktır. \ apur !oiaat 14 tc knprü<len 
har ket ederek Bnğa1.da <lola~a· 

rak \o teııc:r.ıiih gcı·e l l c kadar 
de\ llm edrt ktir. C.-.miyı~t tçHt> 
zıiıhiın mükemmel olma ı ıçın 

her tiirlü tertilıatı almı~tır. 

-
Adii11ede 

~lahkeıne 1atilleri 
Hukuk mahkemeleri cumartesi 

~nünden itibaren y<a tatiline baş
lachklardır. Ceza mnkemeleri ise 
anca'k 20 n stostan itibaren 15 
gün ta,til y.a~caklardır her iki ta
til 5 eylulda bitecektir. Hukuk 
mahmelerinde mühim ve müstacel 
davalar nöbetçi bir mahkeme ta
rafından rüyet olunacaktır. 

Pollste 
olia için kooperatif - Po

lis teavün sandığının polisle.re daha 
f aideli bir surette çalışması için 
bir kooperatif teşkili tasavvur edil
mektedir. Bu kooperafü memur
lara ev ihtiyaçlannı ucuz olarak 
temin etmeğe gayret edecektir. 

• Komserlik imtihanları - Ge
çenlerde yapılan Komser muavin
liği i~ıtihnnlarının Emniyeti umu
miyeoe tetkiki bitmiş \: e neticeler 
polis müdıriyetine bildirilmiştir. 

imtihanda kazananlara gelecek haf
t içinde tebligat ) apılacakhr. 

Cemil bey, kongrede bir çok 
Avrupa de,·J,.tlerinin müskirat ka· 
nunları me
yanında Tür
kiye cümh-

1 

• • •• i 
unyetı mus-
kirat kanun- 1 
lannın tak- ' 
dir edildiğini 
şöylemekte

c'lir • Bizde 
inhisar ida
resi ile hu
susi imalat 

nispeten tah
dit edilmek
tedir. Fakat 
bu tahdidat 
Avrupada aim Ct>mİI H. 
daha fazladır, hatta İsyeçte hususi 
imalat hiç yoktur. 

Maarifle 
Yapılacak nıf'ktPpler 
Umıınıi llilfı)Cl nwdi i bu :-;e

ne içın, lstanhul dahilinde ) eni
dcn 22 mcklf'p inşa•mn kabul et
miştir. Bu mekteplerden hirinci
sinin, bugiiıı Fatihte çarşanha 
caddesinde temel taşı konacaktır. 

-O- Rtd\lan afiz bey - l.ise 
imtihanlarmda hulunmak ve me
ktepleri lt'ftiş etmek üzere geçen
lerde Edirne) c giden, .Maarif ve

k:ileti hey'cti teftişiye reisi Rıdrnn 
Nafiz n. bir iki giine kadar şehri
ıni:l',e dıJUl'cektir. 

-O- Maarif P.tnini ncdtm gitti?-·· 
Maarif emini Belıoet beyin Anka-
raya gittiğini yazını~tık. Bchcet 
b. Ankarda bulundu~u müddet 
zarfında h.tabut maarifi hakkında 
vekalete izahat \/erecektir. Bu 
"mc) amin, Trmınuz sonlarına doğ· 
ru Jtalya}a gideı ek olan izcil~r 
hakkımla da ""kalctle görii~ecek
frr. 

Müf eferrllı • 
Şarap ıniitcbassısı geldi 

Şarnp mütclıa~~ısı M . ... Emil 
Rufar<l ••wl i {!lin ~chrimize gel
miştir. M. "Emil Bufard memle-
ketimizde tetki~at yapacak, Jaho· 
ratuarlar açacak ve şaraıJcılığı is
lah edccrktir. 

H. Suphi beyi davet 
Hnliııin ırkı:; nt müzeei, profetôr 

fon • Löko.k • vasıtasile Hamdullah 
uplıi lıP} i yeni ıertip o)unan 22 

Tiirk alonunu tetkike davet etmİ§· 
tir. Bu salonlarda profe!Ör l..ökokun 
Tiirkistnnı Çini de ynptı~ı hafriyatın 
nw\dnna çıknrdıl!'ı 1200 sene ev~ele 
ait · ı "<"rlcr it şlıir edilmektedir. Ham· 
clullalı suplıi B. lnı da\ eıi kabul 
t ılnek Bnlinc harekf'f f'dect'1{ \ıe 
avdeti < na ·nda 1'urarı cemiyeti 
ı ei~i tıırnf ırıdan p.c~cıı sene Tiirk 
tl'a~ındn npılaıı Zl}nreti inde ede· 
cektir. llnmdullah Sııphi he}İ 1\mm 
ı .-.mi) eti ti•· 8) rıcn Jıir mektupla 
1 'ı ~h ) e cl.ı\ıct ctıııişlır. 

Ruhi salgınlar 

Bulaşık haatalıklar nasıl buhı11" 
duklan muhite maruz cersumele-

rini dağıdır ve omıntakada yaşayar 
ları tehdit ederlerse bir çok rulai 
hadiseler de tıpkı ıııari ha tabkl-' 
gibi içtimai muhiti sararlar. 

Ruhi salgınların hüküm 6ürdu· 
dükleri saha en ziyade sinir ve ~ 
deleri zaif insanlardır. Kışn dimat· 
lan kafi derece kuvvetli firen ,, •• 
:ıifcsi görmeyen insanlann tahtet' 
şuurlanna muhitten vürut ede• 
tufeyli fikirlerin tevlit ettiği ruhi 
tazyik, ve bu fi kiri e r i n ıuıal 

&ahasına çıkmak, iradeyi büsbütilıt 
tahb esaretine almak için yapbklaıt 
deruni ceht neticesinde bir çolıı 
ıinir ve ruh buhranları teke\"'\J İİll 
eder. 

Esasen bu gibi sinirleri ve kıf
ri dimağlan zaif olanlar fü .. eıind• 
enfüsi ve muhıti telkinler çok ha
kimdir. içtimai muhitte kuvvetli 

· esen ruzgarlar bu gibi zaifleri sar
sar, şuurlan ruzgarın şiddetisıC 

mukavemet edemediği için tahteı
şuurlan pek kolayca onun istika-
metine kendini kaptırır. Bu gibi 
teJkınlerin en basit misalini umuıoi 
tecemmügahlarda görürüz. 

Bir aksınk ve öksürük sesin~ 
az bir zamanea cami veya tiyatro 
salonunu kapladığını, hu hangi 
bir kahkaha veya kaşınmanıa 

bütün civardakileri ihata ettiğini 
görüıüz.. Keza bir ağlama nöbeti 
etraftakileride kaplar. Tikler, danl 
ve koreik hareJcetlerin sirayetleri 
malumdur. Tarihte meşhur danl 
salgınlan vardır. Bu aalgınlann bir 
kısmı zararsızdır. Fakat intihar ve 
buna mümasil ruhi .sirayetler i,. 
bütün cemiyet için tehlükedirlet. 
Bu gibi salgınların z.aif iradelimde 
yaphj'ı fikri Hbitler yü:ıünden pels 
çok biçareleri cemiyet kaybeder. 

Memleketimizde bunun miulial 
son günlerde ıık ·aık l'Örüyuruz. 

En ehemmiyetsiz geçimsizlik me· 
selelerinden müteessir olarak kendi 
hayabnı ifna eden biçareler ne ka· 
dar çoktur. 

Kızının intihan karşıııncla ira· 
desini kaybederek kendilerini jfaa
edcn peder ve valdenin hi1i bu 
tarzdaki sirayetlcr için canh birer 
misaldir. 

Apandiait salg111ı da, babn •~ 
yılır derecededir. 

Merhum Necati beyin bepimhi 
sarsan zıyaından sonra karmada 
her sancı duyanın kendisinde Ap
ndisit şüphelenmesi de bir nevi 
sirayeti ruhiyedir. Kendi kendiDİ 
Apandiıt telkini albnda b1rakaD 
sinirlinin yaratbj'ı hastalıktan bat
ka bir .şey dejildir. 

ı,te cemiyet doktorlanaıa eD 

mühim vazifesi halk kütlelennio 
iradelerini satlamlqbrmak n bu 
gibi salsıınlann önüne setler ~ke
rek •irayeti tahdit etmektir. 

O çareleri de bafka bir ...U-
lemi.zde tahlil ederiz, 

Doktor 
Fahrettin Kerim 

Aliye H.: 24 ağus .. 
tosta muhakeme 

Üsküdarda Madam Manniaki 
tabanca ile yaralayan Şakir P••• 
kerimesi Aliye hanımın muhake• 
me günü ağır ceza mahkemeaince 
tespit edilmiştir. Aliye barom 24 
ağustos ııabahı muhal.eme edile• 
eektir. 

·-----------------------------------------------------------------~ ..... Macer romanı : 1 
L -===-=-,._,.===-:,-

Müthiş şey U -
Naurice leblanc 

l inci kısım 

lar ~ılr'atla salıilc ) akln~mı§lar ı;e 
lı endilcrıni kurtarmağa muıaff ak ol.
mu~lardır. l.ıman daıre3i fclfıliet ma· 
lıallinl! arilen iki romorklir g~ııdt•r
mı§tİr.,, 

- Yahu sen bu i~e ne dersin? 
Et'lcrıiyorum! - Müthiş ~ey!. Geçenlerde de 

Simonun guzlcri dort açıldı. •Diinkerk" vapuru ayni yerde, 
Arkadaşı Edwarda döndü: ayni şekilde hattı. Bu ne iş? 

- Allah aıkına dinle! <lcdi. - Dur, altında tafsilit ur, 
Motosikletli bir genç, Nenv _ onları okumadım. 

Golfte C\luran1ar için bir paket Simon §U telgrafı da okudu: 
gazete getirmişti. Simon bu ge- "Londra, saat 15 • FolkeJUHılo 

Bulonya ara.sında batan vapur, 
)en pa1J~telerden •Son havadie,.i Roterdam·Amerıka lcumpanyamun 
okıı)ordu. Ve arkad~J falwarda Brabat ITamatl4ntiJı vapurudur. 
gazeteden şu telgrafı okudu: lrınde yolcu olarak bin iki yüs, 

· /Julmıy<ı 29mayu- Linıcma gelen müreuebaı olaralc H'kiz yüz iruan 
hal:k$iı ıı.ı'mı~irıiıı Juhibi ve tayfaları tardı. Bir tek ki§i kurıulmamı§tlr. 
lam lnBiltere ıic FrallSOnın arn re· Cesetler birer birer denizin /Ut/Jne 
rmılı , Manş deruzırıin ortasında mDt· çıkmaktadır. BJr haftadan beri 
L l ır hadise) e §ahil olnıU§lard1r. • PadlJkale• de vukua gelen bu eıra-
1 Jt ı. hır hortum halinde kabarmı§ ,, engiz hadise, iki büyük vapuru 

, im u der am eden bir r;apuru denizın dibine altru§ bulwıuyor..,, 

~ ı klere I adar ~ıkardıhwn sonra iki genç sustular. Simon bir 
l dı rılıirr. derıızm içuıe alnu~ur. l 

ı ı rup dururken nagihan lı:uduran .Fransız, Edward bir ngiliz, külöp 

rak, ufuklarn <loğnı açılan :;nkiıı 

denizi seyrettiler.. Ah, ~ıı ak n 
deniz! Kadın gibi hain deniz! 

Güneş uzak tepelerin arkası· 
na do~ru eğiljyor. Denizin üstün
de parlak altın tozları uçuşu) ur. 
Bir manzara ki, güzelliği bir çiçe
ğin ômrü kadar bile de~iJ! 

Simon M>rdu: 
- Bu aktam Man§ı geçecek 

miıin? 

- Evet, ıeçmeğe mecburum, 
Diyepe sideceğim. Orada benim 
yat itin buırJanmıo tayfalar var, 
onları görecetim. 

- iki "apuru yuttuktan sonra 
deniz artık doymuştur. Gidebilir
sin. 1',akat ne deye istical ediyor
sun? 

- Yann sabah Diyepte bulun
mak lazım. Ogleden sonra da Pa
riste .. Sekiz gün içinde Norveçe 
doğru yola çıkmalıyız. Ya "-en 
ne yapac.aksın! 

ı ığında kızıl akis1<'rlc )'anan ktı· 
liilıuıı prnçen·lcrine haklı. 

Bir ai ilerde dort kadın rnrdı. 
f ngı1iz l•'dward dedi ki: 

._ l .ord Bakefildin kızı ile üç 
arknthrşı gozJerini Fenden ayırmı
}Or]ar. 

. iınon güldii: 
- Olabilir, dedi, Mis Bakefild 

bana l.ıakıyor. Çüukü kemli ini 
sevdiğimi l1iliyor. Diğer uç arka
da~• da bana hak•) or. Çünkii on· 
la .. da ben im Mis Bakefıldi sev-
diğimi biliyorlar. SeH!n bir rr
kek daima temaşa edilir. Sevilen 
bir kadın için haz \eren bir man
zara, sevilmcyenln için de ~ıpıa, 
haset, kıskançlık \C hat1a nefret 
uyandıran bir adam! 
Simon hunu o kadar tabii @oy
ledi ki .. 

mii~, l•u <lii~klinlüğü bir hırs ha· 
]iıulı· miiteımıdiycn inki:;af el
mi~ıj. 

Rir gün hn hası sordu: 
- Pı·ki Simon, spor, t1por, 

anladık. Hunun sonu ne olacak"? 
Ne yapmak isleyorsun? 

- idman )apı)orum. 
- fdman amma, ne için? 
- Ben ele bilaniyorum. Hepi-

miz için mutlaka hayır hulun· 
ınak 181.ım l!den bir an <>lacaktır. 
Kafamız mükemmelen işleyen 
bir kafa, atlelemiz mükemmel 
ioleyen bir adefe .. Ben ,fc hu su· 
ı·etlt' hazır olmak istiyorum. 

Simon otuz yaşına boyle girdi. 
O sr.rıt'Jlİn l1itlay<·tincle i<li ki, Nis· 
te l!..ılwurd va ıtasıyla Mis Bok•·
fiMi tanımı tı. 

.Ed, .ıı <la d"d i ki: 
- Di·"l•ptı• 1 <'I' halılı• halıanı 

gorüı iiın. ona lıir ~e' "'ı}lt.'ye
) im 1111·~ 

- Daha bir müddet burada ka-

lacağımı :soyJcrsin .. Fakat bayır .. 
Bir şey soyl~ıne! Ben, varın, ya: 
hııt ohir gün kendisine hir mek!. 
tup ) azarım. 

Siınon birdenbire EdvardrJl 
kolunu tuttu: 

- Sen benim ırkada§ımsıo, 

dedi, şu kızı babasından istereeJJI 
ne dersin? 

Ed,\:ard durakladı. Mamafi det 
di ki: \ 

- Belki bilirsin, hu kızın aıı•
eı Lady Constance altı sene kıı~ 
dar evvel öldü. Kıra) üçilncü JörJ 
iJe karabetleri v .. r. Yani damar
larında lural kanı var <leyebiliriJJJ· 
Babası ise bir lord .. Onu da bili
yorsun .. 

Bu IW\ i ln~iliz hlikiiındarpt.· 

n•stli~ine pek alı~ık olmayan ~i· 
moıı hir kahkah:ı salıYerdi: 

- Benim hüyiik IJaharo tıir 
lrn-.aplı, nmm.\ kır.ıl on altu c ı l 
ui "nin idam c_ m rini vı rdi .. 

Mavi ~oıleri, açık çehresi mu
ni tebC""iİmü ile berahcr, Simon 
atlet )••pılı hir g•·nçti. Otuz yaşına 
kadar, harpten ı;onraki neslin 
gösterdi~i iıılıimakte, spora dil§· Simon cevap vermedi. Aktam dr ı ın I u hı1mı kar11sınila, balıkçı- trasasının parmak.lıAmı dayını· 

~~_::_L_~~~~~~_JL_~~~~~~___J~__!._~~~~~~!__~~~~--~~_:___~~~~~~---
{B•tın ıf 



Allô, allô! Koını nistler Yerli kumaş 928 varidatı Adan ada 

Bir az et el A nlmra - Lstanlml 
telli telefonu açıldı. Ciimlmriyetm 
makarri ile §elırimiz arasında gi>
riişülmegc b~§landı. 

İzn1irde dün karaı .. Memurlar yerli 4,000,000 küsur 
fazlalık! 

Üç milyon lira 
sermayeli şirket 

Teralı·ki vadisinde fJir adım 
daha atmış olduk. Falı·at bu adı
mı on beı, hatta yirmi sene evel 
atmalı idik. 

Ufak bir tarih dersi: elektrik
li telefon 1876 da, yani 53 sene 
akdem amerikalı Bell tarafından 
icaı edilmiş ı·e tatbika başlan· 

m'ftı. 

ikinci Sultan Abdül · Hamit 
fennin bu kerametinden o kadar 
ürkmi.i,ıü ki ısmini bile ağza al
mıyordu. 32 .sene Türkiye bu be
diadan mahrum kaldı. 

Şeytan ihtira'ı, jrenh bid'atı, 
fenni züppel.i.k .... O çılğr.n padiJ<J· 
lam fikri bu idi. 

Halbuki bu alet olmadan ya
ıanamayacatını ıinıdi görüyoruz. 
Hayata hayat katan, mesafeleri 
yoğalüuı telefon olmasa ne iş gö
rülebilir? 

Eveı, Abdül Hamidin deliligi 
bize, bütün millete bir asrın üçte 
birini kaybettirdi. 

Bu hususta medeni memleket
lerden ıam 32 sene geriyiz. 

