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a»lvanlcosu: Düne, buQUne, \farına ali mt'ıieferrik haberler 

• nan numerolar Bir rum mektebi Beyoğlu cinayeti JAntirepo buhranıJ Cemiyeti belediye 
· kapatıldı. \ tahkikatı yene başladı içtimaı 

Bereke Bataniyesi 1 104571, 153574, 158516, 233203, 
kazananlM 48388, 140986, 218599, 166502, 

206176 43534 225300 201463 207245, 158387, 76072, 82662, 
• 

1 
• ' 42142, 242462, 136719, 16095, 

114100, 113730, 61198• ?Ol, 4976 119195 40650 199357 
23216, 2696, 220214, 59043, 215771 93262 · · 
66440, 200947, 203861, 95241, B k. M lA d 
102715, 1.5l2l, 172257, 170669, ey ·oz amu atın an 
88849, 64355, 81369, 59179, Bavul kazananlar 
5196, 176985, 37440, 236041, 107382, 4342, 233459, 141855, 
8204, 81774, 131,700, 68056 25689, 193037, 22301, 232569, 
158,072, 227358,155809, 246702 190062, 51832, 11215, 9790, 
155624, 205155, 91078, 87877, 57258, 73270, 158786, 223015, 
166906, 98480, 133588, 238048, 47344, 197816, 126491, 222871, 
121131, 118334, 43629, 33741 248832, 34845, 114561, 47626, 
713494, 101 763, 15889, 56088, 195570, 60544, 55454, 74010, 

16204 154420, 63211, 54343, 37036, 30978, 20002, 226345, 
03440, 235830, 33745, 178528, 23176, 75516, 120500, 154773, 
1110, 90648, 2-06608, 234918 113737, 97712, 31340, 3615, 

58186, 170586, 114699, 156409, Mektep çantası kazananlar 
t12178, 107503, 28558, 184044, 188087,580,404, 137582,44837, 
101113, 182637, 184873,191215, 236721, 37839, 173022, 
~28744, 139382, 186175, 116675 232384, 94328, 29313, 35762 
'1.56424. 125270, 156274, 91804, 129477, 156077, 103777, 35349 
184386, 121618, 200533, 33544, 222624, 14774, 120307, 32974, 
81302, 16614, 10998, 121317, 41603, 217359, 13998, 127714, 
209330, 73752, 103721 50260, 40120, 96417, 82010, 237314. 
223908, 123520, 35327, 12940, 50471, 220898, 74888, 242512, 
217649, 131633, 164418, 158978, 52116, 218992, 34282, 227081, 
104510, 29873, 68962, 47014, 68131, 14434, 16130, 44919, 
89933, 191410. 152520, 57895, 84467, 124815, 

Herekenin ipekli yas- 217923, 159768, 66664, 30554, 
tıgı kazananlar: 153399, 15453, 161487 
218768, 47093, 16330. 71941, Eyer takımı kazananlar 
120162, 150728, 174747, 238431, 9830, 220590, 174482, 194824, 
164690, 179701, 75567, 39913, 7019, 
37614, 30684, 163310, 19495, Evrak çantası kazananlar 
244598, 240766, 98678, 224796, 104478, 244172, 135585, 99994, 
Hereke kumaş1ndan yas- 70003, 102358, 165807, 109408, 

t k ka ananlar 224119, 232761, 140849, 114558, 
' l z 133831, 19762. 235077, 100097, 

23994, 992, 184610, 246901, 41732, 11610, 203163, 113358, 
187798, 209692, 86648, 14998l, 156561, 24676, 154663, 84707, 
93502, 59376, 105273, 87529, 6351 54215 56780 79465 
150877, 33805, 203490, 81226, 248636: 24164: 120279: 23810: 
193375, 18938, 73923, 174966, 10653 174452 11315 112336 

Geçenlerde bir rum mekte· 
biade cereyan etmiş bir bayrak 
meselesinden bahsetmiıtik. Dün 
de gene bir rum mektebiade 
geçmiş ikinci bir vak'a duyduk. 
Anlaşılan bu propaganda yuva· 
larında tedrisat değil, ancık 
propaganda yapılıyor. Yeni me
ıele şudur: 

Maarif müfettişleri bir gün bu 
mektepte teftişatta bulunur· 
)arken birdenbire son sınıfa 
girmişler ve sınıfta ya 1 n ız 
dersle meşgul olmaıı lazım 
gelen muallimin sanki tiyatroda 
bir facıa temşil ediyormuş gibi 
kiıvei rubaniyeyi labia :kollarını 
havaya kaldırmış, gözlerini açmış 
bir halde çocuklara bir 9eyler tel· 
kin ederken görmüşlerdir. 

Müfettişler kisvei ruhaniye ile 
sınıfa girmenin yasak olduğunu 
bu elbisenin aacak mektep hari· 
cinde giyilebileceğini ihtar ile te· 
kerrür etmemesini söylemekle 
iktifa etmişlerdir. 

Birkaç gün sonra yapılan ikin· 
ci bir teftişte ayni muallimi yene 
ruhani elbise ile ıınıfta Ye ayni 
vaz'iyette ~örmüşlülmüştü. 

Müfettişler bu sefer mektebin 
teftiş defterine müdüre hitaben 
bir ihtar yazmışlardır . Müdür 
hiç sıkılmadan " Çocuklar üze· 
rinde müessir bir telkinde bil· 
lunılabilmek için muallimin ruhani 
elbiıe ile sınıfa girmesinin daha 
muvafık olduğundan. bahs ile mü· 
fettişlerin ihtarını hiç nazari dik· 
kata almamakta israr etmiştir. 

Üçüncü teftiş te vaziyet aynı şekil· 
de devam edince mektep maarif 
idaresince 20 gün müddetle ıed· 
dedilmiştir. 

Cemiyeti akvamın lıtanbul 
ıubeıinin Beyoğlundaki binasın• 
da esrarengiz bir ölüm hadiseıi 
olmuş ve hüviyeti hala tespit edi
lemeyen bir adam bu binada ölü 
olarak bulunmuştu. 

Dün bu vak'a hakkında yeni· 
den ve etraflı bir tahkikat yaptık. 

Ölü bulunan adamın üzerinde 
bir türke ait nufus kağıdı bu
lunmuş iıede muayenesinde bı
rııtıyan olduğu anlaşılmıttır 

Maktulün Rus olmaaı ihtimali 
daha kuvvetlidir. İşin en garip 
ciheti ölü olarak buluııa adamın 
ne yüzden öldüğünün el' an ianla· 
tılmamıt olmasıdır. Filvaki ölü
nün yanında ablmıt bir silah 
bulunmuıtur. 

Fakat ölü, kurşunla wrulmut 
değildir. Tahkikata vaziyet eden 
ikinci müstantik Hayrettin bey, 
bu müe&1esenin "kurye. si "Dan· 
yel Fıran. ile kapıcı "Viladimiz 
Jorj. u nezaret altına aldırmış
tır. Bunlar katil cürmünden de· 
ğil, vefata sebebiyet cürmiyle 
maznun bulunmaktadırlar. 

Maznunlar müteveffanın hır· 
sızlık kaatiyle binaya girdiklerini 
ve tabancanın da gene kendisi 
tarafından atıldığını söylemek • 
tedirler. Filhakika ortada bu ad
amın öldürüldüğüne dair hiç bir 
delil yoktur. Bütün tahminler 
nihayet bu adamın korkudan 
ödü patlayarak öldüiü merke
zindedir. işte :bu cihetin tespiti 
için müstantiklik ölüyü dün Mo· 
rga naklettirmiştir. Morg vefa
tın sebebini tayin edecek ve 
bu suretle esrar perde•; orta· 
dan kalkacaktır. 

Maznunlar kefaletle ,erbest 
bırakılacaklardır. 

Adll11ede 110933, 232210, 26190, 214306, 112322: 36880: 185528: 211139: Vilayette 
144331. • 248769, 206083, 211974, 101154, Polis müdürünün tekzibi Yeni adliye tebeddülleri 

Herekenin ipeklı men- 228709, 239607, 136601, 88569, Dün bir refiktmizde polis mil· Adliye vekaleti, dün müddei 
diii kazananlar: 180584, 184394, 220913, 150221, dürü Şerif heye atfen Istanbulun umumiliğe bir telgraf çekerek bi-
233136, 236971 , 228688, 149475, 158686. 173371, 177830, 140888, asayiş i hakkında bir beyanat ç ıklt. rinci ceza mahkemesi reisi Hasan 
176432, 129721, 57573, 115576, 64275, 187712, 22608• l28355, Şerif B. dün gendisiyle gürilşen bir Lutfi bııvi Ankara~·· davet et· 
80332, 122127, 189767. 89039, 225951, 124358, 725BO muharririmize, sirkat vukuatına miştir. 
235016, 28523, 229784, 157242, 502S7, 57610, 148043, dair hiç kimseye beyamıtta bulun- Hasan Lutfi b. bu gün Anka-
9684, 150605, 247335, 44071, •

1 
d . madığını ve mezkür beyanatın te· raya gidecektir. Tahmin edildiğine 

236913, 154332, 109012, 182155, vergı ere aır · 1 ıd 11- ö mamıy e musanna o uı;unu s y· göre Hasan beyin adliye vekaleti 
19446, 238903, 143661 , 146097, Nazarı dikkate !emiş ve tekzibini rica eylemiştir. 
150292, 224903, 215215, 154919• Mu~akkatat ve rgı' lerı.nde ahı'ren B t ı'nhı'sarında tasfiye 
lBtı 42, 63940, 176922, 221315, aru 

Pek ehemmiyetli tadilat vukua gel- v·1· t . t f" k . 
13587, 221985. 13'>. 39, 54"'11, 1 d ı aye memurın aa ıye omıa-

" diği ma um ur. Bize öyle geliyor- d - · 
37659, 156986, 123406, 69182, yunu dün içtima e erek mesaısıne 

ki maliye tahsil şubeleri kendi mm D d 
229071 , 133940, 189784, 85042, takaları dahilindeki emlakin ver· devam eylemiştir. ünkil içtima a 
132881. 227494. 17964, 71370, kk d b. barut inhisar idaresinden altı me. 

gileri ha · ın u ırer hesap çıka· 
73738, 55378, 61862, 239093, rarak emlak sahiplerine hemen murun tasfiyeye tabi tutulmasına 
16S93, 91?721 , 51906, 245822, şimdiden göndermelidirler. Buna karar verilmiştir. 
176327, 154305, 164895, 105206, hele bizim memleketimizde ~ok 
182561, 58136, 172124, 226991, !üzüm vardır. Kanun muktezasının 
124'.H2, 231682, 161978, 181843, kendilerini ne derece alakadar et. 
31518, 64109, 112356, 133867, tiğini bilmeyenlerin adedi memle-
107731, 65905, 56277, 89555, ketimizde pek çok ol~a ger7ktir: 
226431, 237176, 80427, 185510, Bu kabilden olan ~mliik sahıplerı 

aklıkları malumata gıire vergi 
mik.tarını hazırlamak çaresine 
cveldcn tc~ eseül etmiş olurlar. 
Bu tarz memurlar için de kolaylık.
lı olsa gerektir. 

37471, 71990, 136410, 62458, 
183465, 159819. 

Estonya konsolosluğu 
Estonya hükumeti İstanbulda 

birinci defa olarak bir Konsolos· 
luk ihdas etmiştir. 

Münhal azalıklar 

Emanf!lle 
Fatih· Edirnekapı hattı 

Fatih · Edirnekapı hattının tek 
mıntaka haline ifrazı hakkındaki 
teklif tramvay şirketince kabul 
edilmemiştir. 

Abide komisyonu 
Abide komisyonu bu günlerde 

içtima edecek ve Takıim meyda
nının yeni vaziyetini mahallinde 
tetkik edecektir. 

Yeni bir yol açılıyor 
Harbiye mektebi yanından Maç

ka kışlası önüne kadar yeni bir 
yol açılmaktadır. 

ceza işleri riyasetine tayini ve ceza 
işleri reisi Aziz beyin de birinci 
ceza riyasetine nakli kuvvetle 

muhtemel görülmektedir. Dil!;er 
taraftan münhal bulunan ai!;ır ceza 

riyaseti için de bir kaç zatın isim-

!eri mevzuu bahstir. Ağır ceza 
azasından Nuerat ve üçüncü ceza 

reisi Kudretullah beyler bu me· 
yı.::ıdadır. 

.Bir avukat hakkında 
tahkikat 

Baro meclisi inzıbatı, A vundulr 
zadelerin ifliı;ı iainde bir avukat 
tarafından mesleğe mugayir ola
rak yapıldığı iddia olunan yolsuz 
işler hakkındaki tahkikata devam 
etmektedir. Bu hususta tanzim 
olunacak rapor henüz yazılmıştır. 

Kadriye H. in §&bitleri 
Kadriye hanımın muhakeme

ıinde dinlenilmesi mukerer bulunan 
şahitlere celpnameler gelmişti. 
Bunlar tamamen teblii edilmiştir. 

Son günlerdeki 

Son ctınlerde limanda tahmil 
tabliye Ye antirepo fıuhranı oldu· 
ğu yazılıyordu. Dün bu hususta 
rüsumat umum mUdUrü Ihsan Ri· 
fat beyin fikrini almak iıtedik. 
Fakat lhaan b. bu hususta bir fey 
ıöylemek İltememit ve ademi mı· 
IGmat beyan etmi,tir. 