Doğru, ıu dakikada elimize 
ahizeyi alıp : 

- Allô, ollô, Arı/tara 123; de· 
yebiliyoruz. 

Lakin Lôndrada odasında otu· 
ran w tıpkı bizim gibi alıizeyi 
eline alan ne yapıyor büir mi
siniz? 

- Allô, allö, A Vllstralyada Si
dney' de 123 ... diyor. 

Avustralya Londradan 13,000 
mil uzaktır. Vapurla elli günlük 
bir mesafe. Hem telli telefonla 
değil, telsizle görüşülüyor! Brid
gewater istasyonundan Sidney'e 
giden bir hava dalgası At/antik 
okyanusunu, bütün Canada mem· 
leketini (Avrupa kadar geni§), ıi
malden cenuba Büyük okyanıısrı 
boyluyor. 

Garip değil midir lci bu ehem
miyetli hat, bizim telli Ankara 
haumı açtığımızdan iki hafta so
nra küf(Jt edildi. 

A.nkaradan lstanbulun şömen· 
wferle mesafesi 550 kilometrodur. 
Telgr,af hattı her kalde daha h~ 
sadır. Biz, bu gün, ancak 400 ki
lometroluk bir rrutMJfe ile göriife
biliyorıa, garp ise 20,000 kilonıel· 
royu ehenwıiyetsis görüyor! ... 

Kıssadan hine çıkaralım: Me
nhus isribdat rejiminin bizi ne de
rece geri bıraktık"'' anlamak 
için bu telefon hikayesi güul bir 
mizondır. 

Bir as~ yaklaııyor. Osmanlı 
devleti hendi vesaiti ile telgra} 
laadannı vücuda getirmiıti. Bu 
ba§~ 1ayeainde elyevm mül· 
k·iin her t4rafi bir birine telgraf 
teli.eri ıle b!Jtlanmı,tır. Bu saha
da geri da iliz. 

Buna mukabıl ~ki rejim ·tel,, 
foıırı · kal'iyen aforoz eımi§ti. Bu
nun için bu vadide büsbütün ya· 
ya kaldık. Tel.ef oıiıın memlekeıi-
müse ithali tarihinden yirmi ıene 
geçtiği halde Anlrara ile 1nanbu
lu bağu.nıayı bır muvaffakıyet 
addediyoruz. -..! C. N. 

Cerahi kongrası 
22 Temmuzda Var§uvada top

lanacak ameliyatı cerahiye kon· 
gresine Tıp fakültesi müderris
lerinden Ahmet Kemal bey gide
cektir. Ahmet Kemal B. bugün 
Romanya vapurıyle Köstenceye 
hareke- edecektir • Kongrenin 
mesaisi bir hafta kadar devam 
edecektir. 

Ankara şehremanetin· 
den alacağı olanlar 

Ankara Ankara, 17 [Telefonla) 
tehremuıeti bir kaç 

ıene evvl lıataat malzeme fabrikası 
tesis ederek, Jenl fefu.i iDP, ettir
dlii nrada bazı borfjü yapmlfb.Bu 
borçlamı "ısdemae.t için naüra~t 
eden .alaciklılatıa bir s uretl hal 
ve kararlqbnlacak ancak 0 zaman 
aorçlar 6denccektir. 

1gatro, sinem• 
Bt 

Ferahta: 
kşan, 

Nqiue : 
Etovalde: Norma 
Operada ı Hışel lstu 
Şlktlr : Vazife u r 

t B. palyaço 

teflıin1 eclildi. kumaş kullanacak lira 
Maznunlardan 24 kişi 
muhtelif cezalara ınah

kfını oldu. 

. hmir, 16 ]A.A) 
T a k 1 i b i hükumet cürmünden 

maznun komünistlerin muhakeme
lerine bugün ağırcezada devam 
olunmuş, heyeti hakime karan 
okunmuttur. Karara ıöre 24 şahsı 
iddia edilen tekilde aralannda ce
miyeti hafiye tetkil etmişler ve 
halkfa huk6mete kaı'fl nefret his
leri uyandıracak yolda muhtelif 
yerlere beyannameler atmışlardır. 
Kararnamenin ciheti ceı:aiyesine 
g6re, doktor Hikmet, Hüsamettin 
Laz lsmail beyler, 17 inci madde
nin 2 inci bendinin birinci f ı k r a
sına göre 3 s e n e a 1 taş a r ay 
ve onbeşer güne, s a b ı k a 1 a rı 
mevcut olduğundan bu müddete 
daha onbeş gün ilavesine, Ferit 

ve Ahmet Kaya efendilerin dörder 
sene albşar aya, marangoz: Hilmi 
efendinin dört sene alb ay ve 
mukaddema asliye cezasından te
cil olunan dört aylık ceı:asınında 

bu mıktara ilavesine, Niko efendi
nin dört sene ve İstanbuldaki 
mahkümiyeti sabıkasına binaen 
onbeş gün daha hapsine, Manon 

Şafman ve Koçonun da dörder 
seneye, Yusuf, Troçki Mehmet, 
selanikli Hüsnü, selanikli Hasan 
ve şöför Ahmet ve Halilin 
de dörder sene, küçük Hilmi, 
Enver ve Abbas ile Kızoğlu Alinin 
üçer sene dörder aya, Mehmet 
Şükrü, Salamon ve Ahmedin ikişer 
sene, makinist tevfikin bir sene, 
firarilerden Nedim, baytar Mehmet 
ve Niko Senkiyeviçin de dörder 

seneye mahkumiyetlerine ve huku
ku medeniyeden iakatlanna, Nafiz,· 
Nesim, iakeçeli Haıan, şerif. kaf
kuyalı İbrahim, azizoğlu Mustafa 
ve diğer Mustafa Sıtkı, Çakır Ha
san ve Muhittinin de beraetlerine 
karar verilmiştir. 

Bu karar kabili temyizdir. Mah
k\imlar karan temyiz edecekledııi 

ifade etmtflhdir. 

Kadriye H. davası 
hmir, 17 [A.AJ 

Sui kast cürmile maznun Kad
riye H. ve rilfekaaı davasına bu 
gün tebrimiz apceza mahkeme
sinde dev.am olunmuştur. Kadriye 
hanımın ilk z.evcinden olupta ka
çmlan çoc1.Jtun tulim edildiği ka
dın olan ,ahit Zehra hanım ifade
ıinde çocuğun Nasır beye ait ol
dutu söylenditi halde _.Çocuk ol
duktan sonra işin meydana çıktı
ğını iı:ah etmiştir. Bundan sonra 
Kıvamettin beyin ifadesi okurunut
tur. 

Ba tafsilit Vefik beye ait idi. 
Hasan Mustafa byein oku nan ifa
desinde Vefik beyi tan ımadığı ve 
lstanbulda tanınımş şirketlerin bu 
namda mGmeısili olmadığı izah. 
ediliyordu. M. Panitin ifaduinde 
bir hanımın yat kulüpte o ıece tef-
rif eden Gui buretlerine takdim 
eclilmek l.tedituü ifittiti beyan 
edilmekte idi. Tevfik Kimll beyin 
reftkalan Hayriye bammıa ifade
aiade Kadriye hammua, trea Aaka
rara bir buçuk raddelerinde mu
vualAt ettiil halde evlerine Üfle 
ıeldifl, elinde kGçük bir çanta De 
mekteplllerin kuUandltı cliter bir 
~anta bulundutu ve bunlan •akla
mak için fazla takayJ&t ıa.terditl 
anlabhyordu. 

Kadriye IMlmaa bu ifadenin bit 
çok noktalanna ltiru etmit n 
Hayriye hanımın mahkemeye eel
bedllerek i.ticvabmı rica~. 
HG1eyin Kadri bey pz itlerlle ut
raşbfnu, L.ondraya tittilinl bu .., 
yahatmcla Veftk beyi muah:ue et
titini ifade etmit ve Vefik her rl· 
yuete bazı evrak vererek aeyaha .. 
bnm ticaret kaadiyle oldutunu te-. 

knr etm iftir. 
istinabe ile Hayriye hammdaa 
~ noktaların i.tizahma ve Kad
riye la anımın iddia ve temas ettiil 
cihetlerin tamikine karar verilerek 
muhakeme lıaftaya çaqamba paG
ne talik edllmlttlr0 

Kadıköyünde ··1k 
Kadiköyünde yapı. ~. par

kan RDa paşa arssaında inşası 
kararlapnııbr. 

iktisat vekili meclise 
verilmek üzere 

bir layiha hazırlıyor. 

Maliye vekaleti matbu- Şirket pamuktan ve sair 
ata bu günmufassal nellatattan 

bir cedvel verecekler yağ is ti h sal edecek. 

Ankara, 17 [Telefonla) 
tktiaat vekili Şakir bey, yakın

da yerli kumaşların istimali hak
kındaki mevcut kanuni mecf>uri
yeti tevsi için, meclise tekllfi ta
savvur edilen kanun liyihaa ile 
meşpl olacakbr. 

Meclis bu layihayı Kabul ettiti 
takdirde, devlet bütçesinden maq 
alan biltGn memurlar yerli kumat 
giymek mecburiyetinde kalacak
lardır. 

Hakimlerin terfii 
Ankara, 17 ]Telefonla] 

Hakimlerin terfi levhalanm 
tesbit için her sene Ankarada top-
lanan encümen tefrik işini bitir
miştir. Encümen bu gün adliye 
vekilinin riyasetinde son içtimaına 
aktetmiştir ve netice vekalete bil
dirilmiştir. 

Temyiz mahkemesinde 
Ankara, 17 [Telefon) 

Temyiz mahkemesi bu sene ilk 
defa olmak üı:ere, diğer muhakim 
gibi yaz tatili yapacakbr. Tatil 20 
Temmuzda başlayacak, S eylülde 
bitecektir. 

İran isyanı 
Tahran, 16 [A.Al 

Geçen Pazar gGnü Sefidaşe ci
vannda hükOmet kıtaatı ile kıyam 
eden bahtiyariler arasında bir mü
sademe olmuıtur. HfikGmet uke
rlerinden bir kaç kiti yaralanllllf
br. Asiler Urucinl ltgal etmitler
dir. 

Ankara, 17 [Telefonla] 
Maliye vekaleti 928 aenui vari

dabnın budab hakkuıda, yana 
matbuata etraflı mal6mat ıasteren 
bir cedvel verecektir. Bu cedvele 
nazaran, varidat bütçe ile tahmin 
edilen mikdardan 4 milyon' küsur 
Ura fazladır. 

Şarktaki teftişler 
Bulanık, ıs [A.A) 

8u sabah KarakCiseden hare
keı eden dahiliye vekili Şükrü ve 
birinci umumi milfetti• lbrahim 
Tali beyefendiler, pettiniş ve Ma
lazkerte uğrayarak aaat 19 da Bu
lanığa gelmiılerdir. 

Briand-Burof mülakatı 
Paris, 17 [A.A). 

Petit Parisien gazetesi dün M. 
Briand ile M. Hurof arasında 
cereyan etmiş olan mülakatın 
son zamanlarda endişebahş şekilde 
sık vuku bulmakta olan hudut 
hadiselerinden başka bir mevzua 
ait olmayacağmı yazmaktadır. 

Mezkur gazete, meselenin ne 
suretle halledilirse edilsin iki 
komşu millet arasında dostane 
münasebet tesisi hususunda isti-
cal edilmesi muvafık olacağı mü
taleasını eerdeylemektedir. Çün-
kü balkanların sükuna ve Avru· 
pamn ıulhu mevzuu bahstir. .... ~ ... ~ ............................................ . 
~ .. -~~...,.--

') 1 

meşhuru ilf;}m saatlerin en ucuzu 8 
büyük mükafatlı 

LIP saatleri· GALATADA 
OSMANLI BANKASI civarında 
AŞIVER ve JORJIYADES mağazasında 

ERESDVE 
Sa.ttlmak-ta.clır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tuzla içmeleri ve 

plajları 
Her ,oa kiprilden 7,0S-7~ .. "'ss-ıs,os .. ıs,15-16,10 da Haydar 

P•Ja ıtciea vapurların trenleri .,..,.ı.ra ,tdip gelirler. Doktorlar ve 
blfe(er Yardır. 

·HALK MUSiKi HEY'ETI 
Her .ar& ~ l've gece 

SAR~ı\ Y BtJMU PARK 
Gadnoauacla lareyı __. ~ oıı.t .,_ laey,'eı. qıu,alliqı 

Nuri HaBI herle Haaende ~~ ~aPım da Jttlrak e~. 

Eavai 25 k ..M Puble 20 'k 
mezeler uru~ t-T bira uruş 

Klfip binasında SABAHA KADAR 
Cubant- Varyete- ffuBttsl 

Galata ithalat gümrüğü müdüriyetinden: 
Cimi etJR At.bar falaiı Kilo 

29S 
Balici• cins ve lbıktan muharrer basmanın icra lahnen mlzayedes 

resmi rtmrillil aynca tediye edilmek Gzre behw ldlolO 5' kurqta ta
libi uhteslnde oldupndan daha fazlasın• talip -olaeaklana as- 7 - 29 (l 
mündif Peqemtle ghG aabf komiayonuııa racaatlML 

Adana, rT [Hususi) 
Burada pamuktan vo dit~ 

nebatattan yat istihsal ederek, ay
ni zamanA da •abun imali için 
3,000,000 lira sermaye ile anonim 
bir firket tetekkill etmiştir. Bu 
tirketi bir Fransız grupu ile mGt
tereken baa tGrk tacirleri teşkil 
etmişlerdir. ----
Topkapıdaki mücev· 
berat satılık değildir 

Ankara. 17 [Telefonla) 
Topkapı sarayında bulunan 

buı mücevherab aabn almak için 
zamaa zaman hGkOmete müraca-

fatlar vaki olmaktadır. Halbuki hil
k6met ba mücevherab satmak is
temediti için, müracaat edenlere 
o yolda cevap verilmektedir. 

Milyonerler egleniyor!· 
Londra. 17 [A.A) 

Newyorktan Daily Mail e bildi
rilditine göre mezk6r şehir yiik
sek mali mahafiHni temsil eden 
bir ıat yakında Londraya gidecek
tir. Bu seyahabn istihdaf ettiA{ 
maksat lngiliz ve Amerikan mil
yonerleri arasında bir seri atletik 
maçlar tertibi için Londra banker
leri tarahndan izhar olunan arzu 
etrahnda lizım ıelenlerle mGda
velei efkarda bulunmakbr. 

Çinin cevabı 
[1 inci sayfadan mabaat) 

Çin mulahat,Oı.annm yalanda 
Sovyet hariciye vekiliyle muallik 
meselelerin hepsini müzakere et• 
111 ek Gzre tam ıallhiyetl ha.it: ola
r ak Nankinden gideceti bildirili
yor. 

Cevabi notada Çin hükômet 
ve milletinin SOvyet milleti ve hil
k6 meti hakkında daima dostluk 
hlui bealecliti beyan edildikten 
•onra Çia topratmda IMal...- Sov
yet atjanlannm 101a samanlarda Çin 
hlkhaetinl ve Çiadeld içtimaı idare 
taranl tehlikeye dlfGrecek •urette 
komam.t pto,.Pagandası yapbklan 
anlqddıp kaydolunmaktadır. 

Mançuri hOkOmeti nizam ve 
intizamı mulYfua için tarki Çin 
demir yolunu idaresi albna almat 
ve Harbindeki Sovyet konsoloa
haaeaiai kapatmıtbr. 

Mançul'İ hukUmet memurlan 
tarki çin demir yolunda çabfAD 
Rus memurlann 1924 tarihli it:ilif 
şeraitine sadakat etmedlkleriai 
slSylemitlerdir. Bunu.n için milli 
hüktmetin hal'fJketi bu itilafı mu
hU bir mahiyette addedilmektedir. 

Nanldn lıGk41De~ evela elyevm 
Ruayada mahpus bulunan çinlile
rin serbest bırakılmasını, saniyen 
Rusyadaki Çin tabuuwı her türlü 
tecavüze ve mukabele bilmisU tet
birlerine karşı himaye ve muha
fuuını istemektedir. Notaya milli 
hfikOmetin Sovyet tabamıa ve 
tGccanna daima iyi bir kabul g&
tereceğı beyan edilmek suretiyle 
nihayet verilmekte ve Mançilride 
Rus tabuının tevkifi hususunun 
komünist prop•ganda.sına mani 
olmak ve sGkün ve intizamı mu
hafaza etmek için lüzum g3rülen 
tetbirlerden olmak itibariyle haklı 
oldutu ilave olunmaktadır. 

New- York. 17 [A. A.J 
"New-York,,world gauteai ~ 

- Rus buhranı muslihane bir surette 
baUedilmediti takdirde bu buhrQlll 
"Kelloı,, misakını aletle v~ 4ttmİf 
ot.cağını yazmaktadır O ~
misakı ima etmit olan iter dev
letler bu misakın bir n: na ~de 
edip etmedlji bususy a bir ka· 
rar veratele m cbur calJardır. 
AuJanrıü ahv 1 e ai dtlıiJinde 
me.eleyi idare e e ••mtesl evel

dea bluayyeli fikri olıiıayan ve müte 
n4i1t bulunan dilnyayı muahadeyi 
kabule ikna etmit olan Amerikaya 
.ıttir. 

Gördünüz mü? 
Bugün şen, şuh yazı ve gii

zel resimlerle 16 sahife olarak 
çıkhm. Milvez ile de bilmem 
glSrdunüı: ü 

Saz ve rakı -
Dün akşam, } «'Dl) <'Şii bir 

bahçede, içinde kırmızı ba
laklar yüzen bir ha,uz ke
nannda üç arkadaş oturduk. 
saz dinledik. 

Söylemeğe hacet yok, saz 
olan yerde rakı, rakı olan 
yerde ise her türlü rezalet 
vardır. 

Ağaçlanu biribirine geç
mit dalları altında ve dur
gun bir su başında tef, kaa
nun, keman, ut sesleriyle 
geçen bir kaç saat bana an
lattı ki, alaturka sazda esas 
akort yapmaktır. 

Filhakika, gih ut, bir 
çinko tahtabop aerpilen 
yağmur taneleri gibi tıngır
dadı.. GAh kanun, kedi tır
mıkları altında kalmıı teller 
gibf; inildedi ve gih keman, 
yağsıt bir kapı menteşesi 
gibi gıcırdadı. Fakat, f881l, 
ahenk ·bir tirUl batlayamadı. 

Ve gene dikkat ettim ki, 
alaturka uz olan yerde bir 
liiikalilik, bir içli dıthlık, 
bir can ciğerlik var .• Filha
kika, garp musikiıl olan 
yerde, garson terbiyeli. va· 
kur, miifteriler ciddi ve 
kibardır. Halbuki, ince IBE 

olan yerde, garson müşteriye 
maşuka gibi bakıyor, mil§· 
teri ganona aıık gibi mua• 
mele ediyor. 

_. Ganoa! •• 
Oiye eeılendinlz mi, nazb 

nazb yanmıza geliyor: 
- Ne emrettin canım?.: 
Ve gene5 dikkat ettiın ki, 

rakı hlç bir içkiye benzeme
yen bir afettir. Onun ıer
hoıluğu bambaşka.. Sanki, 
rakı tiıealnin ağzında man• 
tar yerine bir pıçak saplı. 
Ekseriya, onu kadehe doldu· 
rup içenlerin elinde, bu sivri 
uçlu çelik tıpayı görüyoruz! 

F eıin ve arap harflerinin 
sittiği yol, alaturb aazı cU 
bekliyor. Tef, zillerin •eker
lelderi üatflnde döne dine, 
ut kooamaa göbeğini aalhiya 
aallaya bu yolu tuttuğu gfta- 1 

dlir ki, kapı dibinde gece 
yanlalrına kadar 1erhot ba
balarını bekleyen çocuklar, 
ayyaş kocalarını bekleyen 
kadınlar kurtulaeaklM" ve 
cinayet mahkemelerinia iti 
baylı azalaeaktıl'. 

Yusuf Ziya 

Eyüplü Halit gene 
bir kadınıdolandırdı 

Kadın dolandıncıbıiJle ...,., 
EyüplG Halit din weae po&. ..._ 
dfirlltGnce tevkif edilclL H.ılclin 
bu sefer yapblt it 2000 HraJa P-
kın dolandınahkbr0 

Vak'a t8Jle olmllfblr. Hallt, 
kendbine maruf Wr tacir daO ve
rerek WIPa ·bir 1uı4hW tanlf"'ıt 
ve bu kaCluu bir birahanede sar
bof ettikten sonra bir sokakta 
bfitiln parasını ve mGcevherlerini 

aflrdllfbro 

24 saatta 20 hırsız 
yakalandı 

B eyo t 1 u polis merkezi fiil 
Andon ve Y orgi isminde iki bınm 
yakalamıştır. l ı tanbuldaki polis 
merkezleri son yirmi dört saat zar
fında 20 hırsız daha J,(lk.J~lar ... 
dır. 

8 Kaclın şahit 
Aksarayda bir kadm yasüaden 

Hacı Ömer efendiyi öldlren Kara
kaş Hilseyinin muhakemesine .-an 
ağır ceza mahkemesinde bafland-ı 
8 Kadm fAhit d:n'ı Lıea~'· 

Bualar vak'a ı 
latbJar ve katll n alt:;vb1ıncle 
ve'hliler· HG& 'n ahıt encli-
sine iftira tti erini söy edi. 

Mahkeın a yaşım sordu. 
MaZnun 16 uıd bulunduj'wıa 
.orledl. Bu u t bbi Rdlice ta-
Wtl lçb:ı 8'uha b ka gilne 
tnraloldı. 
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Tamam belli idi: hörmet korku ve mu-
habhet hissi veren 

bu adaın emretınek için yaradılm1qt1. 

Kcma lettin Şükrü 

/larılırl HJ:nıilt lJr.rtm>n lınıı,, in kitalı 11cfa11 110/t/f!'dilmi~tir./ 

Rebiül evvelin on albnc• cuma 
günü idi: [ 2 Tem uz 622 ) • Esir ola
rak ynhudilerin elinde çalışan Sel
man, "Yesrip ,, şehrinin geniş ova
sında, bir hurma ağacının tepesin
de hurma toplu)ordu. A acın di
binde de Selmanın yahudi olan 
efendisi oturuyordu. 

Birden, koşa koşa ve kan ~er 
içinde kalmış, hiddet ve asabiyetten 
kıp kırmızı kesilmiş biri .. Yahudi
nin genç bir akrabası geldi. Ağız 
dolusu bir küfür savurdu: 

- Allah yesribin bütün araplan
nın belasını versin. 

Yahudi, bu sözleri söyleyen genç 
akrabasına sordu: 

- Ne var? gene ne oldu? Bu 
hiddetin ne için? 

- Daha ne olsun.. Arapların 

burada batımıza beli olmalan, şeh
rin servetini ve en iyi yerlerini eli
mizden aldıklan yetişmiyormuş gibi 
timdi de başka bir gaile açacaklar. 

- Canım söylesene. Açncak
lan gaile nedir? Gene ne yaptı
Ju? 

- Hepsi de lekkeden gelmiş 
bir adamın etrafına toplanıyorlar. 
Bu adam kendine Penamber .. al
lahın Resulü diyormuş .. 

Hurma ağacının üstünde çalı

şan köle Selman diyor ki (Selman 
el Farisi): 

- Bu sözleri işidir işitmez 

bfıtün vücudumu bir örperme aldı. 
Az daha tepe üstü ağaçtan düşe
cektim. H~men indim ve haberi 
getirene yaklaşbm: 

- Ne dediniz'? Bir ·daha söy
ler misiniz. iyi anlayamadım. 

Yahudi bu efendinin suratına 
şiddetli bir tokat aşketti: 

- Sana ne oluyor ; böyle şey
lere sen ne kanşıyouun? Haydi 
işine bak!. 

Bunun üz.erine zavallı esir köle 
hiç sesini çıkarmadan tekrar ağa
ca çıkıp hurma t'cıplamağa devam 
etti. 

* •• 
Bir kaç gündür "Y eırip,, hallu 

Muhammedin gelmesine intizar 
ediyorlardı. 

Mekkeden sadık arka da ş lan 
"muhacirin,, ile beraber vatanından 
firar ettiğini ve kendi şehirlerinde 
kendi aralannda himaye aramağa 
geldiğini biliyorlardı. 

Her aabeh (Yesrip) lilerden bir 
gurup tehri uz.aktan ıaran volka
nik arazinin siyah tatlı iki ovuın
dan birine kadar giderler güneşin 
kugın harareti altında ak.şama ka
dar misafirlerini beklerlerdi. 

Muhammet sadık arkadaşı Ebu 
Bekir ile yalnız olarajl Mekkeden 
kaçml.f, 11ç gün Dç. gece Mek ke 
clvanna bir matrada ıizlenmif, 
arkasından ta'kip edenlerin elin
den kurtularak bütün çalü geçmiş, 
nihaytt Y esrip tehrinin önüne ge
lmeğe muvaffak olmuştu. 

Muhammet ve ebu Bekirin et
rafında daha fehre girmer.den ev
vel büyük bir halk kalabalıtı to
plandı. Bunlar civarda bulunan 
bir kabile mensupları idi: 

Bu kabilenin şeyhi olon ( Bü -
reyde) Muhammeön sancakaız 

olarak şehre girmesini muvafık 
bulmadı. Başından san,ğını çıkanp 
bir mızrağın ucuna bağladı ve 
öne geçti. 

Halk, Mekkeden kaçıp kendi
lerine sığmmağa gelen büyük mi
safirlerini-güneşin sıcağından mü
teessir ol'memuı için hurma yap
raklarından yapılmıf bir şemsiye
yi başı üıttnde tutuyordu. 

Yesripliler .. Kıhçlanm sallaya
rak, mızr.ıldannı uıatarak yayan 
yürUyorlar ve Muhammedi, allabın 
resulünü büt.jin düşmanlanna kas:şı 
ül6neeye kadar müdafaa edecek
lerine yemin ediyorlardı. 

( 6üreyde ) kabilesine mensup 
yetmiş auvari en önde dümdarlık 

vazifesini görüyor. 
Muhammet, Y&fının bütün kuv

vetini muhafaza ehı4iş, orta boylu, 
aatlam yapılı, başını daima yükıek 
tutar, genit omuzlu, el ve ayaklan 
büyük, fakat kaba değil, sevimli 
bir adamdı. Rengi hafif bakır ren
tinde, yanaklan penİ.le denmeye
cek kadar renkli, saçlım ne .,U 
sert, ne de çok yumuşaktı. 

Fsir olarnk alın~n siyah derili 
cctri) e 1erin, •rapların • içine karı-l
me"ı neticesi eh'n rde arap ırkı
nın renk a ıleti bı.r az bozulmu -
tu. F .. kat bu ırk i tilatından u
h. mmette eser yo u. Ve )ahut 
görüloeycce.c, hrk c unmnyacak 
kad. rdı. Bı"lkları kır"'ıh ve sada-" ' . 
n kulakları altına k~dar serbest-
çe salıverilmiş, dökiılmüştü. O. 
bu şekli saçlanııı ortadan ayıran 
putperestlerden kendini uzak iut
mak ve o zcmanın ilim adamlan
na benzemek için tatbik etmişti. 

y ahudi ye bıristiyan alimlerin saç 
ve bıyıklan h;:ıkı Muhammedin 
saç ve bıyığı gibi idi. 

Ağz.ı geniş, alnı genişti, Uzun 
ve seyrek kirpikleri mavi bir da-
marla ay!ılmı~h. Hiddet ettiği za
man bu damann şiştiği görülürdü. 
.Öne doğru uı.ayan siyah, koyu 
siyah top sakalı ve sarığının altında 
ateşin bir bakışla parlayan gözleri 
her kese korku, hörmet ve ınuhab- 1 

bet hiss:ni telkin ediyordu. 
Belliydi ki bu adam emretmek 

için yaratılnııtb ve ( Yesrip) halkı 
artık onun her sözüne, her emrine 
bili itiraz itaat edeceklerdi. 

[bitmedi} 
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!NOVOTNii 
i BAHÇESi . 
: Birahane ve 
i Eokantası a 

: Maestro B. Sternat idaresinde ; • •• • :MUJ\.El\11\1EL orkestra_: 
S öğle tablidotu bahçede.: . : 
·······················••a•• 

AJ)LER 
Yazı makinaları 

Avrupada 1898 senesinde ilk 
imal edilen bir yazı makinaııdır. 
Şimdiye kadar bütün dünyada 
380,000 ADLER MAKINASI 
sahlmışbr. 

ADLER MAKINASI en 
iyi bir makinadır. Bir Alman mil
tehassııı idaresinde lstanbulda her 
gilna tamir için bir ate)ye açılmış
tır. Adler makinalann baş acen
tesi RİŞAR VOLF· Galata Vo
yvoda hanı 7, 10 Galata posta ku
tusu 447. 

C.H.F. 
Kadınları ça hştırnıa 

yurdu nıiidiirlüğiin<len 
21 Temmuz 

ALENi MÜZAYEDE 
Saraçhane başında Münür Pqa 

konağında 

KIZ AMELi IIAYAT 
Mektebi binası dahilinde Kad

ınlar çalıştırma yurdunun çorap 
mensucab aşadaki miktar üzerine 
mil:r.ayede auretile satılacakbr. iş
tirak etmek isteyenlerin şartna

meyi g<irmek ve teminat akçele
rini yatırmak ilzre bu günden iti
baren yukarıdaki gün ve tarihte 
nihaye tsaat dokuza kadar miiracaat 
etmeleri. 
Tire 
Merserize 

erkek çorabı 

" Merserize kadın 
Merserize çocuk 

,, 
" ,, 

2960 Çitf 

6080 " 
3740 " 
760 " 

.-.. BAKTERiYOLOG 49-._ 
Dr. ~HSAN SAMI 

Bakteriyoloji laboratuvarı 

Pek dakik kan ühlilAb 
(Vaeerınan tc&Q1ulü) küre> vat tadadı 
tifo ,.e ısıtma hastalıkları tetbiıi,idrar: 
balgam, cerahat lahliliti,Ultra ınikro.
kopi ile frengi taharrisi. Divaııyo1ullda 
Sultan Mahmut tıirbeei karııaında 

Telefon la. 981. 

BORSA 
17 Temmuz 1929 kambiyo, nukut borsaei fi.atlan 

Aç.ıltlftapa. -Ac.l 

Nukut Tahvilat 

1 l11giliz lirası 1005 
206 1 Amrrlka dol•r 

:10 ' uuan ılrahml 
l Alıııım rayh~ mark 

l A\u~t~ıı ~lini 
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,. 1 rımk 
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Mark 

., IAıva 
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,, Frank 

Praıt ., Kurun 

\i)aoa ,. ~ilin 

Madıit " 1•,.,.rıa 

\' arru' a Zeloli 
Atin:ı " llralmi 
llül,rc~ !O (.ry Kanıt 

ıuu~ı....,,. l (roocuıı 

ff,.lı;nıt tı.rk lirnııı l>iıı. 

l.~ti kra:dar 
JE.tikrazı :D. vadeli 

Uii, una aıuuhbcde 
iL r:ııni)•·ll drmir 3olu 
1 < C 2 C.imriikler 
l9Ç3 fdc!lmahl 
1905 ·lHl.lıı:ad A•k<"rly 

~ l "°' T•"'' 1 Q 90l " .. 
<Jq 1901 190; 
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1908 1'-erdp ı 
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11)09 f ehr<"nıaııet 
ıql3 
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0,<tH 18 

12 2.9 
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2 02 
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J 19 
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l~ı~~ 
3t30 
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:H,75 
1061 
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\sgnri A:T..a nıı 

Cinsi K. r. K. p. 