Mes'elc hakkında liman şirketi 
mUdürü Hamdi b. ,unlan ıöyle· 
mi,tir: 

- " Limanda tahmil tahliye 
mUkemmeldir. Fakat antirepo ol· 
madığı için mavunalardan ety• 
tahliye edilemiyor. Tophane anha· 
rlan fort mUessesesine geçmittir. 
GUmrUk anharları, diğer an· 
tirepolar da doludur. Mamafih an· 
tirepo buhranının izalesi için rU• 
ıumat mUdlıriyetine müracaat et• 
tik. Fort mUel!eseıile itil&f et· 
tik, gümrükten çıkan ve gumrU· 
ıte giren mallar için tenzilitlı ta· 
rife tatbik edilecektir. Tarifede 
'!• 35 tenzilat vardır.,, 

Şirket tarafından siparit edilen 
son sistem çelik mavunalar, eu 
tankları bu ay nihayetine kadar 
tehrimize gelecektir. 

Vukuat [--___ .] 
Esrar kaçak.çılan 

Zabıta memurları, Rahmi is· 
minde bir tacir ile katibi gene Rah· 
mi namında bir diğerini esrar k.a· 
çtrmak. cürmünden maznunen ne· 
zaret altına almıştır. 

Bir liralık saat 
Şehremininde merkez efendi 

mah~llesinde oturan Muhtar Hü. 
seyin hüsnü efendiye bir liralık 
adt saati 18 liraya satan Elif is· 
mindeki kadın polisçe yakalan· 
mıştır. 

Kadını almak istemiş 
Habil ve Cemil isminde ik.i 

adam, Kadık.öyünde Mühürdarda 
yanında bir kadınla beraber geç· 
mekte olan Seyfettin Beyin önünü 
keserek kadını elinden almak is· 
temişler, Seyfettin B. polisten is
timdat etmiş, gelen zabıta me
murları mütecavizleri yakalamış
lardır. 

Limandaki sirkatlar 
Liman dahilinde sirkat hadise· 

leri son zamanlarda çoğalmakta

dır. Bu cümleden olmak üzere ge· 
çenlerde Isveç bandıralı "Filom
yan. vapurundan üç sandık. açıl· 
mış ve içindeki kumaşlardan ek· 
serisi çalınmıştır. Çalınan kuma§· 
!arın 15,000 lira kıymetinde ol
duğu tahmin olunmaktadır. 

Sandıkların nasıl açıldığı ve 
sirkatin nerede yapıldığı henüz 
malı1m değildir. Mamafi hadise
nin limanımızda cereyan ettiği 

kuvvetle tahmin olunmaktadır. 
Tahkikat devam etmektedir. 

Vinçten yaralanan 
ltalya bandıralı Teodora vapu

rundan yük almakta olan sandalcı 
Hasan reis, vincin sapanı kopma
sı üzerine elinden yaralanmıştır. 

Yardımcı Mustıfanında 3 parmağı 
kop·muştur. 

Gelin hanımın marifeti 
Beylerbeyinde Küplücede otu

ran Kara hisarlı 50 yaşlarında Arif 
ağa ile gelini Naciye dün kavga 
etmişler. Neticede Naciye kızmış 
ve oralda kayin pederini sol böy
ründen yaralamıştu. 

Cemiyeti belediye dün içtima 
etti. Azadan vefat eden Haydar Mu· 
hiddin Beyin yerine Lutfi bey geçti. 
Azadan Emin Ali Beyin bir takriri 
okundu. Bu takrirde Şirketi hay· 
riye, Seyri sefain, Haliç vapurla
riyle Şimendifer şirketlerinin tari
felerinin tevhidi teklif olunmuştur 
Bu takrir nazarı dikkate alınmıı 
ve tatbiki için şehremini beye ha· 
vale edilmiştir. 

Bundan sonra bir iki mazbata 
okunmuş ve celseye nihayet veril· 
miştir. 

HUlelerrllı 
Zabıt katiplerinin 

imtihanı 
Cemiyeti belediye zabıt kitip 

lerine isteno öğretilmektedir. Dilıa 
bunların istenodan sür' at tecrübe
si yapılmıştır. 

Hakkı Şinasi paşamn 
teftişleri 

Hakkı Şin&Ri pş. Cumartesi gü· 
nü Şehrimiz fırka teşkilatını tef
tişe başlayacaktır. 

Üsküdar bankası 
Üsküdar bankasının yakında 

resmı küşadı yepılacalttır. Banka· 
nın sermayesi 100,000 liradır. 

Hayat pahalılığı 
Hayat pahalılığı hakkında tica

ret odasının yaptığı istatistiklerin 
yanlış olduğu yazılıyordu • O. 
da katibi umumisi Cemal B. bir 
muharririmize: 

-"İstatistik kayıtlara müsteııft· 
tir, yanlışlık olmaz, İstatistikleri 

tashih de etmedik. Şekerin 3 kuru,. 
veya 90 par olması pahalıi!;ı ve U• 

cuzluğu teshil edecek bir fark ol· 
maz.,, 

._s ""-•1 
... llll 

1 Karilerle baş başa 
1 - Nasır beye : Uykuda 

dolaşmak en ziyade sinirli İn· 
sanlarda olur, kabili tedavi· 
dir. lısteriklerde görülen bu 
hastalık için bir sinir ve ruh 
doktorunun tedavisine mllra
caat icap eder, 

2 - Hayreddin efendiye: 
Şikayetinızin sinir olmaaı muh· 
temeldir, evvela bevliye mu
tahasaısına müracaat ediniz. 

3 - Şükrüye hanıma: Ka· 
dın hastalıkları mutabas•ı•ına 
göıteriniz, ay halinin ke~ilme· 
ıi yalnız gebelik değildir. 

4 - Nurettin efendiye: So· 
lucan e.ebebile bir çok haıı
talıklar, bilhasaa tikiyet etti· 
ğiniz ishal hali görlllebilir, 
ilaç almak için reçete iıter· 

ler, doktora gösteriniz. 
5 - N. 8 . hanımefendiye: 

isteri kabili şifadır. Bir şartla 
ki muhitinden uzaklattırılmalı, 
doktor emri iradesine veril· 
melidir. 

Lokman Hakim 

Ahmet Hüsnü ef . dün gülhıne 
hastanesinde ölmüştür. Vatman 
Apostul polisçe yakalınllllf, adli
yeye verilmiş ve istintakı yapıl· 
dıktan sonra serbest bırıkılmııtır. 

Biçakla cerh 
Unkapanında Hacı kadın ma· 

148415, 141066, 176944, 204579, 
36875, 221771, 111522, 123133, 
189830, 59231, 115609, 136533, 
243154, 203153, 56311, 167095, 
179274, 94681, 36838, 17400, 
13355, 119237, 91756, 206266, 
100874, 27783, 136766, 208707, 
162070, 139117, 122346, 54690, 
110803, 144177, 67857, 128615, 
154772, 135321, 47242, 103162, 
243771 , 51464, 106548, 64195, 
140004, 56243. 173818, 43223, 
69167, 148267, 76046, 181798, 
162128, 209360, 4933, 69900, 
1288Q9, 10f.(lf6, 85049, 219280, 

Per~enıbc günü oda meclisinde 
münhal iki azalık için intihap he
yeti toplanacak ve müntehibi sa
ı. ilerin ne gün intihap edileceği 
tespit · olunacaktır. 

5S108, 188509, 15733, 51228, . İngi liz lirası 

Ortaköydeki divadar 
Ortaköy divarlarının sür'atle 

hedmi emanetçe alakadarlara teb
liğ edilmiştir. ----

Eşya çalarken · hallesinde oturan Ali ile kasap 
Karagümrükte Hamam! Mu- Ibrahim kavga etmişler, neticede 

Polis müdürü Şerif U. dün bittin mahallesinde şoför Iemai· Ibrahim bıçakla Ali yi üç yerin· 
müddei umumi Kenan beyi ziya· l 1 d den yaralaınıatır. 

hır~ız ' ıklar 

144248, 45'1~. 69852, 19759, Dün bor-ada isterlin 1013,25 
170145, 78.d4, 179502, 176046, açılmış 1011 de kapanmı~tır. İs-
676 5, 161 l I l(ı5073 :2230J8, tikrnzı dal· ili tahvi li 94,25 açtlınış 
82317, 1ll:ıı01, .:ıS l'i~, '203919, aynen kapanmıştır. Düyunu mıı 
22?681 7;, 57, 3964<), 5889 , vahhiclı 180 de aç ılmı ş 182 de 
103Sı~ • • ~ 134,., '..!~S,Q(;O , ko. l!! il l" ' 'ı'. ' 

tıokan umum müdürü ret etmiştir. lin evine sınai ismin e bir hırsız 
- girmiş ieede eşya çalarken yaka· Boş çuval hırsızı 
İskan umum müdürü Hacı Bu ziyaret, son zamanlarda ıık Sı'tkecidc T ı o l< ya anbarına cı· 

k lanmıli 
Mehmet bey Karadeniz sahiJlerin· sık vu ua gelen sirkat failleri mmı kı rara l, cv· 11'.i l;t'\.C: !iç hınız 
deki iskan teşkilatını teftiş etmek hakkında adliyece yapılmakta ve Vatman serbest bırakıldı girmi~ \C L•'S ~ ı;v•l la,1 •;alıp kıı.çar-
üzere dün lnonü vapuriy!;; hı.re· yapılara k olan muamele ile ala· Geçen gün Şehzade 1.ıa şıııda kcn b :ml:ı rol•ıı iki ı i yal.::alwrıınıı 
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kômunistler 
hakkında 

lzmir, 3 [A.A] 
Taklibi hükümet ciirmile maz· 

nun olanların muhakemelerine 
bu gün öyled~ sonra devam 
edilmiftir. Ehli vukuf raporu oku· 
narak kafi görülmüş ve doktor 
Hikmet beyin yazıları hakkındaki 
rapordan bir netice elde edileme 
diğinden yaztların yeniden tctki· 
kine ve mubakemenin Temmuzun 
sekizine talikiu.e karar verilmiştir. 

Çek -Macar miinasebatı 
P.ıris, 2 [A.A) 

Demir yolları müdiriyeti, Çe. 
koslovakyalı bir kaç şimendilfer 
amelesinin Macar hududundaki 
Hidasnemeti şehrinde casusluk 
töhmetile tevkif edilmelerine kar
şı protesto olmak ilzre Macaris
tan ile her türlü münakalitın 
tatilini emretmiştir. Macar şime
ndüferleri, Hidasnemeti ile mu
ntazamen münaklatta bulunmak
tadır. 

"Baldvin 
" 

Kralın nutku 

nın nutku 
Londra, 2 [A.A] 
okunduktan sun· 

ra, M. Baldwin, son derece mute

dil bir nutuk söylemiştir. nıüza· 
kera~, ne liberallar ne de diğer 
meb uslar tarafından hiç bir nut· 
ku söyle nmeksizin tehir edilmiş· 
t~r · işsizliğe bir çare bulmak için 
lazım gelen tedJ:ıirleri araştıran ve 

tanzim etmekle meşgul olmuş 
olan mührü has lordu M. Thomas, 
yarın hükümet pliinının esasi hat· 

larının neden ibaret okluıtunu izah .. 
edecektir. O zaman hükumet pro-

jelerinin muhalif fırkalar tarafın· 
dan tenkit edileceği tahmin olun· 

maktadır. 

Yavuz ve Yunanlılar· 
Hamburgun Vulkan tersanele· 

rinde inşasına başlanmış olup 

muhabere dolayısile inşaatı met
ruk kalan Salamin isimli Yunan 
ıırhlısının teknesini tetkik için gön 
derilen Yunan fen hey'eti Lon .. 
draya dönmüş ve raporunu har· 
biye nezaretine göndermiıtir. 
Bu zırhlının inşaatının ikmal 
edilip edilmiyeceği hakkındıı 
henüz kat'i bir karar verilmiı 
olmayıp bu Alman tersanesile 
gemiye bugünkü ibtiyacata muvıı
fık bir şekil vermek için yapılması 
icap eden tadilatın mümkün olup 
olmadığı hakkında açılmış olan 
müzakerelerin neticesine bağlıdır. 
Alman tersanesi Yunanlıların io
tedikleri tadilatın icrasını kabul 
etmekte imiş . Bu tadilatın ım 
mühimmi gemiye yavuzdan sür'a· 
tına müadil, yani saatta 27 ıı~il 
sür' atı temin olup hu husus~a 
tenni tertibat ilavesine imkan ~ıa· 
sıl olacağını Yunanlılar ümit eı~i
yorlar, Zira, bu günki halile Sa~a
minin ılir'tı bundan çok a;ıtğı 
olup bu •a yavuz karşısında pek 
dun mevkide kıılmasını intaç et
mektedir. 

Yavuz saatta 27 mil sür'ati 
mad!n kömürü istihlaki te~nin 
ettiği halde Salaminin ancak nna
kinaları Türbine tahuil edilmek 
suretile bulabilir, ve Yavuı ile 
müsavatı temin edebilirmiş. 