Hugdav >Ür<Jr l 
\ uınn.ıı~ i;A\Mrl 1 1 
K ızılcll \K IR! 
Sinter 

1 

~~~:~~· ı · ı w ~4 10 

1.cııcbi 'ı 
(, ıtHl:ır 3 IÔ 20 
Mll!lr ıs 
Arpa 9 
Mudmck 
Nulıut 
1-"imılye 
Si8am 
Kuucmi 
Yulrl 

Un kilo 
Ek•tra Ek8tra 
EJ,:~tra 

Birinci )Umupk 
., Sf'rt 

ikinci 
1-'ındık lı.ııbııL:.111 
r.auılı. açi 
Sandık IK)~ııhusa 
Ct·•iır: 
.\liyon 
Afiyon Ak~c:bir 
'\apa~ı 
lıkaomı' 
Tifı:k 

Ot_ ak 

%5 
..., 
25 

1200 

13h01 
1310 

163 
216 
122 

2~ 

71 
1 ıı 
29 
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1 
staıılıul A<;ı;~e mslıkı.·mcsi iiçüıı· 
cü hukuk dairesinden: Müddei) e 

Makbule H. n izınirde ellıamra tıİn&· 
ması ittisalinde otomobil ~arajında 
Asri k ristallar miidiiri Yusuf Zi) a· 
ettin ef. aleyhine ikame C)ledili 
nafoka da\lısından dolayı mahke· 
meden sadır olan ve müdJea ale)· 
hin kerimesi Sahahate ~clıri on beş 
lira muavenette hulunmas na ve 
miiddeiyf'ninde ayni nispetle mua\e,. 
nete iştirak etmesine mlitednir hu· 
lunan 17 · 7 · 929 tarih ve 577 N. 
ilamın ikametgahı' meı)ıul bulunan 
müddea ale) h )'. usuf Ziyaettin t:f.ye 
iliınen tehli~i tensip edilmiş oldu· 
'ğundan ıııezkiir iliiının l>ir ureti 
mahkeme di,oıılıancsiııe tulik t'dil
miş olciu~u ilan olunur. 

Eyi ve zengin bir KROM MA
DENi ALMAK anusundayıL Tek
lifat: Rişar Volf. Voyvoda Han 
No 7-10, Galata posta kutusu 447 
ye gönderilmelidir. 

BARTIN ~~a;e posta@ı 
Elektrikle mücehhez mun

tazam kamaralan ve göverte yol
culanna mabau.t müferrab mahal-

ler_i Tu"rkı·ye vapuru 1s 
haız Temmuz 

P . t • pnü aaat 18 'de azar e81 Sirkeciden har~ -
ketle ( Ereğli, Zonguldak, Bartın, 
Kuruca Şile, Cide ) iakcJelerine 
azimet 'Ye avdet edecektir. 

F ula taf.Uit içia btanbul Em
inlnü Rlhtım ban 2 numaraya .._~ 
...aat. Teldoa & 2684 t 

llisse. senednh 
51.ı 

C: ı- f.aııka 1 
~ Mı w• itibar. Milli 

25 C Oemonli Hk. 
~ Ulli llı.ti~t Ilk. -r; 
"1 

1 irnret ·rn .enuy\ 
1 ~ııııf Bk. 
~ lrkf ti Hayriye 

.. Tf'tltetu 
lfnliç ••porJar. ı t 

Aıı.D.Y. yolu 

.. .. .. 100 

1 
Mudaııya-Buru 

~awı- Sahil 

Tı~m•ay 

Türkiye ~illi 
lttihnl ,. 
itimat .. 
~ark !'iaıortıı 

l!or.lı.urt 

1 

ı 
A nad~lu Aa. T. 

I•'· Umum. 
lj"1)• Kıtraaydın 
A rıl .. ı Çunr:ı. 

l"alınkôy .. 
'J rrk kömür M. 

Mt-rn.t•r 'f a~ı ~
ı:a, o gazı, ııld..trlk 

" trrueU\I 

f ":.wd:ır· liııdıkitr 
Jr,011r ıııolı!ıa 

lıtııulıu\ 1. Aun 
fühll.Qı dok. ~n. 

lulhat, deJ;lrnı<"nci 

f urk ıne;k f'l'z.& 

ht. Kııaapları 
fü•ji (luıli hı~fi) t•.) 

T\rlı. ti:t • .AaQ. 

Duhaıı Tl"rk ., 

fark • "rirme •• 

..... illi. bira l\Jeıru . 

n ı;u n 

31 50 :u 

1 . 

u 5 41 

~ 
1 
1 

'I stmılıııl ırrn ıııd:ıı): Emin bC') in 
~ Fatma B<'hirc h nımdaıı bon: la· 
d ~ı ııwlınl·!!a mukahıl merhum ol· 
tın Kııd•ko} ünde Hasan paşa mahal· 
le inin kurlıala <lere birinci bokakta 
ski 11 ) eni 17 numaralı ınabahçe 

bir kıp hane birinci ihalesi } ap l· 
prnk i.izenı otu?. ~üıı ıni.iza) e<V) e 
konmuştur. 

HuJudu: Emine hanım \C A~~c 
:'\im et h mm arssl:ırı 'e salim efe
ndi hane H' h:ilıç si \e kurlı:ıh ılc· 
re birinci ı:okB~ ) le mahduttur. 

"" e!'ıılınsı: ıkı ) li' 'p•ıniş dokuz 
ı:§ n on f)arııw.k tcrhiiııd~ araziden 

dok an aışını lıaıır ,.e )İrmi lıt>ş 
arşın on ıwm:!k bir katlı salaş mu· 
thak \"e ) üz altmış dört arş n hah· 
çedir. 

l\liiştemil:ıtı:hııne ah:: p ve üç kal· 
tıııı ibaret olup sağ tarafında yııngırı 
clu, tırı varıl r. Ceplıede ikiııci kı!lta 

şalmi~ 'c iizeri balkon<lur. Bir an· 
ıf rn iki ~ofa yedi otla iki heli bir 
Jnerdh en altı Lir mullıak 'e bahçe· 
Jr. tulumhtılı bir ku} u 'c 1ki dut 
nğncı 'ardır. Hanede borçlu maaile 
sakindir. i'~ıız!a malumftt 929 • 192 
1'. llos) ad ad r. Talipleı-in k ) nwti 
nmlıamnıirıesi olan ıki hin iiç ) iiz 
liranın ) iizdc oııu ni pccimle p«>y 
akçr~iııi teıdimi \'e7.nP. l'tmeleri 'e 
22 · 8 · 929 tarihinde saat on altı) a 
kadar hıriıwi ihalesi yap lae.a~ı il.1n 
olunur. 

J staııLul mahkemei asli\<' hınnci 
ti<"aret dairesinden : ·ı::.ınııhu' ıla 

11111kim Tiirkiye ı;ıana} i \'P. maadin h3ıı 
'K l\'ekıli a\ ukat Feu-.ı bey taraf ndan 
h"~ oğlunda Asnıah meseitte] 9 rııımn· 
ııda mukim Herınıın Bı·dt•man 'e 
nıal dumu J. Berlenıaıı pfendi'n 
alr) lıiııo ilnnıe etlif!;i 929 • l<i03 
nuııııırnlı 7138 ]ira 78 kunışuıı 

tahsili .dıl\ asuırn ikametgahı hazırı 
nıe~lıul huluııan müddeiale,Jıi mu· 
lııailt·ylılı-r haklar.oda ilan~n tehli· 
{?ata rağmen )e"mi nııııınende ıs· 

patı \lll'Ut ı·ylemediklc·rindcn H. 
usulü ıııulıal..f'ııwlı>ri k ıııurııınun 
298 iııı·i ınaıldt:"i ııııı. ·ı.iı:ı·ı• hak· 
larınrln ittihaz olıııı:ın ~ı)ap kararın 
~l iı:ci mnddl' ı mıwılıiııcc ilfıııen 

teLliµin~ karar \Crılnll~ 'e emri 
~mhdkeıne 22 Eylül 929 Pn1ıır 
ığfüili -681\I ~ 3,30 da· icra k J nıııca~ı 
kanttnu uınk fıruıı 142 jnci madde· 
ınıı,ı b.iriıwi fıkra!'ına h·vfikan 

.mahlrnme divnnha;ıe~ine talik kılın· 
nfl oldu~undan mumaile) himanın 

ilüııen ııe~1'İ tal"ihinin fer da ından 
lffmtcher olm11k üzre bir ay zarfında 
tatifatt kanuniye dairesinde mebhu 
tlllh J.:arılra itir~z etmedi~i taktirde 
kanunu ıuezkfırun 405 ve 408 inci 
maddeleri anul'ibirwe Vl'.kı aJarı ikra, 
ve kabul etmit addolacağı gibi bir 
dF,ı l\\:ı,~_ke~e) e kahul olunmaya
üğı illnt}unur. 

ŞAŞI 
Raif koluma girdi: 
- Yemeği lokantada yiyelim, 

ondan sonra bize gidelim dedi. 
- Ayol, koca apartmanın var, 

hizmetçin var, ne deye lokantada 
yiyorsun?. 

- Sus, anlntırım. 
Tokatlıya girdik. yemeğimizi 

yiyord~k. Fakat Raifte eski neşe 
yok. 

- Sen bugün çok durğunsun, 
dedim, hayrola bir şey mi var? 

Birden içini döktü: 
- Şu bizim hizmetçiyi bilirsin, 

dedi, kaç defa gördüm. 
- E, bilirim şu şaşı hizmetçi 

değil mi? 
-Ta kendisi .. Angeliki .. Bir sene 

kadar oluyor. Çamaşır yıkayan, 

yemek pişiren, eve bakan bir hiz
metçiye ihtiyacım vardı. Bana bunu 
gönderdiler. Eh yüzü güzel, vücudu 
güzel .. Üstü başı temiz .. Amma faşı 
iniş, bana ne? Kızı kabul ettik. 

Sabah erkenden kalkıyor. Kah
valtımı hkıırlıyor. Çarşıya, pazara 
çıkıyor, ne lazımsa alıp geliyor, 
muktesit, temiz.. Akşam işimden 
dönüp geldiğim ~man her şeyi 
hazır buluyorum. Apartman gül 
gibi. Bundan iyisi can sağlığı .. 
Biliyorsun bekanın. Bizim gibi ge
liri geniş olmıyan adamlar için 
iş:ni bilir bir hizmetçi kızı vallahi 
nimettir. Benim huyumu da ça
buk almıştı. Bir gün yemekten 
sonra canım sıkıldı. Şöyle piyano
ya oturup bir dans havası çaldım. 
Geçmiş gün, Ali baba mı idi, ney
di, çaldı~ım çey? Kapı açıldı, An
geliki içeriye girdi.Amma iki gözü 
ilci çeşme .. 

- Ne oldun Angcliki, dedim. 
Türkçeyi iyi bilirdi. Bana o zamana 
kadar sakladığı bir derdini açtı. 

Een dans havalan çaldıkça onda 
acı bir hatıra uyandınyormuşut:l. 

- Anlat bakalım, dedik. O da 
an!atb. 

-. Raif bey, dedi, bilirsiniz ki, 
ben dansı çok severim. Eh, bu genç 
yaşımda ben de ne diye dans et
miyeyim. 

- Eeeee? diye dinliyorun. 
Bir. gün bu, mahallesinden biı 

kızla dansa gitmiş. Kızın orada ka
valyesi 'Varmış, her akşam dans 
ederlermiş. Bo kavalyenin bir ar
kadaşı da Angeliki ile haylı tepin
miş.. İsmi de Hristo imiş. Hristo 
buna vermut ısmarlamış: " Her ak
şam gelirsen beraber dans ederiz,, 
demiş. 

Artık bizim Angrliki allahın 

gecesi dansı kaçırmıyormuş. işi o 
kadar pişirm;şlerki, nihayet Hristo: 
"Ben seni alacağım,, demiş .. Şaşı 
bir kıza hoşuna giden bir erkek 
talip çıkarsa ne olur? Dünya artık 
şa~ı kızın olur değil mi? Nişan
lanmışlar. Amma İf düğüne yakla
'ınca bizim Hristo efendi caymış •• 
A köpoğlu desen, ev\•elce aklın 

neredeydi? 
Angeliki burasını anlahrken 

daha ziyade ağlamağa başladı. 
- Canım ağlama, dedim. Bir 

Hristo cftyarsa Beyoğlunda b11şka 

Hristo yok mu? 
- Onun gibisini nerede bulu

rum Raif bey? dedi. 
Doğrusunu iıtersen kıı.a RCl• 

dım. Doktor Numanı tanının. iyi 
ıöz mütehassısıdır. Ertesi gün Nu
mana gittim. Meseleyi anlatbm: 

- Getir bir defa da g6reyim, 
dedt 

Biz artık işi gücü hıraktı1c. Hiz
metçi hanımın gözlerile utra,mata 
başladık. 

Doktor Numan dediki: 

- Bu gözü doğrulturum amma 
on beş papelini alınm. O da '"enin 
ıçm ... 

- Peki, dedim. 

. Ertesi ıün Anl'elikinia ılde-
rine ameliyat yapb. Ku bir hafta ka
dar yattı. Fakat ıöz.ü de dotruldu. 
Ne şa~11ı kaldı, ne bir teyl .Vallahi 
kızda ne Jiizel gözler varllllf. ş.. 
4ı iken belli olmıyordu. kendi ke· 
ndime: 

- Eh, Hriato cenaplan Nyeın
de ya .. dın, dedim • 

Angelikiyi g6rm~. Sevincinden 
kabına sığmıyor, bana da na1ıl tq
ekkür edeceğini bilmiyor. Ne za
man eve gelsem bi:ıim hizmetçi 
aynanın karşısında! On ~ papeH 
verdim amma, iyi bir fey yapbm 
diye, ben de hani kendi hesabıma 
memnundum. Günler geçti. Bakbm 
bizim hizmetçi eaki bir.metçi detil.. 

Kız yur.une pu~a, dudatuwl 
karnıen derken evin i,ini aa..aa-

ya başladı. Genç bir kızdır, gö~ 
ka:ıandı, elbet sevinir, diyerek oodlt 
bu ihmaline ses çıkarmıyord..-W: 
Dün sordum: 

- Angelilri, söyle 
düğün ne zaman? 

Bana baktı. Ne gözler, ne ~ 
kış yarabbi! 

- Raif bey, ben artık Hristofl'
değili:n. 

- Eee~f 

- Daha iyisini buldum, bir~ 
mür tüccarı.. Bu giin size söyliye
cektim , söyliyemcdim. Ben a;.,J.. 
yann gidiyorum. 

Sen bu işe ne dersin? Karı er 
lesi gün gittı. Kömür tüccar 
evlendi mi, metresi mi oldu, *" 
bileyim? Fakat ben hiznıetçi"İZ k~ 
dım. Onun için şimdi yemeği evdt 
değil, burada yiyoruz. Hristo gaf; 
bir karıyı kaybetti amma, biıdt'.. 
hizmetçiyi kaybettik. 

Bir daha mı? Eger bahtıdll. 
faşa bir hizmetçi daha düşe,.., 
aittin sene şaşı kalsın, vallahi r 
murumda değii ... Naldeden: SEii 

FYZZP?' s iE ı ] l ... 

f s_ıarılml uıalıkcmd asli} c hiri 
lwaret Jıtinı;inılen: Ti.iıki..)e 8'4! 

ıuı~i \e nınadiıı lısııkası 'ekili av 

kat Halil Fe\Zİ h. tarafındım hrşıt 
ta~ta cihanniima mahnllesirıdl' 1 n 
maralı kt>reste ve mahrukat dr ><>4 
sahibi İskcçcli Hasan Tahsin et~n~ 
aleyhine ikame olunan 928 . 157 
numaralı akak da\a8ında ikaıııt-1 
hı hazırı mcçlıul bulunan mü• d 
a1eyhi muma il<•} hin hakkında ilan 
icra kılınan !f'hligata rağmen ) <'\ 
~uayyende ıspAtı 'ücut C') leme 
guıden H. usulü muh:ıkcmell'ri 
nununun 298 nci maddesi mu<.'ibı 
l'C haklarnıda ittihaz glunan gi 
kararının 141 nri maddesi nıucih 
ce i!An~n trhli~ine karar , erilırı 
ve emn .. n~.ulıakı m~nin 22 <')lül 
pa7.ar gıınu cınnt 13,30 da icrrı kıl 

na~a~ını 'e kamum mı>zkun•n 1 
n_cı madde· rıın hirinci fıkra ıııa t 
fıkaıı mahkeme di\ anlıanf'sine talı 
~ı.lınm § olduğundan mumaile}lı 
ılanen nı>,,ri tarıhinin fcrdn ıııl 
nıııteb~r olmak uzere hir av ~.uf 
da tarıfot lrnnuııi} c dniresiı;de mı· 
tısunıılı kanıra itiraz etrııcdığı taktı 
de kaııunu mezkıiruıı 405 ve 4 
nci maddeleri mucibince .. akıal 
ıkrar ve kabul elmış addolunaca 
gibi bir dalıa muhakt"me) e ka 
olunmayacağı ilan olunur. 

( '3tarıf,ul mnhkemeı n~Jı}c hırı~ 
ticaret dııir~ inden : Dokuz ) 

dört liranın ııın mf'Sarifi malıke 
tahsilini miitozaııım n olmnk uz 
N.A.P Daha} biraderler şirketi 
kili a"ukat harıko efendi tarafın 
Fatihte Altay mahallesinde ye 
Ç<'~ıne raddesımle llO numara 
Bosnah Abdulfoh efendi ale} bı 
m:ıhkememi7.den 26 Kilnunu 
1929 tarihinde ~adır olan hiık 
g yabİ)İ hali İı;tihsal olunan 29 
san 1929 tarih ve 122 adetli il 
gıyabi sureti muaaddaka~ı ika 
gahmı tebdil eden ve son ika 
~ahı meçhul bulunan mahkunıuıa 
ıleyh Abdullah efendi}~ tehliğ 
namadığındaıı hukuk usulu mu 
kemeleri kanununun 142 inci m 
de inin bah§eoylediği salahiy 
bin~en. ilanen tebligat icraıı na ktı 
verılımş ve mt•zkur ilam ıua 
mezkfırenın birinci fıkrası mucibi 
mahkeme divauhaııesinc tırf ik kı 
mış oldu~ j!ibi kanunu me7.kü 
144 üncü maddesi mucibince nı 
kiimun'alt'} b mutruıileyhin il 
neşri tarihinin ferdruıından mut 
olmak üzre bir ıy müddet zarfı 
hükmü meıkılra karşı turuk.u k 
ııiyeye mür•cıat edebileceği riy 
ı~e karar verilmi~tir. 

1 ııtaobul icra daı:-esiııdeo : et 
Tabir efendiden borç aldı~ı l 

liraya mukabil vefaen f crağ e} l 
Beyo~lu Cihangir uzun yol toka 
da atik 2 No. bir kıt'a arsanın 
kiz hi11e itibarile üç hiaseııi 30 
müddetle icra .kılıııan müuye 
de 125 liradan talihine ihaleyi 
veliyesi icra kılınarak ihalei k 
si için 15 gön miizayedeye k 
muştur. 

Hududu: Elyevrn barik mı 
olduğundan :jehreaıuetinin 
etmiş oldutu harita mucibince ~ 