Yunan gazeteleri meselenin 
henüz müzakere safhasında o~du
ğunu ve bunun hitamında bahı•iye 
nazırının riyaseti altındak: he,yet 
taraından metrıik geminin te~el
lüm edilip edil>neyeceği hakkında 
bir kıımr "erıleceğini kayd ... li
vorlar. 

r.; orçlar 
itilafı 

Paris, 2 [A.A] 
Borçlar hakkindaki itilaflara 

dair müzakeratta bulunan meb'u· 
san meclisi maliye encümeni üç 
karar vermiştir. Evvefa: alelade 
tasdikı dokuz müstenkife karşı 24 
rey ile, saniyen; kanun haricinde 
bırakılacak ihtirazı kayitlerle tas
dikı 12 reye karşı 21 rey ile, Sa-

lisen: kanuna deı cedilecek ihtirazı 
kayitlerle tasdikı de 10 muhalif 
ve 11 müstenkif reye karşı 14 
rey ile reddetmiştir. Bu kararların 
esbabı mucibesi, encümenin me· 
clise tevdi edecek olan metne 
vakıf olmamasıdır. 

Encümen, mazbata muharri· 
rini hükumetin tevdi edeceği met· 
ne konulacak ihtirazi kayitlerin 
formiillerini tevdie davet etmiş· 
tir. Kolislerde deveran eden şa· 
yialarııı nazaran M. Poincarenin, 
maliyıe encümeni içtimaının so
nunda ihtirazi kayitleri ihtiva 

eden hiçlbir metin teklif etmiyece
ğini, fakat bu kayitlerin tespit 
ve brızimi hususunda encümenle 
te~riki mesaiye amade bulundu
ğımu beyan etmiştir. 

*** Paris, 2 [A. A] 
Meb'usan meclisi hariciye en. 

ıcümeni borçlara müteallik itilaf
ları müzakere ederek üç muhte· 
lif karar vermiştir. Alelade tasdik 
teklifi hiç bir reye iktiran ede
memiş, tasdik hakkındaki layiha 
8 muhalif reye karşı 15 rey ile 
reddedilmiş, bazı ihtirazi kuyut 
altında tasdik teklifi 15 rey ile 
kabul edilmiştir. Bir çok müs
tenkifler vardır. 

.. • * 
Paris, 2 [A.A] 

Meb'usan meclisindeki sosyali. 
ıt grupu borçlara müteallik itilaf· 
lar hakkındaki hareket tarzını 
tayin etmek için toplanmıştır. Cr
up perşembe günü müzakeresine 
devam edecek, ve ağlebi ihtimale 
nazaran tasdika muarız olan ta 
rafın fikrini kabul edecektir. 

Paris, 2 [A.A] 
Radikal sosyalist grupu, borç

lar mes' elesini tetkik etmiş ve 
grup mensuplarından hiç birinin 
maliye ve hariciye encümenlerinin 
mazbata muharrlrliğini kabul et· 
memesine karar vermiştir. 

Ingiliz amelesi 
l\fanchester, jA.A] 

Amele, ücretlerinin yüzde 12,82 
sinin tenzilini kabulden imtina et
mişlerdir. Bu gün pamuk ip]:k. 
haneleri patronlarının mümessil· 
!eri amele murahhaslarile uzun 
uzadıya gürüşmüşlerdir. 

Tütün inhisarında 
Alınan haberlere nazaran bu 

sene, tütün cin~leri gayet iyi ve 
mahsul da çok feyizlidir. 

. Müd~riyeti unıumiyede yeni 
bır levaLım ve sevkı'yat .. d ... mu urı-
yeti teşekil dilmiştir. Bundan baş· 
ka ayvalıkta bir merkez ihlas 
edilmiştir. 

~ 

Müthiş bir 
zelzele 

Sidney, 3 [A.A.) 
Buraya gelen bir telsize na· 

zaran 28 Haziran gecesinde şid
detli bir zelzele, yeni Habrides 
adalarının en genişlerinden olan 
Ambryn adasını sarsmıştır. Dai
eap de ve Craigscove de misyo· 
nerlere ait iki bina harap olmuş· 
tur. Bu iki yer arasında bulun
makta olan katolik misyonerle
rine ait binanın harap olmuş ol· 
masından korkulmaktadır . Bu 
mıntaka, fevkalade volkaniktir. 

Primo dö Rivera 
Madrid, 3 [A.A] 

Başvekil M. Prime dö Rivera· 
nın müptela oldğu Flegmon has· 
talığı şiddetlenmiştir. Başvekil 
bütün gün yatakta kalmağa mec· 
bur olmuştur. 

Rusyada ekmek 
Moskova, 3 [A.A] 

.. oskova Sovyetinin heyeti 
umumiye celsesinde Rus şuralar 
ittihadı şeh;rlerinin yeni mahsul 
idrakine kadar kafi gelecek ek· 
meğ·i mevcut olduğu beyan edil
miştir. 

Rakı • 
yerıne su 

Poliş ikinci şube müdürlüğü 
garip bir sahtekarlık tahkikatile 
meşguldur. 

Sahtekarlık, esasında o kadar 
ehemmiyetli değildir. Fakat tı.;t

kike şayandıır. 
Malüm olduğu üzre memleke

timizde rakılar inhisar idaresin· 
den alınan somalarla yapılır ve 
kapalı şişeler içinde satılır. 

Herhangi bir dükkandan rakı 
alınırken ş şeler kapalı ve mühür· 
lü olduğu içın muayenelerine !ü
züm görülmez. 

Son günlerde "3-4. yüz kuruş 
mukabilinde alınan bazı şişelerin 
içinden rakı yerine safi su çıktığı 

görülmüştür, 

Sonra gene bazı şişelerin üze· 
rindeki bandrolların sahte olduğu 
görülmüştür. Bu sahtekarlıkların 

ikisi de muhtelif semtlerde müşahe· 
de edilmiştir. Sahtekarlığı yapanın 
gayet kurnaz bir el olduğu anlaşıl
maktadır . Bu gizli el aranmak· 
tadır. 

Ahmet Haşim Bey 
Güzide arkadaşımız Ahmet 

Haşim Bey, bugün deniz tarikile 
ve berayı seyahat Avrupaya git
miştir. Aziz dostumuza hayırlı yol· 
culuk temenni ederiz. 

1111 a9 ® 
Ahmet Haşim Bey, keçen se· 

neki seyahatinde olduğu gibi, bu 
seferde, seyahat intibalarını, mu
ntazaman ve "seyahatta,, unvani· 
le gazetemize gönderecektir. 

P;.panın seyahatı 
Roma, 3 [A. A] 

Papanın 25 Temmuzda dini 
bir alaya iştirak etmek üzre dışa· 
rıya gideceği teyit olunuyur. 
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Gizik Duranın aveneside 

PROPAGANDA! \akalandı 
Adanada ~eçenlerde ~ld\lruleıı mqhur 

ıakı Gizik Duranın eve!.,. -iyetindo 
çalııarak. arkadaılık etmiı .ı.. ve mUlı.· 
tedi Acar Ahmedi öldttr• art k.i1i da· 
ha yakalanmııtır. Duran•n Saim beylide 
orman memurunun evini ıoydurmak Uıe
re gönderdi~i anlaşılan dort ark.adaıı da 
•}'rıra yakalanmı~tır. Gizik Duranla y•· 
pılan mıi!'SSdemedt•n sonra iki, Acar ah.· 
nıeJi öldüren Giı.ik Dnranın azdı l'O 
can:ı,·ar ilrkada~larından dôrt, orma.o 
memurunun evini soymak. Uıere Girik 
tarafından gönderilen dört ıa~i.de dohil 
·ılduğu halde şimdiye kadar Gızik duraa 
ve avenesinden on bir lıi.işi yık.alanmıı• 
tır. Şu suretle Giıik Duranın hemaa 
bUltln avenesi yakayı ele .,.iı oluyor 
lar. 

Harpte en kuvvetli silah Pro
pagandadır. Milletler bir kanaat 
üzerine harbe girerler. 

Bu kanaatları, zihinlerinden si· 
!erek yanlış yollara sevk eden, 
düşman propagandasıdır. Koza 
harbi yapan maneviyattır. Düi· 
man yanlış haberler neşrederek 
efradın maneviyatını bozmak is· 
ter, ve maneviyatı bozulan ordu· 
!ar, eski kıymetlerini muhafaza 
edemezler; hatta duramazlar. 

Propaganda o kadar kuvvetli 
silahtır ki, büyük harpte Roman· 
ya bükümeti harbe girmek için 
nıüterreddit bulunuyordu. Bir ta
raftan fran~ızlar kendi lehlerine 
harbe girmesi için çalışıyorlardı ; 
bir taraftan da Almanlar tehtitkar 
vaziyetler alarak kendi taraflarına 
celbe uğraşıyorlardı. Romanya 
kıra) ve hakümetinde, hatta ahali 
üzerinde, harbe girüp girmemek 
için tebellür otmiş bir kanaat 
mevcul değildi. 

Fransa, Romanyaya derhal 
dörtyüz kadın gönderdi, bunlar 
propaganda mektebinden yetiş
miş en güzel kadınlar olup hüki\· 
met erkanı içerisine sokuldular ve 
zabitan ile yüksek derecedeki 
memurlan ikna erlerek Romanya
nın Fransızlar lehine olmak üzre 
harbe girmesine sebebiyet ver
diler. 

Keza büyük harbin bidayetin· 
de türk ordusu bitaraf kalabilir
di. Fakat Almanlar bilhassa hey'· 
eti islabiye, bir taraftan Enver 
paşayı, diğer taraftan da za
bitanın fikirlerini harbe girmek 
için iebdile uğraştılar. 

Evveli " Göben " ve " Brcsla
vı • hediye ettiler; gemiler Türk 
bayrağı çekerek, mürettebatı da 
kırmızı fesler giyerek lstanbula 
geldi ve türk filosu emrine gir
di. Her kes sevinç içinde idi. O 
zaman bu gemiler, yağ gemileride 
dahil olduğu halde, ikiyüz mil
yon lira idi ve Alman donanma
sının en yüksek sefaininden iba
ret idi. 

Fakat türkler gene muhiise
mati il!n etmiyorlardı, bu kadar 
hediye mukabilinde harbe girmek 
için bir hareket göstermiyorlar
dı. Bu esnada Almanlar pazar
lığa başladılar. Bütün top ve mü
himmat Almanyadan gönderile
cek mukabilinde para alınmaya
caktı. Bu suretle harbin masraf
larını Almanlar kısmen kendi 
Üzerlerine alıyorlardı. En niha
yet filo, amiral Suşon kumanda
sında olarak ve kendiliğinden 
giderek Odesa sahillerini topa 
tuttu, ve türkler büyük harbe, 
Almanlar tarafından kısmen he· 
diyelerle, kısmen ikna edilerek, 
kısmen de zorla girmf.ğe mec
bur oldular. O zaman türklerin 
harbe girmek için bir kanaatla
rı yoktu, Almanlar türklük ce· 
reyanından istifade ederek meyda
na bir Turan çıkardılar. Turan 
sizindir diyerek havaya asılmış 

bir elma gösteriyorlardı. 
Türk evlatları kendi kanaat· 

leri olmaksızın harbe sokuldu
lar. işte Almanların propaganda· 
)arı türklerin büyük mekamatı· 

nı aldatabilmişti, 

dair propagandalar idi. Denildi· 
ğine göre harpte en müthiş silah 
propagandadır. Yalnış haberler. 
bazen ordunun maneviyetini kırar. 
Bunun için ordu ve milletin ma· 
neviyatını yükseltecek havadis
ler neşredilir, hatta bazen hava· 
dis uydurulur. 

Harp esnasında Fransızlar rÜ· 
zgar müsait olduğu zamanlar ba
lonlar uçururlar ve bunlarla Al
man cephesi gerisinde kalmış 
olan Fransız ahalisine beyanna
meler atarlar ve ümit telkin ede-

rlerdi. 
Bilhassa tayyarelerle demet 

demet beyannameler atarak mü· 
kavemetin beyhude olduğu ve 
teslim olunma~ını yazarlardı, Bu 
atılan beyannameler polisler ta· 
rafından hemen toplanılırdı. 

Propaganda bugün harp ve· 
saitinin en müthişi olmuştur. 
Memleketini seven ve büyükle· 
rine ıtimadı olan' sağlam mene· 
viyat taşıyan milletler düşman· 
)arın uydurulmuş propagandala· 
rına inanmaz ve alet olmazlar. 

* Afyonkarahisarında bir kau. -
Afyonda kale mahallesinde nalıncı oğul· 
Jnnndan ŞUkrU isminde bir genç, arka• 
daşlarından Arif ve diger bir genç 
ile beraber geçen cuma Akarca keoarıaa 
giımiıler ve orada e~lenirken bir boınh& 
bulmuşlardır. 

Şukru ve arlcadaılan bombayı patlat· 
mak ve gUrultusilnU dinlemek. merak. ve 
ıecessusUne kapılmı~tır. Tehlikeli cismi 
ellerine alarak Akarcadan Kale maLalle
sine gelmiıler ve orada bombayı pıllatmalL 
için bir aceş ya1'mıılar. Alevler parlamal• 
ba~la\'ınca içine atmı~lardır. Birdenbire 
ini illik olmuştur. 

Polis hadise mahalline gelince Şllk• 
rünün ayağından fazla lıan aktı&ını ff 
ayağın bacıığa ince bir deri ile merbllt 
olduğunu görmUştur. Vücudunun diler 
yerlerinde de ı aralar olan ŞükrU baila• 
nede vefat etmiştir. Arifle diğer arkada-

======~===== = ıı da yaralıdır. . 
Likör fabrikası * l1<i e•kiıa daha yııtalandJ -

Müskirat inhisar idaresi bir 
likör fabrikası açacaktır. Avrupa· 
dan gelecek nıutahassıslardan bu 
hususta istifade edilecektir. 

Hatipsiz cami 
Geçen Cuma günü Üsküdıırda 

Altuoizade camiinde garip bir ha· 
dise olmuş, 2-3 yüz kişilik bir ce· 
maat camide uzun müddet bekle· 
dikleri halde Cuma namazını kı· 
lamadan camiden çıkmışlardır. 

Kayserinin Karahisar nahiyesinde elH 
ıaİın<laki meşhur eşL;yalardan Hasaa 
baba ) apıJan müsademe neticetinde 
rut:cruben yakalanmı~tır. 

İki senedenberi Bünyan mıntakasm• 
da eşkiyılık yapan taçinli Muradın d& 
cesedi bulunmuş ve refiklerinden Kerim 
ve Ali derdest edilmişıir . icra edil• 
tahkikat neticesinde l\.luradın ark.adaılan 
tarafından öldUrüldUğU anlaşılmııtır. 

@ Afyonkarahisıırında elektirilr. -
Afyonun elektrik tesisatının ilk teer~bllll 
muvaffakıyeıle yapılmııtır. 

@ Küıahya 929 istihoslitı - Kütahya 
dn.n verilen malfimata göre 929 ıeo.eaj. 
KutahYa muntakw istihsalltı berveçlıi 
atidiı:' 

Camide Cuma namazının kılm· Arpa 23 milyon, Afyon 7500, 1!111' 
mamasına sebep hatip efendinin day, 4Q milyon, Patata• 300 bin, Hq. 

haı 4ff bin, Fasulya 100 bin, SojaD 
gelmemesi, başka hatip bulun· 350 bin, llfısır 1 milyon 600bin, N0o 
ması da kabil olamamasıdır. but 226 bin, Yun ve yapağı 150 bilı, 

Elma 90 bin, Kiraz 60 hin kilodur. 
Mamafih hatip efendinin vazi· Bu istatistike göre geçen seneye ııı. 

fesioe gelmemekte bir sebep var· betle arpa ıüzde 35, buğday ıuzde :ZS. 
pataıe• ı·uzde 35 fasulya, yüzde 25, ıoAU 

dır ve bu sebep biraz gariptir. Ye mısır, ylııde 35.1un yüze ve yap&ğı )'119> 
Altuni zade camii evkaf tarafıD· de 23 ni•betindo fazladır. Afyon ve Elma 
dan değil, mütevelli tarafından ı .ızde 60 ni•hetindedir. 

@ Sıcaklar - Haular artılı. tanıaıııi!J 
idare ediliyormuş. 15ınınağ• başladı. J\lemleketimizin bar 

Caminin mütevellisi "6. ay· tarafında "cak.Iardan tikayet edilmelı.tedir. 
danberi imam ve hatip te dahil Bir kaç gün evel Ankarada hararet olJuqa 

ı ukselmi~tir. İki gündenberi e1mel• 
oduğu halde 'cami hademelerin· baılııan ıimal rilzglrı dolayl!ile etki 
den hiç birisinin maaşlarını ver· ıidJetini k•ı betmiıtir. Metreoloji mll
miyormuş. İmamla hatip 0 gün sesinin evelki gdnkU tarihli raporwıda 

memleketimiz hava vaziyeti ıu ıuret14 
sözleşmisler ve bu hali protesto • tespit edilmiıtir. 
etmek maksadile cüma günü ca· Trakya mıntıkasında en fazla hara· 
miye gelmemişlerdir. ret Alpulluda kaydedilmiıtir. Burada ~ 

dedilen hararet azami 31 derecedir. A7• 
imam ve hatibin Cuma günü ni tarihte Alpulluda saaı 17-19 arasında 

çok fazlı ya~mur da yağmıııır. 
vazifeleri başında bulunmamaları Orta Anadolu mıntak.U1nda : Buıa
keyfiyeti dini müesseseler müdi· !arda en fazla hararet Tokatta kaydedil. 

miştir. Buradaki hararet dereceıi 36 dır. 
riyetine aksedince tahkikat yapıl- Diğerleri sırasile Kaıtamonu, Çank.ın, 
mış, imamın o gün mezun oldu· Kaıseride 35, l\fenifunda 34, ve Anlı.on, 
ğu, hatibin de namaz vakti bir- Afyon, Konya, Çorum, ADlAly•da da Sil 

k b hl 'k derece kaydedilmiştir. 
denbire hastalanara ir te ı e Garbi Anadolu mınLıkuında: eııf .. 
geçirdiği anlaşılmıştır. hararet 36 derece olmak Uzre Aydmda 

Mamafi hadise bu cami müs· kaıdedilınişıir. İzmir ile Muğlada 34 ft 

tahdimleri lehine bir vaziyet hasıl Denizlide 32 derece olmuıtur. Diğer yefo 
ler daha mutedil geçmi~tir. 

etmiş, evkafı mülhaka müdiriyeti Cenup ve cenubi mJntık""1nda, Antal:ra 
altı aydanberi maaş vermiyen ve Urfada 37, Manavgat!& 36, A~ 

il h kk d t hk'k ta 34 derece kaydedilınit ve diler şehir! .. müteve i il ın a a ı a 
rin hararet derecesi daha •ı•lı bulUll• 

başlamıştır. ı muıtur. 

N f B ld'• ~ki Anadolu mıntıkasında en fazla 
Rıdvan ı azı · ge 11: derecei hararet 31 derece kaydedihııİI 

Maarif vekaleti hey' eti teftişi ye hu derece de Errurumda olmUftur. 
reisi Rıdvan Nafiz B. vekaletten Karadeniz mıntakasında; Memleketi. 

mirin en mutedil mıııtakuı buraadu, 
aldığı talimat üzerine ~ehrimize Buralarda en fazla hararet dctteeai 25 

gelmiştir. derece kaydedilmiıtir. 

11 r Davetler 
Himavei Eftal 

Jll Hakimler komisyonu 
Hakimlerin derecelerini tesbit 

ile meşgul bulunao ve temyiz aza. 
sından İbrahim ve Feyzi beylerdeo 
mürekkep olan komisyon Ankara· 
ya nakledilmiştir. 

• Cemiyetinden 
Propaganda yalnız harbe gi

rerken değil, harbin devamınca 
da devam eder. Gene büyük ha· 
rpte müttefikler kendilerini kuv· 
vetli göstermek ıçın aldıkları 
esirleri resmi tebliglerle ilan 
ederler, bize de bayrak astırır· 
)ardı. Almanlar ufak bir muzaf· 
feriyet kazandıkları zaman dük· 
kanlar renga renk bayraklarla 
donanırdı. Bu hareket Alman· 
lat lehine bir kompiliman ve 
Almanlıırın kuvvetli olduklarına 

Hareket gazetesi 
aleyhindeki dava 

KadıköyUndeki Notru dam Dlı•iyoıı 
F'ransız mektebi tarafından cemi1etimiıe 
bu kerre 20 lira ıeberrll edildiğindea 
m<lr.tebi mezktlt tarafından vuku bıılaa 
eseri moavenete cemiyetiınU namına ara 
ıeıelı.kılr eı l•ris efendim. * Sadet Oomın Hanımefendi tarafut. 
dan Cemiyetimia-e hu kerre 40 lira teber 
rU edilmiı olduğundan Hanmı mUıari 
ileyhanın Cemiyetimiz bak.kında dsima 
ibraı buyurmakta oldukları J..;.:ıa:ıi)·el •• 
insaniyetten dolayı lmıdloiue &rıt te~1'
kUr eyitri1 ıfcııdi.ın. 

•Hareket. gazete.si hakkında 
matbuat müdürlüğü tarafından 
dava açılmıştı. :!u hususta henüz 
şehrimiz müdd ı umumilı~ine 
tı>bli~ t golınemi~ıtr. 
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Kim kiı 
, 

aklit 
yor? 

Aldığım • •• ı ı,tur: 
• Muhtc ı em Ley 1 fendi ; 
Geçen güne kadar [stanbuluıı 

ıaklabanlık edebi··atını çok be
ycniyor ve se\ e se ~ okuyordum. 

Bert vakt; çok bır kadınım. Her ey
lence gaızelesini alır, i:anlarına 
varıncaya kadar d.uruııı. Lakin 
geçen gün lıepsiııı terkettim. 
Sebebini SÖ)ley~yim: Cuma gü· 
nüydü, Bogazıçın,le yeni tanıştı

ğım bir madamı ziyarete gittim. 
Madam lıamanıda ııniş, yarım sa
at beklemel ı· m !{eliyor Masa
sının ilzerın ı Paris eğlence 
gazetelerini karıştırdım. 

Frall6ız gazeteleri bizimkilerin 
resimlerini çalmışlar! Aman, de
lim, bu kadın Gülter değil miydi; 
bu bey de Necdet? Yook 1 Gül
ter Erneatine olmuş, Necdet te 
Erneat .• 

Gözlerime inanmadın. Madam 
banyosunu bitirdi. Akşama kadar 
beraber oturduk. Madam da ca
riyeniz gibi şaklaban edebiyatı
nın eskidenberi meraklısı imiş. 

Söylendik, güldük. 
Madam merak etmi9, hoş bir 

kolekesiyon yapmış: Resimin as· 
lı türkçesi ... 

Rica ederim • O " Bey Efen
di, bana söyleyiniz bizimkiler mi 
Paris gazeteler"nden alıyorlar, 

Paris gazeteleri bizimkilerden mi? 
Bir de anl.ımadığım bir şey 

daha var; şu müşkülümü de hal
lederseniz minnettarınız olurum: 
Ayni .-esmi bir kaç hafta sonra 
gene görüyoruz. Bazen altındaki 
yazı degişiyor,~ bazen de olduğu 

gibi kalıyor. Bunun sırrı, kera
meti nedir? 

İki misl ay1 yan yana getiriyo· 
rum: Hiç bir fark yok. Acaba 
sebebi ve olsa gerek? İşte bunun 
için bizim edeb!yattan vazgeçtim. 
Belki :tülfi y~ra dokunuyorum 
aıııma aff111ızı rica ederim.» 

Karielernızdcn: Şehper 
Hanım efendi, size nasıl cevap 

vereyim? Ne bizimkiler onlardan 
alıyor, ne onlar bizimkilerden. 
Eski ,airkrimizin bir beyti hep 
birden söyledikleri olurdu. Biri de 
ayni maz•unu, ayni kdimeler ile 
ifade etmiş, öteki de. Buna hu· 

dama tevarüt adını verirlerdi. Şa· 
klabanlık gazetelerinde ise bu 
hal haftada iki dt-fa tekerrür eder. 

• * O""kkanıar 
Anadokıdan on sekiz yaşında 

bir mi_afirim geldi. Mektebe 
yazılacak. Hiç lstanbulu bilmiyor. 
Rum, ermeni , frenk, yahudi ne 
dir? Tanımıyor. 

Delikanlı şehri çok dolaşmış. 
Rehbersiz, delilsiz her:tarafa git
mi . Alı:şam eve dönünce kendi
sine ıordum: 

- .Ey Hilmi bey, Beyoğlunu 
nasıl buldun ? Genç diişündü . 
Beş dakıka sonra cevap verebildi: 

- Amca bey! (ben kendisinin 
gerçekten amcası değildim, hür
met makamında böyle söylüyor) 
lstanbulu ilkin kim fethetti? 

- ikinci Mehmet, bilmiyor ınu 
idin ? 

- Sonra? 
- Milli hükfır 
Hilmi bey bir kaç saniye daha 

düşiındll: 
- Beyoğlunda neden dükkan

lar türk değil ? , 
- Anıca bey 1 Türkten nıçın 

öyle iyi , şık diıkkancı , bakkal, 
terzi, tuhafiyPc • n anifaturacı, fi. 
lan çıkın 

- Neden Sırkl'cideki mü~lü· 
n2n oteli ri f 
kıl " . 1 ') -·-~ Anıca b.~y! : ıcJ~ Bcyoğ· 

- Beyoğlu bizim detil mi? 
- Evet; öyle: lakin bütün 

Beyoğlunda müslöman iıimli üç, 
dört dökkindan hllfkaaını g6r· 
medftn. Kostaki, Artin, Möey6 
Jan, Mişon ve gene onlar, geae 
onlar, gene onlar. 

- Amca be.yl Neden bütün 
eğlence yerleri rumların elinde? 

- Amca beyi Beyoğfonda do
laşan ve türk olmayanlar neden 
çok süslü, şık? 

- Amca beyi Hani gayri 
milli unsurlar savuşmuşlardı? 

Çocuk bana ahiret sualleri so· 
ruyor. Ben de kendisine cevap 
vermiyorum. Eveti ben de şim· 
di düşünmeğe batladtm: Niçin 
Sirkeci otelleri çok kötü; neden 
bizde bak k a 1 l ık , terzilik , 
manifaturacılık, tuhafiyecilik, la· 
vantacılık ilerlemem!f? Beyoğlu 
niçin böyle bir yabancı maaza· 
rası arzediyor? Niçin bu manza· 
ra bize bir gıpta, bir rakabet 
uyandırmıyor? 

Fatihin fethinden eve! ·tarih· 
!er yazıyor· lstanbulda bir tilrk 
mahallesi varmış; şimdi de bü
tün Türkiyede bir tek yabanci 
mahallesi kaldı. .. 