rafı küeat edilecek 9 metroluk 
diğer tarafları 1233 - 2 ve ıOB6 
rita Nuıtısrah muhterik laane 
lariyle mahdut ~ nıetro 24 
metro terbiinde 500 lira kı 
muhammineli 1088 harita nu,... 
arıa olup mezknr hissenin iftİ 
100 de beş zamla talip oJaıılaf 
daha ziyade malumat almak iJte)' 
hiıı e}e musip kıymeti muhaın 
sinin 100 de~ onu ni:sbetinde 

akçesini ve 927-9097 dosya No. 
mustashiben nıİİZ3) ede f 
müracaat etmclı·ri ve 8-8·929 
binde aut 14 len 16 ya kadar 
İei kat iyesi 'apı Jaea~ı iliin • h• 
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23, 26 ve 28 temmuz tarihlerinde 
şehrimizde üç maç yapması takar
rür eden mısır Nnsyonal külüp 
takımı, y.uıa, fskenderyeden hare
ket ediyor. Mısırlı misafirlerimiz pn
zar akşamı fstanbula gelecekler ve 
bundan üç sene evel Mısıra seyahat 
eden sporcularımıza yaptıkları büyük 
hüsnü kabulün mukabelesini göre
ceklerdir. 

Bu müna ebetle ve sporcuları

mızın o gl zel scyahatlarini idare 
etmiş bir arkadaş sıfatile, Mısır~ı 
kardcşlerİ!nizin lstanbula gelmele
rinden bilh .. ssa memnuniyet du, -
dugumuzu söylcr.ıek isterim ve 
bunu söylerken de bütün arknda:;
farın lıissiyabna samimi tercum•n 
olduğumdan da eminim. Filva!:i 
Galntasnray- Fenerbahçe muhteli

tinln o turnesine i;tirak etmiş olan 
arkadaşların hepsi, kardeş Mısır

lıların mübarek topraklan üzerinde 
geçen günleri ve orada mazhar ol-
d uklan emsabiz misafirper\'erlik 
tezahuı !erini seneler geçtiği halde 
daima zevk ile hatırlamak.an bir 
an feragat etmemişlerdir. 

Bulutlu bir kış sabahı, Gala
ta.ı.arny \'e fenerbahçenin o zaman 
miUi takımın terkip eden en iyi, 
en yüksek, ayni zamanda en ki
bar ve centilmen oyunc!.llarmdan 
mürekkep gü:ıide bir takımla 
meşhur " Fezara 11 ya binerek 
yola çıkmıştık. Hariçten bakınca 
aralannda münaferet var zannedi
len iki yüksek külübümüzün de
gerli oyuncuları, Vapur demir alır 
almaz., ayni ailenin öz çocuklan 
gibi, Samimi bir kard~lik havası 
içinde toplandılar. Mısıra kadar sü
ren dört günlük denız yolculugu, 
spor sohbetleri, dans, oyun, vapur 
eylenceleri ve kı::men de fırtına 
ile geçti. fskcnderiyeyc varacai,tımız 
günün gecesi ise, telsizle, mu;ır 
topraklannd::ı.n çekilen davetleri 
almagn başladık. Bilhassa "Pcı t
Sait,, liler vapurun oraya uğrama
sından bilistifade karaya çıkmak
lığımızı, bize bir ziyafet vermek 
istediklerini söylemekte ve ka
bilse, " Port - Sait ,, ten Kahireye 
trenle gitmekliğimi:d rica etmekte 
idiler. Ertesi akşam Port - Saidin 
bir Jaron denizi üzerinde efsanevi 
bir nlenıi andıran güz.el limaruna 
yaklaşınca vapura doğru bir takım 
küçük motörlerin koşa kaşa gel
diklerini gördük. Hepimiz gökerteye 
ı>ıralnnmıştık. 

Türk takımını teşkil eden gür
büz çocuklann _hepsi, arkalannda 
bir örnek lacivert ceket, gögüs
lerinde kırmız.ı atlas zemin üze
rine işlenmiş ay - yıldızlar, Türk 
ınkilabının bir spor müfrezesi ha
linde, asker gibi dizili idi. Motör
Jerin içi bir çok buketler, ve bir 
çok knmm fesli gençlerle dolu idi. 
ve bunlar, aealeri ifidilebilecek 
mesafeye geldikle-_ri ıaman, heye
canla alkışlanıağa ve ·•Yahya Fe
rikitturkil,, diye bağırmağa başla
dılar. 

Port-Saitte çok samimi bir su
rette karşılandık. Bir çin pazanna 
benzeyen ve ahşap dükkinlan 
Hindin ve Asyanın en nefis 
,.e rengarenk e ş y a s i 1 e ve 
çeşit ç~it tavus tüylerile süslü 
çarşısından geçerken halkın heye
canlı tezahüratı hepımızı derin bir 
sevinç içinde bıraktı. Port - Sait
de.n sonra lskenderyede, lskender-

Edebi tefrikamız: 1 

Güzclrniydi di) e soruyorı:;unuz? J 
M<'lek kadıu· güzel! Bir ırk gelımi 

ol ~n iuknra kuru rt>ı1k değil, faknt 
g~ııu•ş altında olgu·ı hale gelen 
hır mey,·c gibi tun~laşrrıış bir 
ten! 

. Kırmızı çizgili rnavi sarığımn 

.c.:ıvrımları nltmdn ı>ı ·ah saçları 
Lu klc bukle kıvrılıııı~, ince kıv
t) k \ e bir nz uzun hı) ıkları, üst 
dudağının ince hattını okşuyor. 
Tntlı ve d<'rin gozlcri durup du
:-urken ışılclı)Or. 

Uzun lıoylu, kU\ \etli, narin 
yapılı, geniş omuzlu, ince belli 

Hmıd:.ııı dört .f!en•' evel mısıra giden sporculaı,ıııızııı eyalıal irıtihnlarınıı ait 
maç salınnuu f;elirlerkcn. 2: Kalıircde yaptıihmız 

yeden sonra kalıirede hep ayni 
Coşgun dostlugun tezahürlerine şahit 

olduk. Maç sahnsı kendi takımla
nndan z.iyade bizi alkışlayan mısır-

1 lılarla dolup taşıyor, maç bitince 
oyuncularımızın bindikleri aral:a
lan çekiyorlar ve her tarafta "Y n
~ya mustafa kemal,, seslerini yük-
seltiyorlardı. 

Bilhassa Kahirede kaldığımız 15 
günün her a~amı bir davete çağm
Jarak mütemadiyen nutuk söyleniyor 
ve Türkiyenin yüksek :ismi hörmetle 
anılıyordu. Türk sporcu gençliğin 'n 
mısıra giden parça ı a ltarşı gösteri
len alaka o kadar bıiyük ve o mer
tebe samimi idi ki zıyafet adedı 
kalacağımız günü geçince bu şerefi 
paylaşmak için lY.:ısırlı zenginlerin 
aralannc!a kur'a çekdikleri söylendi! 

U9 ıaı 
Türk takımına gösterilen bu 

yüksek misafirperverliği Hamedül
bnsel paşa, şimd!d:ki Mısır sefirı 
fbrahim bey Ratip ve ·Davut hey 
Rabp ve mısır vali vekili İsaiml 
Bey Şirin gibi cidden Türk muhi
bbi ve hatta Türk rical idare et
mekte idi. 

işte mısırlı .sporculann mem
leketimizi ziyarete geldikleri şu 

günlerde o scyahatın zihnimizde 
canlanan hatırdan bunlardır ve 
bunun içindir ki mısırlı dostlanm
ıza, mısırın çok değerli, yıiksek 

ve hakikaten mahir sporculanna 
ne yapılsa azdır • A.N 

..... --
Galtıtasaray f utbolcııl.arı 

Galatasaray birinci futbol ta· 
kımı, vukııbulan davet üzerine 
Lugiin Bursaya hareket edecektir. 

Geçenlerde hınire gidt>n Ga
latasanı) futLolculnrının memle
ket dahilinde yaptıkları bu te
maslar fuıho'.un terakkisi için 
çok faidc:i olmaktadır. Netekinı 
lzmirde yapılan maçların verdi
a-i netice gosteriyor ki kuvvetli 
f tnnhul ekiplerinin lznıir gibi 
futboi itibarile ilerde şehirlerde 
hile, maç yapmaları, hakiki fut. 
bolu tanıtmak noktasından çok 
müfit olmak kabiliyetini haizdir. 

Calata..,nray takımı, 'ihat hey· 
den mtıhrum olarak Bursaya gi
deccktir. Mamafi takımın di~er 
uzuvları ~eyahata iştirak ettikle
ri için bu eksikliğini his~edil
mcyc~eği tahmin olunabilir. 

Galatasaraylılara mmaffakiyet 
l<?m(•nni ederiz. 
Yarmlci S/Jor lwreketlcri 

'\arın ~<'lırin muhtelif t::emtlc-

Sporcularımız vapurda gid~r~crkcn 

SporculnrınnzllJ Nil üzcrinc:t• ~ C'rılcn bır ziyafrtre 

rinde, muhtelif neviden spor ha- ı karrer olduğu gibı Siileynıaniye 
reketlerine şahit olacağız. Ehem· ve lstnnbul por takımları 18 da-
miyet ye uyandıracağı alaka iti- kık::ılık hir maç ) apırcaklardır. 
barile birbirine faik olan Lu ha- Bu 18 <lakıka knraıılık dolayı~ıyla 
reketlerin yekdiğerine uzak mın· Litirilcm<") en ilk. maçın _ınaLadini 
taknlard.ı yapılması h<>psini de tt·~kil etmekte.dır. B~ı ılk ~açta 

gormek isteyen spor meraklılarını htanhul ı-;por ·~· ~ galıp va.z.ıyette 
müşkilat karşısında bırakacaktır. idi. 18 dakık_a. ıçındc ne.tı~? ~e-

Y apılacak por hareketleri ğişıneZ!'e hu ıkı takımın. hır uçun-
şunlarrlır: cü defa kıırşılıışmaları ır:ıp edı'· 

Taksimde stndyomda, Fener- cektir. 
halıçc takımı Mısırlılar için yap- Tepebn~ındcı 
tığı ckzer~iz maçlarının sonun· Tcpchaşı L:ıhçesinde ki Bok~ 
cusımu yapacaktır. Bu son maç, nıqç!arı yarın saat 16,30 da yapıl_
Mı ırlılara karşı çıkacak takımın lacaktır. Hu maçlaru çok kıymetlı 
kat'i şeklile icra edileceğinden elemanlar iştirak etmektedir. 
Fenerlilerin son ekzersizlerden Y. pılncak maçların en ehem-

/ edindikleri istifadeyi gormeK k•· miyetlisi Küçiik Kemalle ... ~tkıııı~ 
L ı 1 k yapacağı maç olacaktır. En ıserı 

ı o aca tı r. k .1 • •• .. .. ı 
Gıılatasaray küçüklerinin bir 

rum takımıyla oynamaları mu-

yüzünün hütün bu rüçbanJarıoa, 
ruhunun' hiç te bunlardan geri 
kalmıyan meziyetlerine rağmen 
çok ek ik bir tarafı vardı: Fak:r. 
di. On ıredi ya\ına gelmişti. Ge· 
) indirip kuşandırdılar. &hası Lir 
kılıç, amcası bir tüfek verdi. Çok 
fakirane şeylt•r .. Mühsin kederle, 
hat ta hicapla bunlara hak-ıyordu. 
Genç n ılzadenin bir çok arka'daş· 
1~r~nda :.ık ve en yeni model )n
gılız tüfekleri vardı. Silahsız kal
maktansa, bu moda"-ı geçmiş tü· 
fek te iyi! Birde amca zadesinden 
k~1nıa üç kadem uzunluğunpa, 
dort pu gcrıişli~inde, u~u iğne 
gibi sivri bir de pıçağı vardı. Bu 
ağırlıkta bir pıçakla iyi indiril
miş hir darbe, her hangi bir ııt
\'U koparıp atab"lir. Muh in hu 
korkunç silahı kemerine taktı, 

ve en ata uO\ u:.cumuz o an 
Küçük Kemalin üç . t>nelik hir 
gayhulıetten sonra mdet ettiği 

fakat da hı bir çift la haıı a ıı;m 
can mı hilıe edet·ek bir arın duy U· 

yordu. Fakat böyle bir lıazİIJl•yi 
hangi mucize ile \ e ııe zaman ele 
geçirehile<'eğini bilmiyordu. Za 
lim fıkaralık .. 

Fakat, kendi i pek farkında 
olmamakla beraber. ~u silahlı lıa
lile, Lir prens gibiydi: Babası kar
şı ına çıkdığı zaman, oğlunu, ağır 
ve· camit ta\ rı dcği~memekJe be
raber, oğ1unu yukardan aşağıya 
::;üzdü, fa kat eJile sakıılıiu sn·azla
dığma güre, . içinden derin >İr 
gurur <.!uyduğu anlaşılıyordu. 

Gozleri ) aşaran ann!;ı, oğluuu mu
habbetle goğsliııe bastı. Muh in, 
hir tanecik oğlu! Çocuk babası
nın ve ana mm elini öptü ve ha
) ata girmek için yapılmasını za-

( Bitmedi J 

rcsinılt•r: J, Kıralm }8\er.i \C federasyon erkanı 
maçtan hir manzara 

rinğ hayatmJa, eski çt·hrclerin ne f :Futbol takımmlım da muhtelif 
derece) e kadar muhafa1.a edebi(. rakiplerle üç maç yapacaklardır. 
diğiııi )tırırı goreceğiz. Sıtkı, ra- Birinci takımın Vefa birinci ta· 
kibine bir knç ııcktadan faik ol- kımıyla karşılaşması mukarrer· 
sabile Küçük Kemal kadar seri dir. 
\C atak d<>ğildir. Mamafı bu hü- Cuma mıisabakal.arı 
küm Kı·malin liç-dort ene evelki Jstanbul mıntaka~ı futbol be. 
kahiJi)etine gorn \erilmiştir. Ara-
dan ~C'çen enelcrin Kemalden y' etinden: 19 Temmuz 929 Cuma 
im hu )Ptleriııi ilip ;;iipürnıiş ol· günü icra edilet.:ek müsabakarar 
ma::;ı da nıuhtt>mcldi r. d 

aşagıda yazılı ır. 
Bok):; m~raklıları )Uran iyi bir d 

gün ya)ayacaklurdır. Kcdıkfı) ün c 
Ka~ımpaşa • darü~l:afaka sant Bı,.ykozda 

'por alemimizin kıymetli U· 

zm ]arından olan Be) koz kulübii 
yarın Beykozda bir idman "'Cll· 

liği yapacaklardır. Şenli~e kutü
Lün her şube"i iştirak edecek· 

16 hakem 1ecmcttin b. 

Stadyoında 

Sü)e\•maniye • I tanlıul ıııpor 
saat 17 hakem Abduflah b. 

Bu müwahaka on ekiz dakika 
olarak oynanacaktır. 

• 

Bııgünkü nüshasında 

1\lcşlıedi tay) are de 

Orhan St~yfi, Y u ~ıf Zi) a beylerin yazıları 

Jaudarn1a iınalat1ıane n1udiriyetinden: 
ııooo ıııelrt' kaıta}İ~e pa1.arlılda :rntııı nlıııııc.ııktır kaıın\İç-cnin neafı :ırlnaııır

incfr )lll.ıh<lı'f pa:.ar'ık 1 tanhulda ~·dik pnş:ııln jandnrrnn in a'uthmı inde 20 • 7 
9_9 cuıııarte i ~uıııı •.ıaı l ı ılc kadar drrnrıı ~~ı,,.,., J.. '~ ıııı-ıkıir .. anrıu intaç edile-
cı•kıir . 
..:;.:..::.:.::.:..----~~~--------~~~:-·---:---:------

HACI BEKİ!{ zade ticaretlıanelerind 
Meyvc"Iİ nuga ga~ret güzel fundan uef is. 

çikolata rnev inıin taze ınf~yvelerinden çilek, 
giil, kaysı, vişne ı·cçel Ye şurupları. 

m 

En mükemmel yaıı 

makinesi olduğu halde 

fiab yalmı. [ 125 ] li
radır. 

VekiJi nınunıisf 
Takı>imde sabık El

doradoda .. Mersedes

Benz.-Kraysler., otomobil 

acantalığı. 

..................................... 
ı-·-·-··Jı;.c;;;d;;l~k i lıilııarı j, 
................................. ~ ...... ~····· ..... ~ ... 

10 Lıra nrna~b nıenııırı) ete taJıp olanlara 
Münhal bulunan 10 l..1ira nıaaşlı meiııuriyete 

Jaal,al ilk ıncktep ~silini hit~rıniş olanlardan 
22 ya~ını ikmal e~mı~ ve a ~erlıkle alakalarının 
katetnıis olan far ınıt1han edılerek alınac~klardır. 
Kuhu 1 edilebiJnıek için ayrıca yapılaeak tahkika
tın uıatluba nıuvafık olması lazııııdır. imtihan 1 
Ağusto 929 Perşeınh"" gliııii saat ] O da başlaya· 
cak ve taliplerin adedine göre diğ( .. r günlerde de 
de\'am e<lehiJeccktir. 

Talikleri n her gün 9 dan 11 e kadar J)cfter
darlık dördün ·ü şube nıüdtirİ} etine ınuraeaat ede
bilirler nıuracaat zanıanuıda mektep ~ahadet'tla
mesiııi 4 - 6 ebadında 1 fotoğrafını 'c a kerlik 
ve ikH. un hanıi] ohnak sarttır. .. 



-
................................................................... 
j li"ındıklıda 1' . 1\1. vekaleti satıııalma i 
i koınisyonuııdan: f 
............................................................. 

1000 kilo gıliserın Munakasai aleni)e ile ihalesi : 
300 kılo san \azelin 8 ağustos pcrşeııbc giınu 14 de. 
l ton mazot M unakasai aleni} e ile ilıaleı;i 

8 ağu•to perşembe 15,5 da. 
Milli mudafaa \'Cklileti deniz km veılcri ihti}aeı için b.alüda muharrer malzeme 

bbalarındıı muharrer gun ve saatte muııakasai alerıi}e ıle ihaleleri icra edilecektir. 
Şıırtnamesini gormck i teyenlerin her gıııı ve \ermek i teycnlerin de yevmi ihalede 
muharrer Baalte Kasımpaşada Deniz satıııalma komı::ıyonuııa müracaatları. 

••••••••• • • • Kuru ot ilııılesi 1 • af;ustos • 929 per~embe !:ııııii saat 15,30 dı 
Arpa 4 pazar 
Saman 5 pazarte i 

lzmir \e civarındaki kıtaat hayvaııatının ilııivacı olıın Kuru ot, arpa , saman, 
ayrı ayrı şartnamelerle ve kapalı 1.ıırfta münakasa:ra konmuştur. ihaleleri )Okarıda 

yazılı tanh \e s atlarda lımirde kışlada ınıı talıkem me\ ki "atın alma komi yonunda 
yapılacaktır. laliplerin şartname) i g!lrmek için koıııi,.,onum'ılaı ve mimakasa}a işti· 
rak etmek için de lznıırde mezkur komisyona ırıııracnatlıırı • 

O rdu ıçın 100000 metre tela ile 5ÔOOOO tift ferıııejiıp pazarlıkla alınaCllktır. iha· 
le ı 'irıııi teıııınııl 929 rnıııarte i saat on dt rl c } pılacnktır. TııliplC'rirı şartna· 

nıesirıi ve rıuınuııclerirıi komısyoııumuLda gtırıneleri \c ıhale giınündc t nıın.ıtlarile 
Fınclık11J11 komi )Onumuza gelmeleri. 
Ordu için 6000 metro saten pazarlıkla olıııa('akı ·r. Jhnlrsi )irmi tı•ınmuz 929 

cumarte i saat on beşte )apılncaktır; talıpl••rin arınaın ~ini ve nunıune)İ ko
miS)oııunıuzda gorııı lcri ve ihale sa:ıtı ıdan C\\el temiııatlarıle l'ınclıklıdıı komi • 
yonumuza g lııwll'ri 

J) iyarb kir \C drnr ıvlaki kıtnatııı ilıti)acı olan ko}un eti \C ı::ade )il~.' . kapalı 
1..nrfla munaka a)U konmu tu .. Ihalı~ı 15 . ğu<.to . 929 perşurılıl' gıınu s:.aı 

14 te Dıyarbekir çiltf' rnsıa a'kt n "alın n'ımı k· ıı •>i}( uuı cin )11)'11.c ııktır. Tııl plcrin <'ı 
)nrlıekirclek\ ıne7.kfir komİ!l) ona murncaa lları. 
A Tl\irı hudut tııburu ihti)acı olıın Eıığır eti; (•rimi:ı sade )ağı. lıulgur. arpa, un, 

odun, kapalı z ırfln rnuııaka aya konmuştur. ıl alr i 28 • temmuz • 929 ıarilıindc 

pauır ~unu n t 14 le art\1 ıdP ıı'keri s.:ıtın alma komi )Onunda ) pıl:ıC'aktır. Tnlıp 
1 riıı nrt imi ki ın zkur konıİ-s) ona ıniiracaatları. 
J) ııca \C çuh3lı:ııı deki kıt al lıapanııtı ihtı}acı ol.an kuru ot kapalı 1.arfla ve 

nyrı &)rı .ırtn:ım 1 rl ınunakaı;a)B konıııu~tur. İhaleleri 29-ten ınuı-929 pazartesi 
gıınu sanı l ı te 1 ınittı- A kı•ri satırı nlnıa koııııs)onurıda )ııpılııcaktır. 1 ıılıplerin 
şıırtnanıe ı<u tıni ~ormek ut e kt nıİs\Onunıuza \e ınun ku a)ıı i,.,tirıık için de İzmit· 
tekı ııı ·ıkür kt )Oıı ı m ıroc. atları. 
Ü ı lıı ıhtirn ·ı t• in hı•lı rı h<·~ metro ınikaplık 400 tane mındluclu'rra \l' 400 ta· 

ııt m \Clı ıh llıuıııu a nna k>ıp dolu o1.nıık kapalı 1.arflu nlııJJcnktır. ll nll'ııi 24 
tPınnıuz ı:N ar nıba ~umi ı;u.ıt l ı le komi ) onu mı zda }ilprlıırnktır. Taliplerin 
fllrln 111 ıııı lı •ddı lllllklllıi ınde komİ~)Onunııızdnıı alııı.ıları \(' ıhııJe giınıınde te• 
nıııınt ı le l ıııdıklıd.ı komı } onumuza gı lınelcrı. 

T okau ıki kıınat H 0 mii<> e at ihtİ)acı olnn odun kap:ılı 1.arfll} ·ınünakıısa)a kon· 
ıırn.tur, ılı ı ( i 20 ·temmuz. 929 <"unıaıte i guııu saat ıs· te Tokat A'keri satın 

alnın kuıııis\otıumla )Bpılac.ıkıır Talipll'rın Iokııttıı meıkiir komi ~ona murncaatlan 
.................................................................. 

t ... ~~~.~~!~!~ .. ~~~~:~.6:~~:~~~~.~~~~~~~:J 
A ı;kf'rı Mekıepler i~iıı k palı rnıfla ınunaka~ \a konulan 65000 kı.u ~)ııcle)~lll 

~hıııaku .1 ı : uniı \ · rılc-ıı fiatlar gali goruldii~unden pawrlıkla satın alırıacaklır. 
Pazarlığı ıs. 1 ı·ınınuz-929 Persrnbe günıı saat 13,30 da llıırhı\e mektehi )eım·khıı · 
nelcri l nııııd kı mahalli ın:ılı u unda icra kıl nacaktır. Talıplerın şartnamesi için 
kom•~) onumuı.a muracnatlaaı 'e ışt irak için de ~nrtııarncsi 'cçhıle pazarlık mahallinde 
lı:ızır lıııluııulnıarı ilan ol nur ... 

Kilo 
2000 : Ket n Tohumu 
9000 : Uurcdk 

••• ••• •'!• . . .... 

.., en tııthikııt Mcktrbı g-ı, crcinleri ıçın balada cins ve mıktan muharrer 2 kalem 
Yenıın a)rı a)rı şartııaın<'lerde olıırak ic-ra kılınan ıntinnkasalarında talibi zuhur 

elınediğıııden pa, ırl k ıı satın nlınacakıır. Pa1..arhğı 18 • Temmuz. • 929 Paşt•ıııhe 

gunii saat 14,:{0 <la HarLi)C Mektebi )Cmekluıneleri onundcki mahalli ıııahsu unda 
icra kılıııac.ıktır. Tnlıglerin •. utnlmeleri içiurkonıisyoııumuuı muracaatları ve işti· 

rak için de ı;m:arlık ın lınllııı le lıaıır bulunulması iliin olunur. 

Odun 
Çekı 

.... . ....... • • • 

1000 : Top u atı;ı mektehi için ) 
400 : Meıs:ılı.a tabur.ı • ) Ilir oatnaınede 
500 -: ~taltrpe Lıs<';ıı • ) 
800 : Topcu \C akli) e l\li"klclıi için ) u· d 
500. : Gedıkli Ku. Za. l\lp. • ) ır §Brtname o 

Askeri Mek~t'pler için Mu akasaya konulup talıbi zuhur etme)en ,.e pauırlıkla 
satın alınması il in edılmı.ş iken 'ıııe talibi zuhur etım'} eıı hain da maha)lerile hi:r.a· 
larında ıııiktıırları muharrer Odurılıır iıç şartnamede olarak lf'krar pa1~ırlığı 22-Tem· 
muz.4')29 pa:z.:ırt ı ı;ünu saat oııb ~le icrıı kılınmak utcrc ııtııı alınacaktır. Taliplerin 
sartnanı 1 ·ri için komi \onumu n nı ıracaatl.ırı ve istirak için de pıızarlık malıallincle 
hazır lıu"unulııı.1 ı i .ı ı olunur. 
.................................................................... 
J çüncii ı~o ordu s.atınalnıa komisyonundan f 
........................... ~ ................................. ~ 
K ıtaat h yunalı içın 123876 kılo ot pauırlık surt•th ll' nıuha\aa edileccklır. Pa· 

1arl 'ID ılı:ıle i O Temmuz 929 Cumıı.rtesi giiııu saat on durtte }ap lacııktır • 
Talipl rııı c.ırtııame in komi )Oııuınuzda gorıneleri ve şartnamede )lll.llı olan şekil· 
deki te'mirııı•lnri) le komiı;\ onum uzda hazır bulunmaları iliin olunur. 
A pal kdakı k taat ihtı}aeı içın iki yüz otuz Lin kilo saman \'e dt.ırt yiız Lin kilo 

ot kapalı zarf usulile nıunahsaya konmuştur ihnlesi 19 ıemmuz 929 l'azıır giinlı 
:uıı on altıda y.ıpılucaktır. Taliplerin şartnamesini komi yonuınuzda görmeleri 

ve i~tirak cim k uzrede A) \ alıkcl:ıki komi ) onda hazır lıulunmaları ilan olunur. 

Çorludaki kıt~at ihtiyacı ıçiıı .ıo:->0000 kilo tekir dağ ~duou ~apa~ı zarf usuliyle 
muba)aa edılccek.tır. Ihaleııı 28-7-9 .. 9 saat on bc.tedır. Tnlıplerııı şartnamesinı 

almak iız.rc." her giiıı \ c iştirak etmek itin de iluıle güniınde Çorludaki komi ) ondrı 
hazır bulunmaları ilan olunur • 

"K ıtnat i~tiyncı için 25 ton ma~eı~ köınüru p:ı1.arlık suretıyl~, n~ubn~aa edıleecktir. 
lhalesı 21 · 7 • 929 pazar gunü saat 14 de )apılacaktır. J alıplerm şarıuamesi· 

ni gormcleri ye şe.ınarnedc )azılı olan şekildeki te"miıııitlaaiyfo komisyonumuzda 
Jını r bulunmaları ilun olıınnı. 

K ıınat ihlı)acı İQİo 2790000 kilo ekmeklik un kapalı -ı.arf usııliyle ınunakasaya 
.& koJınıuştur. lhak i lS·B-929 per§enbe giınü şıµıt on beşte )apılaeaklır. Taliplerin 
şartnapı." ıni komı ~onumuz laıı almaları \e şartnamede }azılı olan şekildeki te'mi. 
ıı:ıt\:ıri)I • komis..onunıuıtla h 7.ır dulunrnaları ilan olunur . 

........................ ~······ ............................... .... i n kır küy l.nde bıirut fahrikalnraıdn inıiiltı harbi ye ı f ~ Istaıııhul sntmolma komisyonundan: CO- İ 
···~···~~··~~~~~ ................................. .... 

20000 kib 'ı ıkıııııl'ış a\Ttıpa pııınuğu Kapalı aırflıı 

l 00000 Olevrn ihalesi 
20 ıo Snııt.ırolit 25,9,929 çarşanba 

150000 Nıtrllt d sut (Soda giıherçHesi) sııal 14 te 
2.300 kilo , ut ko tik Aleni ınunaknsa 

500 Difenılıımio ilı.ale i 
2500 l l\fukclle., Soda 25.9.1929 
3000 K ılor kal iyom Çarşamlıa saat 15 te 
Jh'Ha m kd.ır ., c m:ısı yazılı sekiz kalem ınalzcnıi" a)rı ayrı oartnamelerlc 

ve lıi1.alarında m ı deriç u ru'e le\ fıkan mubayaa e.dileccktir. Şartnameleri i görmek 
i tey nl,..ri ı her gun komi )O!lumu7.a ıııiirncaatları. Ve kapalı zarf munakasa ına 
iştırak ed tekluin teminatlıı.rını lıııvi mlıhiırliı melctuplannı 25 . .Eylül. 929 ı;.arşamba 
~unıı lıelıemelıal saat 14 ten en·el komısyonumuza tevdı eylemeleri \'e aleni 

miınıka<i:ı)n girnırk i~teyı.:nlerin de terninaıfariyle keza 25 Eylul • 929 ı;arpmba 
t'ııünu sanı 15 de komb) .>nd ı ı .. 1 • 

1'iirk Tayyare Ceınİ) eti tarafından ayyare 
miihendisliği tahs ·ı etıuek üzere 929 senesi 

A vrupaya gönderilecek talebelere 
mahsus şartname 

l- Mıısabaka im ihanına kabul için esa4 Şartlar ~unlardır: 
A ) Ttırk olmak ve medeni haklarına sahip olmak. 
B) Yaşı on ) ediden ktıçuk ve yirmi heşten btıyılk olmamak. 
C) Ah\ ali sıhhi)e inin Auupa ( Fran ve Almaya) iklımll'rinde nazad ve 

ameli tahsil ve tcteblıuamus:ıit ve her turlu ilci ve emrazdan salim bulunduğu 
mu taha sısları tamam bir ha tahane hcy'('ti sıhhiyesinin raporilc tasdik edilmek. 

D) Askerlikle ilişiği olmadığına dair askerlik §ubesinden \CSika ihraz etmek. 
E) Tahsilinin hitamından itibaren beş sene müddetle Tayyare Cemiyetinin em· 

ri nde ve ccmiyMin takdir edeceği maaş mukabilinde ve cemiyetçe \'e)'a cemi• 
~etin kendılt>rini emrine te\·di edece~i makam tarafından ta) in edilt'cek mahal ve 
vazifede ç-ıılı~ınalfı usulu kanunisi dairesinde taahlıut eylemek. 

F) Talebelik mtıddeti zarfında, Cemiyetın A\Tupndaki talebelerine mahsus 
olan talimatname ine ria) et izi iği yUzUnden talebelikten kaydı terkin e<tildiği \'e) a 
tahsilinin lıitamıııda lınllidıı(E) fıkrasında muharrf'r olan 188.hhlldU ifa el lemedıği tak· 
dirdc TUrk Tanare Cemi) etinin kendi i için ihtiyar e~ !ediği hilünıum masarıflcri 
kanuni mera sime hacet kalmaksız n derhal \e defaten tedi) e edeceğine dair No· 
terlikten musaddak ve miıteselsil kefalet u ulile tanzım edilnıı§ lıir kefaletname 
ibraz e5 !emek. (Ilıı kefaletname yalnız ıalebeliğe kaclul edilenlerden iı.tenir 'e Av· 
ı upıı) a sevklt>rinden evvel Cemiyete tevdi edilmiş bulunur.) 

G) Darülfuııun ri) aziye şubesinde. \'C)a Yuı sek Mlılıendis mektebinin birinci 
veya son deHesinden mezun bulunmak (resmi}; elrrin fen kısmından aliyUliilô. dere· 
ecele şehadetname alıınlarla buna ıııuaıiil labsil ~urdıılderini muteber vesikalarla 
i bat edenlerde mii•ab.akıı) a kabul oluııurlar Ancak ) uksek tahsil gorenlerden ınusa· 
baı..arla kaınıımış olanlar li e ınezunlarıııa tercih edilirler. ) 

Hatıra: '1 alı bin C\ lenınİ§ bulıınınıın.a~ı tercıh olunur. 
2 Mu ıılıaka iıntihıınıııa 15 ıığu to 9:.::9 tıırilıindc 1stanbııl Tay} are Cemiyeti 

binasında haşlanaeıı:.. 'c nşağıdak i ilfuıııı \ c fenlerden tahriri olarak icrıı ı•dilecchtır. 
imtihanlar lıır hııfıa nılıa~et on glln 1.arfıııchı hitirilecektir"" 

Darulftlnunun rivaziye ~ubesi \e ylıksek mUhcn lis mektebi birinci ve son elene 
ınezıırıları içın : 

Ali rİ) nziyl'~ lrebri alil, taınami \e tefozuli hesap) 
Tahlili lıcndl• c. 
Hi.> azi rııihunilt. 
llikmetı labıi) e. 
Kımya. 
İlmi hc)et. 
}~e-im. ( luııi \'t' ıncnnz; rı ) 
I url.çe. 
Frnıı ızcn ve) a Almanca. ( talip ikısindcı;ı lıirisini .,Jercih cdeı) 
Li derin fen lo mı alı ııl:i :i mezunları ile lııına muadil tahsil gcırenler için: 
Adi ri) azİ) r. ro>bir \ c n ıtemnıim:ıtı, mU ellesat) 
l\\usııttnh ve ınuet"ssem hendese. 
Mih nik. 
Hikııwıi taLii' e. 
Kını>•· . 
İlmi ht>yet. 
Hesim. ( hattı \t' mıııınzıri) 
Tıırkçe. • 
Fraıı ızca \'C\ n Alnı.ınca. (talip ik:ainden birini tercih eder) 
3 • r.ıutalıa ı,:;lnrdıuı murekl,ep bir heret muvacehesinde ~ apılncak olan bu 

imıilıan tır nctiı:e incle en çok nnna faki)el gfı terenlt'rden hiriff<'İ maddenin (G) fık· 
rıısı ıl.ı nat1m itibara alın:ırak cemi) etin ihlif acı ııi::ıbetinde . rçılıp talebelige kabul 
dilen \'C A uupıı'a sc' 1'1 ıaı..arrllr edenlere Türk Tay) are cemiyeti n,n~ıda ~azılı 
fedakarlıkları )Upacaktır. 

A) fluııın te.e-rrüatılc iki J,at elbi e. lıir palto ,.c bir parde u. ı çer kat çamaşır 
azimet ve ın det } ol m.:ısrafları. · 

B)Tnlı:;il masrafları hariç ( larıık talı ile gvnderilec-e ~ \ıeşsesenin derecesine ve 
tahsil muddeıindeki kırlemiııc gore (8fıj dolardan (150) rlo a n hndar mıı.a,.. 

C)Tnhsilirıi nıu\afınkı) etle bitirip '!\ırki) C) c il\ de-tinde Ta)~ :ır • ı·enıi) eti tara 