Hacinnenin 
derdi 

Perde: 1. 
Hacinnenin adı Hafiza hanım· 

dır. 
Tam yetmiş yedi yaşındadır 
iki kerre hacca gitmiştir. 
iki kerre kocaya varmıttır. 
Şimdi ikisindı:n de duldur. 
Birinci kocaaı celep Ahmet 

ağa idi. Kendisi ile yirmi beş se· 
ne yaşadı. 

Bir kızı oldu, öldü. 
Ah•et ağa ~ünce beş sene 

ere varmadı; merlıumun yasını tu. 
ttu. Gel zaman, git zaman Ah· 
met ağanın kardeşi, küçüğü ceiep 
Mehmet ağa hacinneye talip ol
du. 

Bir sene rica, niyaz. 
Sonra hacı Hafiza dayanama

dı, zanırette idi, kaynına vardı. 
Pek iyi geçindiler, mes'ıat ol

dular. Günün birinde Mehmet 
ağanın da eceli geldi: sizlere ömür 
vefat etti. 

Eyibe defnettiler. 
Aradan ıekiz sene geçti. 

• • 
HaciBae 1 
Efendim .... 
Yarın ahrette sen kimin 

karısı olacaksın, Ahmet ağanın 
mı, Mehmet ağanın mı; iki l:ar
daştan hangis4ni11? 

Hacinneyi bir düıünce aldı. 
- Salıi, evlat 1 Buıw dütüo

memiştim. Ya benim yüzümden 
iki birader kavga ederlerse, ben 
Rabbimin huzurunda ne yaparım. 
Ah! ne hata etmişim? 

* * * Perde 11 . 
Bu suali şaka tarikı ile sor

muştum. Fakat zavallı kadın bu· 
nu gerçeğe aldı.... Bu fikir bir 
kurt gibi biçare hacinnenin bey
nini yedi, durdu. 

Hacinne, o toınbul kadın gün
den güne düştü; iyne, iplik oldu. 

Şeri' at namına kendisine tür· 
lü türlü nasihatlar verdik. Tesir 
etmedi. 

- Ah! Yarın ahrette iki kar
deş arasına nifak sokacağım diye 
hacinne senesi · · '1 e ölmez mi? 

Perde lll. 
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pek iyi bir şeydir. Havadis top· 
lamak için şık bir kahvehaneye 
girdim. Kulaklarım aranıyor. 
Her kafadan bir ses; her telden 
bir neota. 

En gürültülü müşterinin yanın
daki maaaya kond.ıım. Ellilik biri 
kendi yaşıtı birine lif anlatıyor. 
Çaçaron mu çaçaron 1 

Ah 1 efendim, aziziın, mirim, 
ah 1 ikdam mıdır nedir o ııazete? 
Hayat paballıkından b.bıeder 
durur. Et, ekmek, yak zeytin, fa
sulye, pirinç daha bilmem kaç 
kalem yiyecek, içecek. Meı'ele 
bu değil, detil, beyim ... 

-Ya ne? 
- Zahireclon, gidadan, bakka· 

liyeclen geçtim. 
- Daha mühimmi ne olabilir? 
- Onlar bir ~ey değil, mevti-

na. 
- Ey hangisi mühim ? 
- Şekerparem, ehemmiyetlisi 

pudra, düzgün, krepdCSşim tafta, 
lame, fnlar, v. s. 

- Ha 1 ha Iha 1 

au ak••m 
Ferahda Komik cepdet B. 

ve Anattas balesi 
~ 

Filim : Rahip ve 
Fahife 

Naşit B. : San yerde park fi. 
yatrosunda. S6nme:ı: 

atef 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankaııı 

Merkezi 
Amstedram 

Gala!Ma ıwuı;,. hani dairei mabııuııad 
telefocı Beyoğlu 3711 · 5 Merke 

oetaneıi itıiaalinde AIWemci hım 
elef onlsıa mlıul 5fB bemevi Bank 
uamelttı ve emniret ku&llrı icart 

gören Bey, kafasını kulunuza çe· 
virdi: 

Beyoğlum gel sen hakeın 
ol dedi. 

Acaba şimdi Hacinne kimin· 
dir, Ahmet ağanın mı, Mehmet 
ağanın mı? 1 

l ... 

İskarpin, ipekli çorap, ıap
ç;""ek, esans .... ve zık· 

- Bizim gelin yemez, içmez, 
zayıflaıne.lc için kür yapar, ıııttte
mediyen süs ister. Hemtireoiz 
( karısından balısediyor ) elliıiae 
yaklaşmış, torun sahibi kadın, 
gelininden örnek aldı. O da tı· 
pkıemı iıter; yapms:zsaa tepinir 
dlll'ur. Şehremini Muhiddin Bey 
bizlere de iMaf etmeli. Et, ek
mek, süt, yağ... asrıımzda bun
lar ha•aici zaruriye değili Asıl 
havaici zaruriye efffendilerimiı, 
veli nimetlerimiz, amirlerimiz, 
hükümdularım1z karılarımızın, 

kızlarımızın, gelinleri111izin süsle· 
ril Abl belediye cemiyetine bir 
aza olsaydım; her şeyden eve! 
(toilette) levazımına nark koya· 
rdım. Çok şükür adam akıllı ye· 
mek yüzü gördüğümüz yok. Ka
rıya saç, geline yüz boyaaından 
artan bir tey yok ki lôkma ede· 
!im. Bizimki saat sekiz oldu mu 
elektriği bile kıııyor. 

- Ne tıısarrufkar kadınmış 1 Pudra, düzgün .. 
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Türkiye 
13a.rıka.si 

Sermayesi: Tediye edilnıiş 
4,000,000 Liradır 

Umıı1r:,l Mü.driilük 

ANK A 
Şubeler: 

ı~t.ırıbul 
Batıke.tl• 
Mer,i;ı 

.A.nkarıs 
Trapuzon 
Kayseri 
Samsun 

.Adana 
Zonğuldak 
lzmir 
Eder mit 

.Ayvalık 
Bursa 

Gire son 

Müaait muamelat, Kumbaralar Kasalar 

illlllllllllll!UlllllUllHINMllNllllllllnııuıım~aııHııı~ımıııu llllllllffi!Hııttnıımııuıı liil 
ispirto ve ispirtolu içkiler inl-ıisarı 

Umum rrıt.üdürlftğüııdeıı: 

8,000,000 adet mantar 
20 Temmu~ Cumartesi günii Eaat 15 te ihale eciilmPk üzere kapalı 

zarf 111Ulile mUnakuaya kouulıuıt~tur. Tahplorin şartnameyi almak üiere 
mübayaat komi•yonu kitabotiııe miıracaatları . 

Emniyet Sandıgı 
müdürlügünden: 

Emine Şerife ve Vaofiye hanımların 14222 ikraz numaralı deyn <enedi mucibin· 
ce Emniyet Sandıgınılan istikraz eyledikleri meblag mukalıilinde Sand.lc namına 
merhun bulunan U•küdırda bnlgurluda Alemdağı yaloızseni sokağında eski 6, 3 ve 
yeni 2 numaralı ve 172 arıın arsa Uzerine mebni ab§&p iki kattan ibaret 5 oda, 2 
sofa, bir kuyu, 19 dönüm 1028 arşın bahçe ve mliıtemi!~u ••ire i havi hir hcn,ı:ın 
tamamı vadesi hitamında borcun verilmemesinden dolay1 satılığa çıkarılaru 825 lira 
bedel ile mUıterisi nam.1na kat't karara çekilmiş iken bu kerrr , ı ,ıe on zam ile 
bı§k• bir mU§teri çıkarak müzayede bedelini 908 liraya ibJiig "'!emiş olması 
cihetile mezkGr hanenin S. 7-929 tarihine müsadif üntimUzdeki pazartesı günU tekrar 
ıon müzayedesinin icrası ve muamelesinin ikmali mukarrer bulundugundan talip 
olanların meıkQr gunde nihayet saat on altıya kndar Sandık ıJareai~de hanr 
bulunmaları 1U1umu ilin olunur. 

Erzak nıünakasası: 
Ali orman mektebi rektorlugundan: 

Mektebimizin üç aylık erzak ve levazımı kapalı zarf usulile mü
nakasaya konmuştur. iştirak için yevmi ihale olan 31 Temmuz 929 
tarihine müsadif çarşanba günü saat on altıda defterdarlık binası 
dahilinde müessesatı ticariye ve zıraiye mübayaat komisyonuna gel· 

meleri. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Kantarcılarda kepenekci Sinan medresesinin bermucibi şartname 

enkazının satılması 24 temmuz 929 carşanba günü saat on bire 
kadar münakaıaya konulmuştur. Taliplerin encümeni vilayete müra· 

caatları. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Zeytun burnundan Yeıil köy fenerine kadar olan sahilden 

tartnamettine tevfiken kum ve çakıl ihracı reşmi nesbisi 17 temmuz 
929 tarihine müsadif çarşanba günü saat on bire lcadar müzayedeye 
konulmuştur taliplerin encümene müracaatları. 

Evkaf umum miiaürliiğün<len: 
Üsküdar, Kartal, Beykoz, Kadıköy, Evkaf idarelerinde miinhai 

biner kuruş maatlı kitabet vazifelerine laaknl orta mektep mezun
lı:.r•ndan vı:. askerlikle alakası olmayanlardan taliı> olanların evrak 
ve ve.aiklerile imtihan ~ünli olan Tcn1mllzun altıncı r.umarteıi 
günü saat on ikiye kadar lstanbuı Evk,.f Mi.dürüyetiııe üraca tlan. 

İııtanbul icra daire!>inden: alımı medhali vardır z k •· 
Hüııeyin Hüsnü beyin Ali Fu· mı:.n toprak ve tahta brdf'ıı • . r 

at beye borcu olup bakiye kalan lan te., ou.. hr~ inek i t al ı da 
1850 liraya mukalıil vefaen mef· alı~ı:p y~mlikli ahır ve zemini ıop· 
ruğ bulıanan topçularda ve cad· rak beden divarları taş tahta ke· 
desinde eski 47 yeni 7 n. -.:dala· revetli rancher oda3ı bir helayı 
rı muhtevi kargir ahırın zı.m:n havi her iki binanın kiremıtleri 
ve ebniyenin Trıpçulards Bayram a!~fmmga inl'kci lbrahim ağanın 
pqa mevkimde 74 n. tarlanın nı· ıöricarımlad~ : tar!• •hır ve satnen. 
sıf h!J<eesi borcun Terilmemesinder. lıiıı:~ kı~eti ın11h11mmine•i :1'978 
ibıılei nvelivesinin icrası için o· linıdn. 

' tu7 gün müddetle mü~ayecteye Alil: 7n. td•!a~ın ! l!dndu Cirr.~oz 
konmuştur. Eski 47 ıı. Pmlakin çiftiğıne; giôoın tarik VP bi• tarefı 
cephesi rami kışlası ~addl'.11İ ve Topk~pıı Uıri1'i \ıır ta;arı c.obıcu.ı 
lbralüm beye ifraz edılen mchal V• FcAıat Pa~'.l ·el:ı'ı Sıı.Jh hal-· 
kosti tarlası Fatma haı::ım Riza 
beye ifraz olunan ıneııal ile mııh
duttur ber mucibi kayt 6 dönüm 
547 arşın tarla derununda tahmi· 
nen 171 arşın iki katlı samanlık 
432 arşın terbiinde bir kat ahır 
36 arşın bir o da mütebakisi tar· 

mi Tııbin, hacı Ev •yı: eler.tıiler. 
bağı;<-ler:l~ mal.Qı~ '..O <!~nüm 
mikdnıı.ıde :u.xı li· kıvıtıe,; mu· 

ladır. 
Evsaf ve miiştemilitı beden di· 

varları taş zemini toprak feYkıı· 
nisi ve çatısı ahvap \6 ikinci ka· 
tııı ıemini tahta büyük bir ~nınan. 

hamminclı buj\lllly •rpa me:u u 
tarla medyunu11 ışgı1!hd .. ıtir rr!5· 
zayedeye talip olıınlanr. kıymı::t; 

muhaı.ıımineleriniıı yfü:de 10 nİ!
betir.de 928-9:>46 doı;yeN. rie i~tan
buliicra dairesi ı:x-J.r.ayede şubet<:-
ne v;: 10-3-929 tarihinde saat J ~ 

. den 16 ya kadar ihiılei PVVP.liyye· 
'~bri yap:laca~ırıııan mürnrıı.at etme· 
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• SPOR 

r arl veni derece
ler l.elclıvOruz. 

Yarın yapılması mulı:arrer olan 
büyük atletizm müsabakaların
dan babsdmiştilı:. 

• Galatasaray birincilikleri " 
unvanını taşıyan bu müsabakala
rın mahiyeti, sırf Galatasaraylılar 
arasında icra edilen hususi ma· 
~ett~ bir miisab '.>a 0:masına 
rıı\iltt:-av.r değildir. Türkiye at
letik rekorları sahiplerinin yüzde 
sekse11ini bit- araya getiren bu 
birineililı:lere yeni bir kaç rekor 
tesisi ihtimalidir ki her k~n bu 
maçlara yakından alakadar ol· 
masını icap ettirınektedir, 

Galatasaraylı atletlerin her 
aene bu birinciliklerde Türkiye 
.atletizmine yeni bir derece kazan
dırmak itiyatları malum olduğuna 
gör~ yarınki müsabakalardan bu 
vadıde müspet bir netice bekle. 
mek hatalı olmaz. 

Türkiye atletizm rekorlarının 
kısa bir müddetten beri bu saha'. 
da fenni şekilde çalışmayı öğre. 
nen atletlerimiz için utanılacak 
vaziyette olmadıiı bir hakikat
tır. S -· 10 senelik bir maziye 
malık olan Türk atletlerinden 
bir Nürıai, bir Ritola, bir Paduk 
sb~~~r~si beklemek hatanın en 
uyu.ğune düşmek olur. Bahusus 

atletık sahada ter dök t .. 
1 

. . . en ama or. 
enmızın şeraiti h y t• . . 
k"k d k a a tyesını tet· 

ı e ene onların şimdi bulun-
dukları müıkilat arasınd "d 
d b'ld' a ı ame 

e. e ı ıkleri vaziyetin ne feda-
karlıklara, ne derin ve hakiki 
~.ragatl~re mal olduğunu anlarız 

ır atletın azami randmanı ver
mesi için en lazım olan şeyler 
şunlardır: 

1 - Muntazam yaşayabilmek, 
. 2 - Çizilen bir programı tat

bık etmek için icap eden maddi 
fedakarlıklara tahammül edebil· 
mek, 

3 - Bilerek çalışmak. 
Bu üç fartı bir araya getir

mek için atletin - bizim memle
kete mahsus tasnife nazaran· hiç 
te olmazsa orta hallinin üstünde 
bir sınıfa mensup olması lazım
dır. 

Rekor yaparak, kendisine re
~~bet eden koca bir z(imre 
ıçınd~ sivrilecek atletin yalnız 
kendı · 'd d . ıstı 8 ına istinat etmesi 
muvaffakıyet yolunda h .. . . er manıı 
ıktıham edebilmesi için k·r d • 
'ld' M·· . a ı e ği ır. uıt aıt atlet iyi 1• yeme ı, 

vaktında uyumalı, bir makine in-
tizamiyle yaşamak için her türlü 
ihtiyaçları tatmin edilmiş bulun
malı, daha açık bir tabirle hayat 
mücadeleıile münasebeti ya hiç 
bulunmamalı, yahut pek uzak ol
madır. Bu \aziyette bir atletin, 

' iyi ve vakıfane çalışmak şartı 
ile muvaffak olmaması ancak 
istidatsızlığı ile izah olunabilir. 

Fenerbalıçe turnuvası 
Her ay yapılacağını yazdığı· 

mız F enerbahçe tenis turnuvası 

bu ay da yapılacaktır. Müsabaka
lar kadıköyündeki kortte oynana· 
caktır. 

Yapılacak müsabakaların fikis
türü şudur: 

Saat 9 • A kurtunda Suat -
Mehmet, B kortunda Galip. Erik. 

ı Saat 9,45 · A kortunda Jofredi 
• Ohanesyan, Ahmet • Sait. 

Saat 10,30 • A kortunda Sedat 
• Baldini, İbrahim • Ratyoni. 

Saat 11,15 - Davit • Tura
luyan, Kondbolar • Yardan. 

Saat 12 · Sedat • Şodvar , 
Zeki· A. 

Saat 12 .45. Ohanesyan- Sait. 
Saat 14- Bins· Ratyoni- A. 

Bir izah 
Geçen cuma günü yapılması 

mukarrer Istanbul • Süleymaniye 
maçının tehiri etrafındaki dedi· 
kodulardan bahsetmiştik. Dün, 
Orhan beyden buna dair bir 
mektup aldık: 

Orhan beyin izahı 
Muhterem efendim: 
Gazetenizin dünkü nüshasında 

geçen hafta yapılmayan Istanbul 
spor · Süleyman iye nıüs abakası 
dolayısile hakkımda bazı mütala
alar yürütüldüğünü gördüm. Şia· 
rım her zaman ve her şeyde dürüst 
hareket etmektir . Bu müsabaka
nın da niçin yapılmadığı ve buna 
maddeten imkan bulunmadığını 
Istanbul mıntakası atletizm hey'. 
etinin atide sureti münderiç tes
keresinden anlaşılacağından key
fiyetin tavzihini ve hürmetlerimin 
kabulini rica eylerim efendim. 

:.tan bul futbol hey' eti reisi 
Orhan 

lstanbul futbol hey' eti 
reisli~ine 

Efendim 
28/6/926 cüma günü stadyo

mun hey' etimiz emrine verildiği 
maluJilu alileridir . O gün bir 
futbol müsabakası için saat ayrıl
ması talep edilmiş ve yevmi me
zkurda 12 ila 13,30 sahanın he
y' etinizin emrine terk edildiği 
gazetelerle ilan edilmişsede mü
sabakaların intizamı noktai na
zarından , bu gün yaluız atletizime 
tahsisi daha muvafık görülmüş ol· 
d~ğu, bin_aenaleyh Istanbul spor 
Su~eymanıye müsabakasının icra 
edılcmeyecegi arz ve beyanı İti
zar olunur efendim. 

lstanbul atletizim 
hey' eti reisi 

Adil 
Urhan beyin izahı bize . 

b
. ..,. yenı 
ır şey o5 retmedi. Çünku·· m 

Y eaikapıda Katip Kasım 
rnahalleıicıde Alboyacılar c:&d
deaiade 62 numaralı baraka 
ile Edirnelı:apıda Hatice Sul
tan m~hallesi.Ide Çukur bos
tan. seu&-ıııda bahçe kiraya 
venlmek için açık müzayedeye 
konmuştur. Taliplerin şartna
meyi görmek için her gün mü
zayedeye giı mek için ihale 
günü olan 27 temmuz 929 
Cumartesi günü levazım mü

H Hacı Bekir zade Ticarethane]eı-iııde 
H Gayet nefis ve ıezı~ 

at 

dürlüğüne gelmeleri. 

---·-· .. ~ Şirketi hayriyeden: 

İ f ••• M~'k~~ilıi. ~~k~~~i~· ·s~t~~~i:r;;. k~~i;;~~~~d~~ ... j 
t ,,,,.,,,,. ·············tıı•••······················ ,,,,,, 

I Türkçeaen Alman ve Fransız lısanlarına ve bu lisanlardan 
t Türkçeye tercümyee muktedir ve hesaba aşına bir efendiye i~tiyaç 
~ vardır. Talip olanl;;rın memurin müdüriyetine müracat etmelen. 

- J ~langal kümtirli 

ADLER ı ~~ 
YAZI MAKİN ALARI j 18000 

1 Haziran hulul etti. t 04000 

Istanbul ciheti mekitip ve mueı!e&atı için 
Anadolu • 

t Askeri mektepler ve liseler Ye Mlies!!e~tttı iı;in balida miktar ye cihetleri muhar· 
Her muamele mecburi olarak t rtr olduRu Uzere mangal kömUrU 2 Şartnamede olarak& , .• aleni auretle satın alınacak 

yeni hadlerle yazılmalıdır! tır. Munakuaları 17-Temmuz-929 Çarıanbe gUnü sut 14.30 da Harbiye mektebi ye· 
ADLER YAZI MAKINASI t mekha neleri önUndeki mlınaka•a mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin ıartnaıneleri 
. ~vrupada 1898 senesinde f için komİ•yonuınuza mllracaatları ,.e iştirak içinde ıııUoakasa mahallinde hazır bulLW· 
ılk ımal e~ile? bir yazı maki- t ınaları ilon olunur. f nasıdır. Şımdıye kadar bütün! "' •!• • •!• •!• 

J dünyada ; K!LO 

• 380,()()0 ADLER İ 8000 Mısır 1 'fona~amındaki fiatların gali 
i MAKİNASI i ~~ ~:~day J g .. rulmeıinden 

l 5aıılmıştır. Anado!uya 268-! t 2000 K•ten tohumu 1 \lunaka.alarındo talioi nıhur 
k" d ·ı i 9WO Burçak ) etınedillinden 

ma A_• gbörı u::~t~ R ! fen tatbi>ot mektebi güvercinleri için Lali.da cin• ,.e miktarları muharrer 5 kalem 
... yem &)rı ayrı 5 kıt"a l]3rtnaınt:de ulark. icra kıJınan ml.inıtkıısalarında 3 kalemin i '.'vlAKl'.\ı~SJ ' l\ _HLSLS]) ETi: liatının gali gimllmesinden ve 2 l<a!emiıı de- talihi zuhur elmediğioaen 7 temmuz 

i 
Har!lnın mii\azı \uruşudur. $ 929 pazar g.ınu .aat H,30 da !Jarlıiye ~!ektebi ıenıeklıanderi önündeki mahalli 

Bu fahrikan1ızın ıhtiresı ohnat ı ınah!!ueta pazarlıı.Ja satın alına..::ahtır. 
itibarile başkaları tarafından tak· $ Taliplt·rin f&rtnamrlrri i~in koınif:iyonunıu1ıt muracaatları vr ittirak için de pazarlık 

ı Jit erlilemez. Bu c:;a) ede fazla kop• ı nıah:ıllinde ha11r huluıım::ı~ı il.in olunur. 
ı ya çıkurınak. mümkilndı..ir. ı A :0ıkeri ıut·i.tt>pl~r ihti~act i~·:n 6".i.000 kilo aJ.e }ağı kapalı zarf ıni.inaka.o:as: 

i ADJ,ER MAKİN ASI ı ,uretile >&tın alınacaktır. \f,ıııo:,"'"'' ll Tenıınuz 929 Perıembe gllnU sast 15 te 
fEK l)~): ~ IKLID # Harbi,·~ nıeh..tt•i1i yenıe~hı..ııtolrrı oıı;ıı.d"'l\i ınllr?ai1.a!-a rno.halliıul~ irra n.ıhna<'a\.;ttr. 

' · 
1 lR. f f;.ıliplf.dıı ~artrıt.1111·~1 ıı~nı u;.Pıl\uı l;.unıi . ona ıııiira.ı·;ıatlaıı \t iwııirıık i~inde ~art· 

ı A D 1. E A namr.!~ı \e-;hil,. lıa.ıır~B)lll"ıı\\ları lt>l-ı.lil ııır·,..tııpltlr ili ~aı.ıti ınu:l))~nt'~ine kadar 
f MAKi N ılnıubıiller uıuh.alı:liıtt.!t:! t<.uıııi.-.)<ı?ı ı ıı;t>1.klır rı~a~t·ttne \trnıelere ilan vlu11ur. 

t . . . ~S 1 : A ı t:l"i me ·tepler iııti_ a ı\:ıı ~ıJ.J1J b.llu kuru f:ısulye mevcut nuınune ,.e 
: En ı~·ı .l'lır makınadır.: :artnauıesi \e"'.;hile \t.' r.~,ı.-alı ıarf nıUnah.U"ll~: t;Uretile salla alınacaktır. 'ı~ınaka· 

I 
+ ~1!11 10 Te-ınmuz 9'24 C~ıo.ı:.ıınir..ı. :e:l.ııU .. öaf 11 ::StJ <la HarLi}t mtktebi ,euıekhant'leri 

Anadolu için tali acentalar : unUndeki ıııunala>O .. ;.ı.afoıdo "''" hıl'1ı•o·aktır. t'alipı.rin ı.rtname için komi•) 0-

. aramaktayız. + nunıua. muractıatlsrı \r' j .. ıirak ıriuıJ~ artnaıne~i \eı;hil hazırla,acaldarı teklif 
Bir Alınan mutahassısı; mektuplorıııı ••ati muaıı .. .e;iııe k•d•r ilın~•loaun nıukabılinde komisyon ri)a-<tine 

f v~r71""1eri il.in olunur . 

idaresi altında İstanbuı.: A '"eri nıe.t•~leri i>in munaka•aı• konulan 30UOO kilo lmıstaliıe yerli toz ıekerin 
da her 8:Ül13 rnakina ta- i ~azarlığındaki fiat galı ~crUlduJunden h teııııııu• Q2Q rıınıartesi günil •aat 15,30 

"--' Jı:ı. ltarlıi'ı~ uıt:klcLi yt:ıu,.khsneJeri ünU.ndt"ki nııthıtllı nıah-.u ta tel-.rar pdıarlı\...la "!.:.ıtın 
miı·i için hiı· lan1irl1a rıe: alırıuı;akt;r, 1 aliplt-riu ~artnaıne~i iı;iıı huıni .. yuuuınuıa lllllraf·&tı.tları \t! i~tirak için de 

küşa~ ettiğimizi tebşirj paıarlık ın•h•llindc baıır lıulunrnaları ilan oluııur. 

f ey]erız. f 
ı Adler maki naların ı 

! baş acentası j 
iSY VOL : t .. • f Galata Voyvoda Hanı 7,ıoJ 

ı Galata posta kutusu 447. ; 
f lzmir ve civarı tali acenta- : J lığı Kümürcüoğlu Avni Bey. : 

ı.~~i~~i.~!~~~1.~?;~~', İ~m~r •• i 
keri ve mülki erkanı hükumetin 
berri ve bahri erkan, ümera ve 2;. 

hitan, C.:miyeti Belediye ve Vi-
1ayet U.ımumi Meclisi azası ile 
C. H. Fırkası rüesasının ve bü
tün sporcul • .ula sporu ıevenlerin 
Taksim St3dyo'11una teşriflerini 
rica ederiz. 

~il' 119 
Galatasaray Kulübü Riyasetin· 

den:,Galatasaray futbol atletizm 
denizcilik, boks ~ubel:rine men~ 
sup bütün ~porcu!ıarın spor elbi· 
selerile, bu cum:a gür.Ü saat 12 de 
kufi: pte bulunmaları. 

Jantlarına İmalathanesi 
miidürluğünden: 

u.ıo 

1W> 
8025 

143 
703 

Çift çizme 
·rah.ım ıuamul çamatır 

Takım kışlık cakeı imaliye11 
1'aoe kışlık elbise imali)'eıi 

1'ane Kaput irnsliyeıi 

~tunaıı:asa tarihi 
14·7-~9 
11-7-29 
14-7-o<J 
15-7-29 
15-7·29 

Saat 
10 
ı.ı 

10 
14 
14 

~atın ahna('ak Vf" _yaptırılacak dört kalem rşya 'kıpah zarfla münakasaya ko. 
nuldu nınııokaı;a ) ukard& hizalaralamıda yaııldıgı gibi lslanbııl Gedik paşada Jondar
ma inuı.llthune!liinde yapılacaktır. Şartname imalathaneden verilir. 1ekJifnamelerin 
tarı.ı iııılı .. ı §&rtnaınede milnderiçtir. 'Talipler teminatlarını mal sandığına teslim ve 
ın•kbu.darını tck.lifnamelerine raptedecektir aksi halde teklifname ret edil"celıi.tir. 

Posta ve Telgraf levazın 
ınüdürlüğünden : 

İstanbul Yeni Postahane için mübayaa olunacak 300-400 ton 
çamlı maden kömürü kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
Müıı 1 u>a 25 temmuz 929 perşenbe günü icra edileceğinden ta· 
!iplerin şartnı.me almak için şimdiden teklifname ve teminatlarını 
ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi için de mezkur tarihte saat 14 te 
yeni poatahanede mübayaat komisyonuna müracaatları. 

lşts Galüasaray atletleri bi
zim merı;ılt.i<etimizde lazımgelen 
şerati en ziyade cami bulu
nan bir heyet teşkil ettikleri için 
bize her sene bir yeni derece 
ihda ediyorlar. Kıymetli Kap· 
tanları Besiro beyin sevk ve ida
resi altında, şimdiye kadar ka
zanılan tecrübelerin çizdiği yol
dan ilerleyen Galatasaray atlet
leri, vazıyeterinin hususıyeti itiba
rile kendilerinden beklenen va
zifeyi hüsnü ifa ediyorlar. 

b h 
• . ın· 

taka fut ol ey etınin dürüst oldu-
ğunu biliyoruz. Adil beyden gelen 
mektubun tehire s'.lbep olınası da 

muhtemeldi. Y a'İ!ıız biı :nıntaka fut. 
bol hey' eti azalarının, te4tir ~ey
fiyPtini hadisenin emri <:>".ıki olu
şundan sonra öğrendiklerini yaz
mıştık. 

Fcııerbalıçe '". B. 

Tütün inhisar umuıni 
müdürlüğünden: 

Yarınki nıüsct bakalardan biri 
vardır ki bunda yeni bir derece 
tesis edilmesi c;ok kuvvetle muh
temeldir. Bu müsabaka yüksek 
atlamadır ve Haydar beyin· bun
da iyi bi_r _netıcc alması çok ihti· 
mal dahılındtdir 

Galatasaray Kulübü Riyasetin
den: 

Bu cuma günü öğleden sonra 
saat birde Galatasaray kulübü· 
nün senelik atletzim bayramı _ic
ra edilecektir. 

Davetiyeler tamamen yetişti• 
rilememiş olduğundan İstanbul
dal<; meb'us Bcyefeııdılerin, 85· 

muhteliti 
'Yarın:ti Cuma gUnü Kadılcöy 

sahasında fenerbahçe birinci takımı 
ile geçenlr.rde Galata•arayla yaptıjl:ı 
maçta l · 2 farkla mağhl olan U. B 
rnuhıeliti aruıındn saat on altıda 
h/r maç yapılacaktır.Bu maça spor 
a cmıııde blyUk bir ehemmiyet ve· T ,, 
rı ıyor. '-'Ç hafta sonra gelecek Mısır 
~kımıııu lıaıırlanau Fenerbahçenin 

· _B. m~h!elitiae "kar~ı na3'1 bir 
net~ce a!aca1ı;ı merakla beklenmek· 
tedır. .Fener taıuıııının baıt vani 
oyuncularla teıısik olundu~u ~ôy· 
leı. ıne tedır. Hu maça bilhassa ıu 
noktadaıı ehemmiyet verilivor: 

c,ıata~a!ay bir sa, t farkl~ vendi. 
Fenerbı.J.çenin na5ıl ·bir teti~e aı. 
ca~ı haUkateo merakı.. b~· !eniyor. 

.. Samsun idarei hususiye merkez isk~le~in~n keşfi .~ucibince ta
mırı kapalı zarf usuJile münakasaya vazedıl~ıştır •. ~edelı ınşaat 10800 
liradır. 9 temmuz 929 salı günü saat 16 da ıh.aleıı _ ıcra ~lunacağından 
talip olanların tafsilat almak üzre tütün inhısar ıdaresı Samsun baş 
müdürlüküne ve lstanbulda müdüriyeti umumiyenin Mimari şubesine 
müracaatları ilin olunur. 

lstanbul limanı sahil sıhhiye 
Merkezi Sertebabetinden: 

Kavak tıhaffuzhaneııi etüYleri için münakaaai aleniye ıuretile 
(125) yüz yirmi bet ton çamlı maden kcmürü mübayaa edilecejinden 
taliplerin şartnamesini görmek üzre h~r gün ııalatada kara Muatafa 
paşa sokağında kain m~rkeozimiz levazım şubesine ve münakaaaya 
iştirak eylemek üzre 18 temmuz 929 tarihine müudif perşenbe ıünü 
saat 14 ·~ komisyona müracaatları ilin olunur 

ABONE 
ve ilan tarifesi 
Abone ücretleri 

•c aylık Alıı aylık Soelltı. 

Dahil: 5 9 17 liH 
ffar;ç için: 9 16 S5 • 
AdrM tebdili için ıs kurı.t cısııdo

rilıneli. 

llAn Ucrellerl 
Tek siltunda Nnlimi 

Altıncı uyfada 25 kurnt 

Beıinci 50 • 
Dorduncu 8) • 
üçUnc~ < 120 • 
ikinci • 200 • 
Banka ve ,.. ... sesıh Maliye illnlan 

hnoust tarif.ye ıabidir. Ticaret mild
üri)·etinin, şirketlerin t&.scili halJ.:ınll

aki iliıılarile kltihi adillikler ve anı> 
nim ~irketler iliolan. untimi otw: 

k.uruetur .. Devair ve mi.iesse11tı rea

miye ilanları, Türk mektepleri ye uarı 1 
münteıiıe ilinlar, .. ntimi yirmi 
kuru~tur. 

•••••••••••••••••••••••••• 
ilan 

" Ceneral Eksindınt .Fayr end 
Layf EşUrıns Korporeyşın Liıııiıed,, 
sigorta şirketi 1 Temmuz 1929 ta• 
rihinden itibaren TUrkiyedeki mııa· 
melltını tatil etmeQe karar vermiı 

ve muhterem müşterilerinin menıfıi•i 
temin mak>adıyla Ttirkiyedeki ii&or· 
ta işlerini mezkur tarihten itibaren 
Auupanın en eski ve en kuvvetli 
ı,umpanyalarından biri olan 1819 
senesinde Pariste mliesseı " kom• 
panyi Dastiranı Jeneral,, yan&lll 
sigorta kumpanyasına devretmiı ol• 
duğunu mukavelename hamilleriut 
berayi malOmat arzetmeltle kesbi 
şeref ve bu gUne kadar kendiliae 
kar~ı gustermiş olduğu eınniyeli 
"Kompanyi Duürana Jeneral ,, hak• 
kında dahi ibraz ederek malllmatl 
mutemmimc ahzı hususunda medıQr 
~irketin mlitesarrıf bulunduAu Gala· 
tada, \oy voda caddesinde klio "Jeo 
neral,. haıııntn 4 üncU katında vaki 
Türkiye m,.duriyeti buauaiyeaiııı 
muracaat eylemesini muhterem m\lf' 
terilerine ta\·siye eder. 

Sirket namına 
ALFR-ED H. PİRSIN 
" Ceneral Elr.ıidınd ,. Siıoı1a 

Şir~eti Şarkı Karip MadıtrA 

• • • 
1819 senesinde Pariste mUesıff 

'·Kompanyi Dasılrans Jeneral,. yan· 
gın oigorla kumpanyaoının 1 Urki11 
muduriyeıi hususiyesi, ezhercibet 
itimatbahş bir surette tanınmıı bıı· 
lı•nan her iki şirket müdüriyetleri 
miyanesinde Pariıte husule eelea 
ittifak ürerine "Ceneral Eksidıot,, 
şirketinin Turkiyedeki yangın ifl• 
rinin devamını kabul ederek 1 
Temmuz 1929 tarihinden itibar• 
cari muhaıaraları tahtı temine almak 
keyfiyetini deruhte eylemiş olduilu
nu balida mezkOr ilina atfen berarı 
malumat allkadarana arıetmeltlı 

kesbi şeref ve bu güne kadar "Ceo 
tersi Eksidınt., şirketine karşı gt• 
termi~ olduğu emniyeti kendi 
hakkında dahi ibraz etmeaini muh
terem müşterilerden rica ile menafi· 
lerinin her hususta ve kemali 
dikkatle tahtı temine alıııacağıııı 

arzeder. 
"Kompanyi Dasüranı Jen~ral, 

Y aııaın Siıorta kumpaııyuı 
Türkiye Müdüriyeti Huıusiyeai 

1 stanbul icra dıiretıioden: Oban ef. ia 
Filoriçe ile Y orgi varislerindeki alaca· 

gıııdan dolayı hacı olunan l<adıköy .,. 
man ağa maballeai söl;Utlu çemıe ooka· 
ğında kiin 12, 14 No. bin .. ı alacalı.lı ta· 
ralıııdan yapılmıi olan tabmiııen elli aı
ıın ıerbiindedir. Hududu kadiköy M.lf. 
ye tahıil §Ubeıi, Neı'et b. dtıkklllı ik! 
tarafı tt.rili. a. mahdut iki yüz elli lin 
kıymeti mubammineli ar• birinci ihale
ıi için otuı gun müddetle mUzayedıye 
konulmuttur. 

Talip olanlar •e daha ziyade malO-· 
almai. ioteyenlcr kı:nııeti mııJıaınaia4ııi. 
nin yüzde OllD ni.j,.ı;.,d~ pey altçe*I 
n 927-1950 -!oeya numaru:aı nı....,.f. 
beıı müzayede ..,ı...ine mııncaııt -
leri ve 8. 8-929 ıaribiııde -ı 1' d• 16 
ya kadar birinci ihaleoi yapıloatiı il6n 
olunur. 

S uhaıı Ab-ı oullı ic...,ndu: Bôr clor· 
ai ...ı.ı.tmu Wbİlı ı..- İllİflla Iİll• 

ıııada ıalıu .._ ıh.ıııp tw.-. mılıar· 
,.... bo1-D !ık adot lıatıı blıı aJM 
ma k-S l;ir ayoalı pert il•• -
rn_,.. dobıuocu ııalı ..... - l5 .. 
oacclal b..t11aamda bllmlayede ~ 
edileoejiadıı talıp ol..-ııı m-ııruna -
racaotlan ilin oh.ı.a.ur. 
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BARTIN IUko ~-POSTASI 
aurat 

EI.ktrilde ıııücehhez munta

ıam kamara! arı ve .göverte yol· 

culan.. lllllhsus müferrah ma

haHui T •• k • vapuru 4 
haiı ur ıyeTemmuz 

p erQenhe g~nü ~aat 18 de 
~ Sırkecıden ha· 

relcetle (Erej-li, Zonguldak, Bartın, 

Kuruca file, Cide) iskelelerine 

azimet Ye avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Is tan bu! 

Eminönü Rılıtım han 2 numara

ya müracaat. Telefon Is. 2684 

f'l.ıle4 .. M Operatör 11111 ı ıı 

H•IH Sezai 
BASUR MEMELERİ 

Fistül ve sıracaları ameliyatlı 
ameliyatsız elektirikle tedavi ve bil· 

cUmle ameliyatı icra eder. Saat 1·7 

" Divaayolo Acı hamam !'o 20 

J stubul icra daire•inden: Mehmet beyin 
Necip &tadaki alacatından dolayı mah· 

cuz Fatilıde haraccı Muhittin mahaliesinde 
ıınkçılar aokalında kliin kaydeo 9 nu
aıuah arsa balen hane ve Saraçhane de 
dülger ude mahallesiııde büyük karaman 
ıoııı.jjında kiin atik 27 cedid 20 No ddk· 
klauı v• lleyamtta Emin bey mahallesin· 
de darplıee ve haun paıa karakolu ca· 
ddeftJde kliıı 70·1 atik 3 · l 79 • 77 No 
kayden üç bap dıikkAn ve bir bap hane· 
nin yanm hisseleri 30 gün müddetle iha· 
leyi evveliye müzayede.ine vaz edilmiştir. 

Bunlardan sırıkçılar caddeaindeki 9 No 
hane 51 artın terbiinde yarım kigir ve 
yeni olup zemin katında zemini çiçekli 
çini antire bir merdiven baıı Uzerinde 
gusulhane ve bir dolabı havi bir oda ze
mini kırmızı çini nıuthah birinci katta 
bir merdiven h-.ı Uıerinde bir yük •e 
dolabı havi biiyUk ve diğeri kUçıik iki 
oda pir heli bir tarasa ikinci katta biri 
kuçuır. iki oda bir llelii bir merdi,·en ha§ı 

bir ıarasa ve altında kömur!Uğu havidir. 
Hududu bir tanfı Emin aııa verese•i 

ard&!'-1 ve bir tarafı Saffet efenei arsası ve 
bir ıarafı Hacı Y uaw + vereeeleri odı
lın ve tarafı rabii sırıkçılar caddeoile 
mahdut olup derununda borçlu sakindir. 

Buyülr. karaman sokai!ındaki atik 27 
cedit 2Q No dilklr.in 48 arşı n terbiicde 
.,... u..nae kAlcir olarak yapılmış olup 
kasap dükk!nı iken balen sukna olarak 
kullanılmalr.tadır. 

Demir parmaklı kepenklidir. Zemin 
katı tahta ile il<iye bülünmUş zemini çi
çekli çini camekan dolaplı dükkln U!I 
katta bir ufak ıofa üzerinde bir bü7ük 
oda bir lleliiyı havidir. 

Hududu : Raı:it ağa veresesi ve saire 
ve Hacı MU5lafa efendi veresesi ve eairt! 
gtı) rı meulr.uhıtı önü yol iıe mahdutlar. 

Derununda Tevfik efendi sakinair. 
Darplıane ve Hasan daşa karakol ...ide· 

ıinde k!ia atik 36-1 cedit 1-3-77·79 No. 
mahallin umum mesahası 126-5 arıın ter· 
biinde oı., bundan 106 arşın malıal il.i 
kat harap ahşap ebniyedir. Evin kapusu 
yan aonktadır. 

Ve Uzerinda l No vardır. Hanenin 
zemin katında bir taıılık ve önü açık 
diğer bir taıh• bir beli ve bir kıpu u,t 
katta bir aralık üzerjnde iki oda teıuin 
tabla halen mutbah olarak kulluılan 
mahal vardır. 

Derununda Galip efendi sakindir. 
Tramvay cadd"9inde iki dükkinın 

birinde zemini çimento döşeli kavehane 
olnp balen bottur. Diğer dükkinda Ahmet 
efendi kiracıdır. 

Bir tarafı furun diğer tarafı 7 No iki 
tarafı meH.ftr yol ile mahduttur. Sırık
çılardaki 9 No haneein kıymeti muhaoı
meneei t.eıaaıru bin be§yliz otuz Jira btıy UJ.; 
karam.ın sokağındaki atik 27 cedit 21 
No dillckiaın kıymeti muhaınıneneıi te· 
mamı hin dört yüz kır ve Ha.an pa~a 
darphane sokak ve caddesinde kftin alil, 
79 No malıallin kıymeti muhammenes 
temam.ı Uç hi• elli ı:ıekiz lira. altmıı ku· 
TUf olup mezkur mahallere talip olanlar 
kıymeti mubammeııesinin hisseye musip 
mikdarlarının yüzde onu nispehnde pey 
akçelerini alarak 12 Ağu>tos 929 tarihin
de ve 927-5516 müzayede numara•ile •sat 
on dortıen on altıya kadar l•tanbul icra 
daire~i mu:zayede şube!ine bizzat ye, r.: 
hilveklle mur&caat eylemf>leri itlil olunÜr. 

H adımköy u.tı.n alma komi~yonwıdan: 
Çatalcanın Hadımkoytindeı..i kıta8' 

için kapalı urfla münakasaya IHtnulup 
taliplerin teklifi gali görilldüğündmı iha 
le edilmeyen sade ya~. bulgur, fasulya 
pazarlıkla mubayaa edilecektir. İbalelerı 
10 temmuz 929 tarihine mdsadif pr~an
ba günü saat 14 - 14,30 - 15 de )ındım · 
köy komisyonunda yapılacaktır. faliple
rio muayyen gunde koınisyonumuıa mil· 
racaatları ilin olunur. ' 

J stanbul Asliye mahkemesi ü'llıtcti hu· 
kuk dairesinden: :\luddeiye madaııı 

üjrniuin kocası Ankarada 'fahtallale ha
mam •okağında kasap vmer Lütfi efend, 
şeriki Httqeyin efendi aleyhillf açt ığl 
bo,anma dava~;ı üzerine mud<lea&leyhir 
ikametk!hının meçhul bulun-•ından 
<lols. ı !iyihai iptidai;e ilanen telbliğ k ı· 
lııımı . olma~la tahkikatın bırakıldığı l. 
ıcnımuz 929 pnzsrtesi saat 10 da mumn
ilt!) Lin hazır bulunmaıı ilin olUJ&ta1". 

l'..r;rınf.ıe IKDA "ıl, I P nımuz 1, 1929 

r~miı··~ .. ·~~ ı· ı .... . . . i. L~;:: o J\11·~·;;;6V':;~•7..: "· ;ç:J#rlr:L=r5'§~f 
Askeri müna

• 
1 kasa ilanlari: !' -iTayyare püyango~u: 

iM~ 6· el KEŞiDE: 11 TEMMUZDADIR. " 1 BCVCK· iKRAMiVE:l; 
i·= 2009000 Liradır. : 

AYAUCA: 
so.ooo 
40.000 
30.000 
20.000 :ın· 
15.000 ~~ 
10.000 liralık ikramiyeler ve!I 

. 100. O O O liralık mükafat f 
Bu keşidede cem'an 33,000 ~ 

. numara kazanacaktır. m 
··~'Şfr1i;-!i~~;ri?F.+.f.k'ın"~~~~"t.;;;U :fii.. . . . •.• • 7ti ....... wım.ı~iiilfi~ .. 

Yüksek mühendis mektebi 
mübayaat komisyonundan 

Münakasa tarihi Saatı 

~oyt:r. Etf 6 Temmuz 13,30 
Kuzu ,, 6 .. .. 
Sığır .. 6 .. .. 
Mühendis Mektebi için bir sene zarfında lüzumu olan etin yuka· 

rıda yazılı tarih ve saatte kapalı zarf ile münakasası icra kılınacağm· 

dan talip olanların şartnamesini almak üzere Mektep idaresine mü

racaatları ilan olunur. 

IF ARIE:ILIE:R 
Vebayı tevlit eder. 

Onları hiç koku neşretmek· 
sizin kurutan 

asloksin 
ile imha ediniz. Paris Pas

tor laboratuvarı müstahzera· 

tından dır. 

Deposu: J. Bert ve Şürekası 
Gala ta \' oyvoda sokağında Voy· 

' .4.ı.l~iı!:~~.L~~i..!ı.ı.J 

'1e gö~Us 

Emrazı dahiliye 

VEREM 
hastalıkları mlitahassısı 

Doktor 

ŞEKIP HABiP 
Ayasofya Yerebatan Hacı Süley· 

nıan aprtımanında Cumartesı, Pazar· 
ıcsı, Çarşanba ve Perşenbe, Tel: lst. 

3035 

B eyoğlu dörclünci.ı sulh hukuk h8kim· 
Jiğinden: Terekesine mahkemece va· 

ziyet o)unan mlıteveffa Ze.nop oğlu Ye.r
\ant Kuvunıcuyan efendının Çarııu)u 
kebirde Çuhacı hanı sokağında saatcı18:f 
içinde 24 numarada mevcut saatçılığa a1t 
aliit ve edevatı bilmüzayede furuht edile
ce~inden talip olanların )'evmi müza yede 
o!nn IO-Temmuz-929 çarşamba saat 9 da 
mahallinde hazır bulunm:ıları lü7Umu 
ilAn olunur. 

Emlak ve Eytam bankası 
Istanhul şubesinden 

Pazarlıkla satılık Depo 
Esas numarası Mevkıi Nevi Teminat mikdarı 

Balatta Karabaş Mahal· 

lesinde Vapur iskelesi 

caddesi 

Numara 

38 
40 
42 

Denizden dolma 

mahallini müş

temil dükkan depo 

ve kalafat mahalli 

Lira 

1810 

flaliida mevkıi ve evsafı muharrer emlak bedeli peşin veya mukassaten tesviye edilmek şartiyle 
pazarlıkla satılacağından taliplerin 11-7·29 tarihine müsadif Perşembe günü saat on altt}a kadar 

şubemize müracaat eylemeleri. 

Pendik Baktriyolojihanesi ve 
seruın dar ülistihzarı ndan: 

26 
6 

Kilo 
o 

1:30 
o 

Nevi 
Koyun derisi 
Koyun yapağtsı 
Dana derisi 
Öküz derisi 

Pendik baktriyolojihanesi baytari ve serum darülistihzarına ait 
berveçhi bala dört kalem eşya pazarlık suıetile 7 temmuz tarihine 
müsadif Pazar günü saat 14 te satılacağından talip olanların mües
sesei mezkiıre müdürlüğüne müracaat eylemeleri. 

Kagıt ve karton münakasası: 
Tütün inhisarı Umum müdürlügünden: 
SSOOOkilo karton ve275000kılo kCiğıt kapalı zarfla mübayaa edile· 

cektir. !taya talip olanlann numuneleri ve şartnamesini almak ıizere 
her gıin müracaatları. ve yevmi ilıale olan 22 Temmuz 929 pazartesi 
günıi saat 10,30 a kadar tetklif ve % 7,5 tan teminatı muvakkate 
rııektuplannı tevdi etmeleri. 

marmara üssübahri kumandanlığından: 
300 Ton Tüvenan Ye kiriple maden k~mıirü 13.7.929 saat 15de münakasai aleniye 
50 Ton Kuru <><!un 13.7.929 saat 16de , 
I - Balada mıkıarları ve ihale gün ve saatları yazılı madan kömür~ ile kuru odu 

münakasaya komuştur. 
il - Munoka.a şartnamelerini her glln için komiyonda göre bilirler. 
111 - 'faliplf'r münakasa kanununa tevfikan dipoz.ito akçalarınt veyahut ınuaı·yenn 

olan be.nkalard!ln alacakları te'minat mektuplarını 23 ncU Fırka muhasip mes'ul ü~ı.l· 
ne tevdi ile m •ıkabilınde alacaklın makbuz reami ile kumandarıltğımız alım ıattm 
komıiı onunda mtiuakaııayn iıtıak edebiUtler. 

' 

Satılık hane 
Üsküdar, paşalimanı, yeni so· 

kak 19 numaralı 4 oda 2 sofa 1 
mutfak 1 kuyu ve tulumba ve ter
kos suyu 200 arşın bahçe ve de
nize nazır hane satılıktır. 

Görmek için mahalline 'görüş
mek için lstanbul Cığaloğlunda 
Orhaniye matbaasında Hakkı ef
endiye müracaat etsinler. 

B eşinci Hukuk mahkemesinden: A-ler· 
yem hamavi)·a vekili Selabattin be· 

yin Beyoğlunda Taksimde f'ransız hasta· 
nesi karşısında cadedi kebirde 29-31 nu· 
maralı taksim palas aparttmanının ıon 

katında mukime boyacı oğlu sava efendi 
zevcesi madam Eteni aleyhine ikame 
erlediği davadan dolayı tanzim ve lie.,. 
!il teblig irsal kılınan davetiye ıabrına 

mahalle•i heyeti ihtiyariyeıile mezkilr 
apartıman oda başısı ve mubaşiri tara· 
fından verilen şerhten ikametgahının 
meçhul olduğu anlaşılmasına binaen ber
mucibi talep ilinen ._tebligat icrasına ka· 
rar \·erilmiş ve dokuz yuz yirmi doku· 
zuncu senesi ey lulülinin yirmi birinci 
cuma ertesi günü saat on ilç buçukda 
icray muhakemeyi natık ayrıca tanzim 
ve imla kılınan davetiye varakası mah· 
kerne divanhanesine talik kılınmış oldu· 
ğundan _Jevm ve vakti mezkdrda muma· 
ilevha Eleni hanımın bizzat mahkemeye 
geİmesi ve yahut usulen bir vekil $ÖD· 
dermesi !Uzumu beyan ve akıi t.aktırde 
davanın gıyaben ruy•t ve f&1! olunaca• 
il• i!An olunur. 

I•' •• • •' °F:~.lık'ı:da M: 0M.' ~;kiİ;;i•. ~~;.~;i:na 
komisyonundan: 

'' "''''''' Ekmek 
Arpa 
S.man 
Et 

,,,,,,., .. ,, ················ ~··· ................... 
ihale•i 21 temmuz 929 pazar gün u -•at 16 da 

S.de yağı 
Odun 

• 

22 pazarte'I 16 da 
21 • • 17 de 
23 • ~ah 16 da 
23 • Salı • 17 de 
24 • çarıanba 16 da 

Elazizdcki kıtaat ve müessesat ihtiyacı olan ekmek, arpa, saman, et, sade yağı,! 
od~b,n kapalı zarfla münakasaya konmuştur. ihaleleri yukarıda hizalarında gösterilen. 
t~rı . gün ve saat.la~ın?a Elaıizde askeri satın. "!ma komisyonunda ) apılacaktır. Ta· 
lıplenn şartnamesını gorrnek ve munakasaya ıştırak etmek Uzere Elazizdeki mezk\it 
komisyona müracaatları. 

F arkı fiah teabhüt ~d_emcyen müteahhidi nam ve he.ahına olmak üzre harita 
um.um mudurl~