fındnn f!V tC'rilecek )rrcle i~ıilıdaııı edildiğim rfd,..tçe ihti~as \C kalıilıycıi dercccs'ııe 
göre alacaııı ınaa,.. 

D)Talısili mutcakip eemi)etın kendi arz \C kararı da're~ıııde bJZı Auupa 
mu~5e at \C fohrikalıırıııda tetldk Vf' ki Llıtlııtn mC'mur edileceği talebelerden lıt 
Avrupa hUkiımctiııin ta)\ .ıre rnUheııdisli!ıi iııfaatınJıı ılıti a" ıhıiro ı;ahihi lıulnıırlıık· 
ları tasdik .rdilc t>klere d fnlt ıı beş bin lira m ıkııfat \Crılecc·l,tir. 

4-Mu~l.ıal,a ı n girmek İ':lliyi"nler istidabrını • ~ nkınlığınıt g,ıre .J tanlnıl. İzmir· 
Bursa-Eskişelıir-Edırıır · l~lıhc ir ·Kon) a ~ Adaıııı •• ııı un· Tırab.ıon -Ta)) ııre cemi· 
eti şubelerine \e Ankara Cenıİ)t'lin umumi merktzine en ~eç 25teınmuz 929 tarihine 
kadar vermiş Ye i ıidalıırına a;;;ıığıdaki evrak no; Hsil,alnrıda rapıetıııiş bulunmalıdırlar. 

A) Şehadetname (hu sem ınczunlarıııclıı.n eluıdl'tnanıclcri lıerıtit ellerıne veril· 
ıne)cnlcr, birinci maddenin !;) fırka ındak şataitı haiz oldul,larıııa dair mektep ida· 
resinden muYnkkat hirct vcsıkıı ihraz cdf'rler. Hu w ikıılıırın hiliih:ırt> ~elındetrıame. 
nin ııslı ile de~iş•ırilıne~i şantır.) l 

B)''fofwı tC7J,ercııi \C) ıı lı 1 muhİ)clle tııll;ılli\ı llll' .nıl atı lıa\i nıutelıcr lıüvi> et 
rfüda ıı ı. 

C) En ı;m bulunduğu lıimıet lılb kında saluhı)ettar ın:ıka111 ıı \e B)Tlca poli 
dairf'sinin lılı~ııii hal ~<·s ı,..:cıı (bu scıı lıir mı>ktepıcrı irıt~hal suri"tı'c gelenler için 
hizmet lıusııii hal \esiı,ns na )uzum )Oktur.) 

D) Birinci maclduıin D) lırJta ııı:ı gore ıı,,kerlik ve,,ikası. 

q l'nlipleriıı ı:tılıİıi mu9., enderi nınracıın~ ettikleri l'nyı ıırd Cemi\ eti şubeleri 
ıarafırıclan se\'kedileceklf'ri ınutPluı ııoılan lnın$nı lıir he~ 'eti sılılıiyenııırifetile )llpılıp 
crraltıua nıptediieceı,iir. 

5...!. Talıplrrin iıntihanıı ~iliş ııı ıcırart:ırı \'l'l ınu~affıı't olmu'arsa ıııı·ınleketlerinc> 

d6nüş rnıı~ranaı:ı ı,eııdilt·r ne niıtır. 

6 Dalın fazla tııf i ııı almak iste~ enh•r d~rd mcll nııırld ·rle ) azılı Tayyore \,e. 
ı!lİ)eıj ~ulıclcrıne 'it' Aııkura ilf' cİ\'..llrırıda )ııclunanlar Cemi) rtin Umumi merkezine 
ınurncaııt etmelidirler. 

7- Her talip iııııilıa, turilıindı:n e.ı ~eç u~ gun C\'\'el ı~taııhula gelmiş ve Je. 
taııbul Tıı ı) are Cemiydi şuhelerinC' cH.ıkıııı te,'tli et mı bulunmalıdır. 

8- lıntilıııııdıı beraber lıuluııma ı zarurı olan crlrvııt : 
A)lseş lıanrli lugaritmıı tet\eli. 
B)DuLul drsiletre \'t> •ııır tcnıiııı a'litı . 
C) Kur un kalem, lastik 'e Faire. 
lsti, en Frnnsızra v • 'n Alıııunı•:ı lıııı;aı, knınus kıtııp'ıırı lıulundurahilir. 

.................................... ~ ......................... . 
f Döl·düncü kol ordu Eiatınabı'ıa koıilisyonurıtlan: j , ....................... ~·~.... . ....................... ..... 

irtibat zabiti kine ~ 
Dordünciı kolordu munluıl mimarlığına: 
l 150 lirn maktu ücretle mimar alın ktır. 
~ - Elinde mimarlık dirloma ı olanla~( an i teklilerin i~tidalarında diploma 

suretini raptederek do~ruca Oordüııcu koiordlı kumandanlığına muracaat etmeleri. 
irtibat zabitliğİne : 

Eeldşehirde bulunan hava kıtatının bç aylık 72000 kilo Ekmeği kapalı zarf usu· 
lilo 20 gün müddetle mevki münakasaya nz edilmi§tir. 3 • 8 • 929 Cumartesi gu· 
nü saat 14 de ihalesi icra kthnacağıııdan şaatnaıııesini görmek için her ~im ve 
milnaka8A)8 iştirak edeceklerin \'aktı muayyenindc kapalı zarnarile ve teminat pa· 
ralarile hirlikte komi } ona muracııatlan. 

E ekişehir kıtaat Iıapanatının ihtiyacı için im 6) 1.arfında pıı.zarlıkla alınacağı ilAn 
edilen nrpıı)a talip zuhur etmediğinden )eııiden Aleni surette 6-7.929 tarihinden 

itibaren 20 gün muddetle münakasaya konularak 29.7.929 pazartesi saat 14 te )halesi 
icra edilmek üzre pey paralarlle komisyona müracaatlara • 

' 

ıse er 
üdüriyetin 

1 - 929 • 930 ~enei der i\ esi Askeri Liseler tall"be kadro unun ikmali içiu her 
iki dc>\Cenin muhtelif sııııflarıı;a ancak azami (500) talf'be leyli ve meccani alınacaı..tı r. 

2 - AS. f .S. lerc ~irmek uzre mu racaal edip .nniti l5zıme) i haiz ve matlup 
vesaike malık olan telipler ber\'eclıi zır muamele gure eklerdır. 

A ) İkinci devre sınıflarron talip ve şeraiti laziıneyi haiz talebe klimilen lstnn· 
bul ve Bursa AS. LS. !erinden kadrozu noksan olana alınacaktır. ( 1Usabaka 
imtihanı : Ulumu Ri) azi)e, Lisan, Fiziki ilimlerden icra edilecektir.) 

H ) Mülga Maltepe Askeri ilk mektep talebesinden olupdıı Şehri\ ntı mekteple· 
rine devr edilenlerle , ene &)ni mektep tnlehesiııdt>ıı olup ilk mektebi ikmal 
edenlerden şeraiti laıime) i haiz olanlar nıusabaknyn ithal edilme. erek tercihan 
J,alıul olunacaklardır. Altıncı sınıfına talip talebeden habul edilecekler Tokat 
Erzincan mekteplerine gonderileccklerdir. 

C) Kadro fazlası olarak kalan \'e müsahakndn muvtıffak olama\'8n talebe l,ahul 
olunnın) acnğın~an hiç bir gtlnp taiep \'C şikii~ de Juıklnrı Jaı;.o , ac.ıkıır. ipka 
olanlar hiç bir \echile alınmaHıcaktır. Yedi, \'C sekizinci ın flara kabul edilecek. 
talebe kadroları noksan mekt~pler• tevzi edileceklcrdır. 

3 - Tokat, \'c Erzincan Altıncı sııııflarıııa kabul edilecek ıalehderın be~ 
dershanelı H' beş muallimli ilk mektt'p mezunlarından olmaları şarttır. 

4 Muhtelif sınıflara kabul edilecek talebenin ~ aş1nrı ; 
l. inci devre l : inci sınıf 12 : 16 ~ a,ları için de olaalıır. 

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

2. devre 1. inci ınıf itıu JS: 19 
2. 16: 20 

• ~t 17: 21 
Taliplerin haiz olmaları liızım gelen şartlar: 

Aı r:vvelee görclıigU ınlısiliıı derece!;ini gosterir şehadetname n ya tıı. .. dik· 
nıımcı i haiz olmak; 

B) Vucudunun te~ekklll5tı ve iiılıhati mıısait ve her dilrlU hastalıklardan 
beri oldtığu lıc) 'rti sıhhi) esi t:ını olan bir ha tane raporile musaddak bulunmak; 

C) Kusursuz Lir ahlı1 < ve socine sahibi olmak; 
O) Ailt i hiç bir sui hal ~c şöhret sahihi olmamak; 
6 Talipler a~~ıdnk i \'esaiki fo:ogrııflı olarak ibraz etmeye mecburdurlar. 
A) Fooğraflı nufucı tC'zkt·usi ve .)B re men musaddak sureti; 
H) Bır sene'!} i t~cn' ıız etmemiş a11ı {ahade:nıı.me i; 
C) Mezun bulundu ,)arı \ <' _ya tal. il gordukleri mektebin fotolfraflı §ehadot· 

ı ınıe \'e ~ a efcrrııatlı (a<dıl,nnmesi; 

D) Ail~ inin \'e J,endic;iııin Eılİ hal ve §bhret s:ıhibi bulunmamadıkları hailkııı· 
da mahalli Hukıinırtin nıusa ldak ilmü haberi; ' 

H) Askeri lısdere kabul olunduğu taktirde tekmil ııizamat ve talim:ıt ve 
emir leri temamen ve a) nen kabul edeceğini, sar'ah, uyku halinde gezer ve eılsül· 
bevl gibi lınstalııdara müpte'lı ve evli bulunmadığı, ve her hangi bir zamanda 
ınh ili terk etmek ister e mektep mı. rafını tenıamen tediye edeeegi halt kında 

atibi adilden ımıaddıık 'eli inin taahhüt senedi; 
7 Mektep mru rafıııı veııııeden her ııe suretle olursa olsun mektepten 

kat'i alAka edecek talebe Gedikli ktıçUk zabit menbalarına dair 1001 ouın5ralı 
kanun ahk1iınına tabi olacaklerllır. 

8 'J alip!cr 25 . Temmuz. 929 tarihine kadar lstanbulda Kuleli, ve H ılıcı· 
oğlu Dursada Bursa, Tokatta Tokat, Erziııcıında :ErLincan Askeri Lise \'C Ortıı 
ıııektepl('r ınuduriyetıne ve diger rnnlıallerde bulunanlarda bulundukları yerler· 
de en lıuJ uk Kumandan le ~ a amire .<nhut Askerlik şube reislerine müracaat 
edece:,lcrJir. 

9 - 25· Temmuz-929 dan sonra muracııatı edecek tıılpilerin mUracaatları 
kabul oluıım.a} al·aldardır 

Mahrukat münakasası 
iF Y 1Ç lYJ ifil Ü IFil lhı Ü~ @ı IFD lYJ Uifil m 

(fi1i1 ~ ©I Ü lrÜ '11 ®lt Ü lfO ©J @(fi): 
idare için kapalı zarfla 613 ton maden kömürü 155 ton. kok 64500 

kilo mangal kömürü ve 1485 çeki odun alınacakbr. f taya talip olan· 
lann şartnameyi almak üzere her gün müracaatln ve yevmi münakasa 
olan 2717/929 tarihinde saat 10,30 a kadar teklif ve 9o 7/5 dan temi· 
natlannı havi mektuplarını Galntada Mübayaat komisyonuna tevdi 
etmeleri. 6 

stanhul müddei 
. umumiliğinden: 

300,000 kilo Ekmek münakasası ' 
Kilo çift esgari 
200,000 208,333 
300,000 312.500 azami 
Şehremanetinin vazeylemiş olduğu evsafı halı. birlncJ nevi ekmek• 
İstanbul ve Üsküdar umum hapishane ve tevkifhaneleri için ihalenin 

tastikine iktiran tarihinden 31.5.930 tarihine kadar muktezi Ekmel< 
kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmiştir. Görmek isteyen· 
lerin cumadan mada her gün lstanbul Adliye levazım müdiriyetine ve 
tarihi ihale olan 7-8-929 tarihinde İstanbul vilayeti umuru hukukiy~ 
müdiriyetinde müteşekkil komisyonu mahsusa saat beşe kadar mürar.aat 
eylemeleri ve bu saatten sonra kabul edilmeyeceği taliplerin ticaret 
odasında mukayyet bulunması meşrut olduğu ilan olunur. 

Emlakve eytam ban <.ası 
lstanbul şubesinden: 

Satılık~ hane 
Esna numarası Mevkii No. 

92 Büyükadada Yalı mahalle- 3 
sinde Topuz sokağında 

Cinsi 

Hane 

Teminat mikdM1 

Lira 
125 

Balada evsafı muharrer hane bilmüzayede satılacağından talipleri" 
ihale günü olan 5-8-29 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on albd1 

şubemize müracaat eylemeleri. 

Ticareti dahi iye g ·· · .. ""' •' rugt.l 
·r·yetinden: •• 

mu 
Numunelik ınensutat parçalan 

• Etmaklnesi 55 adet 
Emnyye kase çaydanlık tepsi ve saire 
Boyalı teneke kutu 
Teneke süzgeç 
Galvanizli teneke tepsi 
Teneke leğen 
Altı teneke üzeri camlı kenan demir tepsi 
Et makinesi 13 adet 

2 Sandık 

' 
l 11 Sandık 

2 Sandık 
Hurda soba akıuımı 1 Kafes 
Gürgen tahtası 2 Adet 
Demir tuğla baskısı 1 Adet 
Keçi derisi 2 denk U• 
Baladaki eşyanın gümrüklerce sablc.:asına karar verildiğinden tıt g1' 

pi rin Cumartesi ve Sah günleri Istanbul ticareti dahi!iye gürnrfi 
mOdürlüğü sabş komisyonuna müracaatları ilan olunu 



1 I ıtanbul icrB dairesinden: Y orgi ~ 
cevahirci o~unun Bekir Karni bey 

kefilosi müteveffa 'Fatma hanımın 

················~~·· .... ···.:· .. ·· .. 
.. 

sayesinde 
c 

Flida ra a 

f lİDA . . 

!ahi alaca~ından dolayı haczolunan 
•:renkôyiındc Göztrpı• sahra\ ı ccdıt 
nnhnllindc Ka~ ı, .d::ıAı t adde inde 
Hiıı eı::ki (>.J - 65 ) eni l 26 - l vC' 

t25,. l numaralı maa bahçe hir 
bap kü ile zemini \ c bahçe i>c
Jeli \cfası olan 2400 lira\ ı tecavüz 
t'J lem ek kapudan ,.e) h Mehmet 
geylani mahallesinin bah!le kapı 

\s-kelesi c~ddcı.inde <-ski 'e :>eni 26 
numaralı lıir hap furunun iki yü:z 
kırk sehim tertibi) le dohan ııltı 
sehim ile zahrında \aki lıila gedik 
~ale m:ılıaJlinin itib.ırı mczkiirdan 
otuz nltı hi;; i t krar dorder hisse 
itibarh le lnrcr hic:sdcri l irınri iha
lC'sİ \ aı ılmak ii re otuz flln mud
dctl<' mul'.3\ d c komılmu10tur. 
\feıki r kcı kL ıı umum me,.nhası 

edi ıl ,im iki n lek ) uz ~et mi~ 
bC's ar-.ı n tt rlıiin<le olu•ı bundan • • t 

ıeıniıı J..,ıt k.ıgir u t katları ııh)np 

a.; l kiı J.. tal minc:ıı ) uz el.. en bt 
\'e k.:iıri'r ta, al.ır samanlık u• ha
mam w nıah3lık \·e hir oda \ C 

"el:imlık mıııha[:ı iki piz kırk üç 
\C lıir kat nhşap harem mutlıa~ile 
art kapının l>ııiıııd<'ki ı-cmiııi malta 
ılo,.cJi ah~nıı hak ıf talımincn otuz 
h<'ş :ır~, n tcrbiındedir. Koııkiin hod· 
nıın 7.cmini toprak olup \alnız bir 
gumiilıı ktipii ha" idir. Zf'min katı 
elimle knpı ırıda ıemiııi mermer 
çamaLınla mc tıır "nhnıılık zemini 
tahta /myul. ıuıtın• 'e lıir koridor 
iizerindt• d<irl oda \"C tıir eandık 
od:ı ı bir hclfı \ e bina<lan lıari,: 2e ... 
nııııi çini dtişeli rnaltı2 ocaldı meı· 
kiır mutlınlı lıirinci katta bir snlon 
diirt oclııdır tiandık odası bir hclfı 

S · 1· • G h · l. · h h · ıı ·ı ..... r l k ikinci katta ııir 6aıo11 odayı ımıtıte-eyrıse 8ID, Ura ayı llliİ. UDlll asta anesı, l a Ja 1111Cf flle . ,i olup bu kat çatı 1..atıdır c5n ta· 

tehi ve sair müessesatı sıh hi)rece tercihen istiına) edihnekte rafın J)iriııl'i kalla bir \'lkma \'('çatı 
TT katıncll.ı çıkmanın iistundf' balkon 

olan FLiDA sinek, sivrisinek, tahtakurusu, pire, güve ve \ardır 1<nt• kaıınc1nn mada ak umuı 
b kapı ıa .. aıı \C i>"llı erderi demir 

ütün haşaratı yuınurtalarile kaf iyen imha ve ifna eder. I.Jeke parmaklıklı \C kı mı eüz"isi pancor 

F · orta kat laımımen pnncordur bahçe yapmaz, te iri kafi ve kokusu sıhhi ve latiftir. LIDA haşa- de bilcümle ecnns tnıı )Clllİ ıığacı 
f t ••ıd '' h • d b' • •1 •"' • k ve çam \C !;8lll fıstı~ı \C meye gibi a l o uren ütün mayıat arasın a ırıncı ıgı . azannuş ve bir çok ağaç \e kapının önünde 

Fraıı a hariciye nazareti ve Ttirkiye şehbenderlig"' ince resmen harnz \{' Lir demir J...anıerİ)e var· 
dır. Alıınn u Hi ah~p samanlık ve 

ta, dik edilıniştir. Sanat ve rekabet aleminde dahi en.yüksek selfımııı. müıebakının :temuıı malta 
ve }emek sobasını havidir hamamın 

ıne 1k.ıJ şehaclctnaınelerle ihraz etıniştir: Çünkii yarı yarıya daha zemini ve etraf yerJerİ nH'rlllf'r ve 
bir lllC'rınn kurnalı ve obalıdır. 

UCUZ Ve tesiri yüzde yiizdiir. Şişesi 50, tenekesi 7 5 VC potnır, Bnlıı•<'nin ('trafı ıluvarıhr ahır kıe· 
75 k mı ııdaki hir odada Ahmet Ef. kiracı pası Uruştur. \I': k(l~ktc l.ıorçlu :sakindir. Derunun-

FJida istediğiniz halde (tesiri yoktur) diye sizi aldatmak i. te- ~:ra~1°~~1ı~:i s::0;.a~~1;,i h:~;1~~1uı:t~ 
Yenlere inanma}'lillZ. F lida haşaratı öldüren bütün mayı· attan bir tarafı Kayı da~ı caddesilc 

mahduttur. Furuna gelince ııltmış 
daha mukemmel, daha müe ir ve yarı yarıya daha ucuzdur. iki Jm~uk nrljın terhiinde arsa iıw

rine zemin ile Jıeraher dort kat Aida yerli dimagıv , yerli amelesi ve yerli senna- lıelon armadır. z,.mini hürmıyı çini 
dmar korkuluklu taraşıda \•ard11 u-

yeSİ ile yapılmıştır. ınin hirincı, ikinri, nçuneii. katlarda 
yekpare zeminleri çiçekli ~ini diJşe· 

Flidayı tercih ediniz. F lidanm müstahzırı ll asan Ecza deposu Jidir %emin katı )emı k moham ve 
furun ve birinci kat ) f'ınek mahaHi 

salıibi meşhur Hasan kolonyası ve Hasan kuvvet şurubu müs- ikinci, ıiçliucii katlar iınaı.-.thancsi-
dir. Hududu Hafız Mustafa efendi tahzırı Hasan Beydir. Flida bir şah eserdir. Markasına dikkat şekerci diıkkfını ,,. ı-rtu~ruı matta· 

Ll 1 zası H Balıı ekapı t'ıırtıleui ilf' mu· aasan ecza f CJ>OSU. hat olup derununda ıkola M:ırko 

ithalat güınr.ügü müdür 
lüğünden: 

Marka 
18 Sandık N B Cam tu:zJuk ve Hardallık ı 
60 S E Kı11men paslı demir Ete 

4 " A S " paslı demir lıa,ık 
130 : J E J C Dikit makinesi 
ıo Bili Demir çivi .. 

1 Pamuk şerit " ,, 
1 ,. ,, Çakı ve maku 
S Çuval Parafin " . 30 - kap Kendir Jp 

Bilvuin zuhur 'edecek .:ikdar 6serinden hurda demir. 
3 Sandık V D Kart poltal 
5 ,, A R Gramofon platı 
1 ,, Mukavva keıld maldnHI 

1150 adet Demir kazma 
200 ,, ataç ;apb kOrek 
150 demet demir brmık 
Balada muhaner 10 kalem ef)"• 20nım ılarihindea ltibarea C.•

arteai pazartesi Gutanha ırünlerl Hat ondan on ikiye ve on dörtte• 
on yediye kadar l.taııbul ithalat pmriitu aabf anbanaada bllmbaye
de füruht ve ihalei katiyeai icra edileceği ilin olunur. 

Çırpıcı mesiresi iLAN 
18 ve 19 temmuz pertc:nbe ve 

cuma günü ğeceai mOkeın el aün
llel dütünü CAZBANT Ye İhCE 
SAZ tasn v.akit ıeçirecelı bir sün 
-e gece. 

Mllli Bayram münaHbetlle Os
manlı banku·:un Galata, f.taabul 
ve Beyotlu Daireleri 23 Temmu 
m Sah pü bpaL bulwaacakbr. 

Yaz Eğlenceleri 
AiLE BALOSU 

18 Temmuz perşembe akşamın
dan itibaren her perşemhe 

akşamı 

Arnavutköyünde deni.z:. 
karşısında 

osfor Palas grand ote .. 
• muhteşem hahçeejnde gardt ıı 
ın parti "Şark gecesi,, 

Baloda elbise serbesttir, 
muhtelif eğlence ve 

hediyeler. 
Hu ak .. m mükemmel caz

h.at, d.ua, !amil. Otelde asri 
tetrieat Alaturka Alafranga eerviıı 
höyük aiyafedu, duilialer ter
tip 'Ye kabul olunur • Fiatlar 
mutedildir. 

efrndi "nkiııdır ' e terkoıı f'lf'ktrik 
tertibat ve \e fıırun ıoclıi1atı kiracı-
ya aittir. Kı}~kun kı> nıı ti mulıam-

fk ıncnesı ·9740• Jırn lurunun tanının 
kıymeti .38700• lıra kıymAtlidir. 

. Mezkur gayrı menkuldta talip olan· 
Jnrın kıymetin yüzde onu nisbetinde 
pey ak-;ası \e 927 - 1013 m evrak 
numarasını alarak daiTl·ye gelmeleri 
ve 19 - 8 • 929 eaat 14 teıı J6 ya 
kadar ihalei eveliye muzayedesinin 
)'apı}acağı ilan olunur. 

Kiralık kargir hane 
ve diikkau 

Abdülhamidi :ıani vakfı müte

velli kaymal&a mlığından: Be,illtaşta 

Akaretlerde 49,107 nümuolu hane-

--..Telefon:Bebek 182...-_, 

lerle 1-3 12, 20, 29, 32, mükerrer 32 

37, 43 numaralı dükkanlar biJmü

zayede icar edileceğinden temmu

z.un 18 %inci per4embe gününden 
itibaren yirmi gün müddetle aleni 

AZiL 
EHREJNSTEIN •e TOLEDO 

ticuethaneıi, sabık tahaidar ve 
plhyui Moi• Simon efendinin azil 
edildiğini ve mumaJleyhin mez.kGr 
ticarethane namına ne Flitoks, Bi
oka, Kadburi, BornvU çikolatası 
iJibl emteayı aatmak ne de paza 
tahail etmek salihıyeti haiz olma
dıtını muhterem mü,terilerine ilia 
eder. 

müzayedeye vıu:edilmiştir. Talip 
olanlann ve daha ı.lyade malumat 

almak iıdeyenlerio Ağuatoııun 1 nci 
çarşamba günü aaat on üçe lladar 
mahalli mezkürde 54 numaralı mü
tevelli Kaymakamlığına ve yevmi 
mezkürun a t on uçunden onbc
şine kadar İstanbul Evkaf müdüri-
l etinde idara encumenine müracc at 
etmeleri. 

Sepet Çiçek Şapka 
Mektebinin 
SERGiSi 

18 Temmuı 929 Per~enbe günunden 28 Temmuz Razar alqamın 
kadar devam edecek olan sergi &a!t 9 dan 20 ye kadar Beyoğlun
da İstiklal sokağında 102 ;numaralı mağaıadn- A a camii clvannda
ziyaretçilere açık bulunacakbr. Duhuliye yoktur. Topdan ve pera
kende satış y pılacaktır. 

······9~·~·~·~·-··-·-·-·-·-·-·-· __ ._._._._._ .. ~·-·-·-·-·-~--.~~ı 
~--------------------

Vakıf akarlar 
müdiirlü2ünden: 

Müzayedeye vazolunan e~lak 
1 - Koska Mimar Kemalettin tramvay ,c, 95 No. Dukkan. 
2 - Bahk paıarında ahi çelehi öOgaurılar ııeırfıdan cami tıhtiııda 9 

No. Dııkkan. 
3 - Sultan Ahmette kllç\ık a)lilofya ıu terazeııindeld tekke. 
4 - Mahmut paıa Nuri osmaniye 24 dükkln. 

. 5 - Çar§ı Yorgancılar iki hap dtıltktın 17-19. 
6 - Bahçe kapı Hoca ftliettin tahmis sokagında 78 No. anı. 
7 - ~ııbuncu hanı 9-11 No. dUkktıı 
8 - Çarıı çohacı hanı llst katta 31 No. oda. 
9 - Bab~e kapı Hoca alatttin sabuncu hanı 10-12-18-14 do\ıkln. 
10 - Klıcuk ayaaofyada 1ehmet paşa yoku~urıda Helvacı batı fık~n 

der ağa camii ıırsasmın bir kısmı. 
H - Suleynuıniye Şemsettin molla ıorani 2 • • 17 c No. mahıen. 
12 - Çenhe:rii tat Atik ııli pap çenberJi Uf dibinde ıınıa Ye baraka. 
13 - 1-:yupte cami' kehlr je,kele cadd~inde 21 o. dl1~kln. 
14 - Osküdarda Rum Mtlımet ~ jmrahur C8ddeiınde me\lev:l· 

hane tel\kesi bahçesinde mebni kahvehane. 
15 - füıyezıtta Emin bey malıallesinde dUdli mekfojl tı\bıında 

15 No. dukkAn. · 
16 - Bayezttla Emin bey mıılıalleeınde dikili mekttp tahtında 17 No 

dUkk!ıı. . 
Muddeti muıııy de: 12 'Jeınınuz 929 dan 3 Aguetn& 929 Cumıırteıı gUnU. 
BalAda muharrer ernllk kiraya 'erilece~nden mlrnayedeye vaıolunmuı· 

tur. Tnlip]erin yc,mi ihale olan eon g\ınun aaat on dort huçu~ne kn· 
dar §artnameyi okumak \'e teminatı mu,akkate ita ederek mUzayedeye 
i§tirak etmek Uıre latanbul ~vkaf mtidUrlüiUnde ,·akıf akarlar mUdUrlU~· 
üne mliracatları HAn olunur. 

Evaaf \C mliştemiI!tı hakkında malümat almak iıtoycn1er bu mUddoı 
urfındıa müzayede odasına mliracaat ederek ecri mieil raporlarını gorcbilirler 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden:ı 

Müzayedeye vazolunan ~mJak 
Çakmııkçılarda daya hatun mah•llcsinde buyük yem. banın oda batılık 

ve meydan mahalli ve dUkkln ve barakalar n muştemılatı. 
Muddeti müıayede: 12 Temmuz 929 dan 3 A~ıı tos 929 Cumartesi gUnU. 
Halıda muharrer cml&k kiraya , erileccğindcn muznyedc) t. ur.olun

muıtur. Taliplerin yevmi ihale o)ag son gunun ~ut on dort buçu~una 
kadar f&rtnameyi okumak •c teminatı mu•al\kate ıta ederek mlııa)cdeyt 
iftirak etmek lme İfitanbul evkaf mııdürlu~unde \akıf akarlar mlldür-
)U~iıne mlırae.aatları ilin o]unur. . 

fa·eaf ve muetemilitı hakkında malumat almak ısteJ enler bu mı~ddct 
zarfında müıayede odasına müracaat «>dereli t>cri misil uporlarını gorebıhrler 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek eınJak 
I Beyo#lıında cndclc i kehirde 60-58 o. dnkk.uı, 
2 Ha,darpa~adn 1bralıim a~a mahaJlt .. ınde 17 N<. dılL:kan 

5 N 11111 mUfre-L rı rı 3 Kumknpıds Patrikhane sokaj:!ıııda J. o. •1'8ll' 
ayrı iki mahal 

4 Hocapa~ada Nöbf'thone l'addesinde ll No. r:ı 
5 - Oekudarda imaret çıkmazında ahur. 
6 u • • d K kta "•r"'u caddesinde 27 No. dUkkin. uo&;nzı~ın e ırzguncu ,. -.; . 19 N dıı'-k 
7 - Kuçuk çamhcnda Mecidıye malıallesınde o. UK in 

8 D d · · kıf haııın hirinci katında 16 f' 18 No. odalar. or uncu '• . . 
A1lıddel: 27 f, mnııız 929 Cumartesı gunu Baat on <lort buç.uıa kadar. 
Y. · u · uddtdc ilin edilen bal&da muharrer cmlAkiıı paaarhkl• 
ırmı g n m ·ı . . 'I' r J • 

liraya ~erilmceine .Encünıeni idarece ~arar1 ve1 rı .m,'tllr. a ıp er ,.
1 

rtn;~4'f J 

okumak ve teminat ita edert'1 icara alt ta ep e.rıoı dermiyaıı ey tmc O n 
htanbııl fa kaf mtıdtırıyctintlc \8kıf akarlar mud\\rlü~üne mUracaatlan 

itan olunur. 
fasaf ve nıu~tcmilatı hakkında malômal almak iıtcycnler mUaayr.de 

odaııındnki crri misil raporunu okuyııbilirler. 

Posta ve telgraf levazım 
müdürlüğün~en 

l - Ankarnda umum müdürlük binaııile JııtnnbuJ. M. Fabnk 1 ve 
Anknra·I tan bul td "z bina!, n için müb. yna olunacak iki yüz otut ili 
iki } üz elli ton k. ~urny g zhancsi kolt höınurü 28 Temmuz. 929 pazar 
günü ihaleıi icra kılınm. k üzere kapah z:nrf u ulill' munaknsa)a konul
muştur. 

2 - T lip1crin .ş rtı , mc ı nak için 'm 
!erini ihtha d k kap 1 ı.arfl rı tc~dı ı 

on dörtte yeni p< alı. n de muba} aat komı 
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en asri OK llz HA YOLARI 
Ll•, \ ZIM ATI 

en a&ri Şapkalar 
en asri Mantalar 
•n ••r• Elbiseler 
en asrı Bluzlar 
•n asri Eldivenler 
•n asri Çoraplar 

.. 

. En· asri Şarplar 

~s~ı Çantalar 
En asri ipekli kumaşlar 
en asrı Yünlü. kumaşlar 
en asrı Tuvalet eşyası 
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.. r . 
MOD1' MEŞHERi 

~Meee41te Operatöı· &ço~c.~ 

\EN MDKEMMEL 
SPOR 

Bizzat otouıobil kullannıağa ınerak ettiniz nıi? Dünyada bundan 
kenı!nel ve zevkli por yoktur. Hiç şüphe yoktur ki dünyanın her 
rinde olduğu gibi bizde de bizzat otoınohil kullanınak umumi bir 
yat halini alacaktır. 

Esas!:uı i~ i öğrPn nıek şartiyJe bizzat otomobil kullanmak, oto 
hildeıı yegane faide ve zevkleri nıahdut ~ir nıasraf n1ukabilinde e 
etnıek demekt ir . . 

B:zznt otomobil kullanmal' isteyen adamı, en ziyade cezbedebilecek otomobil Doçtur. ÇGnki 
ş"'·'inin urnfeö ve k\b::ırhğı iti'.:>ariyle zevk i temin eder. S:miyen. kullanması kolay ve zahmet.izdir• 
sen f::v:t:ı~!i:l~ -uf-ı ;;ı • jt itib:ırilc nnu ve b o:ıukluğu i htimali sıfıra yakın olan otomobil Ooçtuft 
meziyct-lcre sür'~! s.ırs:mtıdnn audelik, az sarfiyat gibi ıneı.iyetler ilave edilirıe Doçun para muka 
en yü~sek kıymeti o!d.ığu lıer~;es naznnnda tezahür eder. 

·vekili nnı~ı:ni: 
T ürkiye (Houıohil ve tastik ve Traktör Koınmandit şirketi 

(Kemal Halil, l\ie' met Rifat ve şürekası) 
B0yoğlu İstiklal caddesi 168 No 

c 'f aşra acantalı1darı: 

~ iSPARTA . 

~l MA.T~ATYA 

Esat Efendi Zade Seyy 
Bilal Bey 

· İsmail Zade Valü_t 
Şi!rekbı 

:~ntibalı şlrk~ti 

enç i ve ~uze 
SoUk •c sıtaia taltammül t1.mcyco SBRT ve ÇATLAK denlcri tcdavı eder. ti•,_.. maıbut raQbd olan "HOUSON"ıuı diş tuvalet kremlcrılc muhtelif kokulu 

· lllf ft T!YlLIT lllllLlll, PITll, LH,ANTl, IBLINYA, LOSYIN 
.e aab: tuvalet mllstahzcratuu İl-aytıMz. En maruf ccıaac ve tohafiyc &TcareUa~n,lcrindc bulunur 

UHUM TOllKİYE VBKALBTI ve MERKEZ SATIŞ DEPOSU 
Haltt "Cevri• Ba ek CcOIWl a ban No. 40/43. Telefon İstanbul 162 

~~::;;ıc::==-

H•lll Se~ ·Ja -....~,-~-___, 
BASUR ~IEMELERİ istaııbul nufus nıüdürlüğünden: 

eseler ıniibayyat 
konıisyonu riya~etinden 

Heybeliadada kain verem Sanatoryomunda iki pavyona yapılacak 
Kalörifer tertibatile bir pavyonda ikmali nevakıs infaatın tanzim edilen 
olbaptaki şartname ve keşifamesi veçhile ve 10 Ağuatoı 929 cumarteıi 
günü saat 15 te ihalesi icra ecl;Jm.ek iizre ki'!J?.lı zarf usulile münaka
saya konmuştur. Bu bap'taki şartnameleri görmek ve fazla iıtahat al- 1 
••k isteyenlerin mezldlr komi•yona mlracet:lan ilin oluaUJ'. 

Fl•tül ve sıraf.aları ı111ıdi~ ath 2 Haziran 929 dan 930 ıeneıi Mayıs ııayeıine kadar oloa on iki 
amt>li, atııız clek tiı !• t• trtltı\ ı e bil· a,,:hk tabolunacak idare mec!"uest milaakaaaya konulmuttur. Bu baq-
cumle anıell~ al.J irra etler. , aal 1-7 tid numuneyi görmek ve şeraiti tab'iyeyi anlamak (lzere 25 temmuz 

Divan) olo Acı hamam No 20 J 929 tarihine kadar taliplerin nufu• müdüriyetiDe müracaatları. 


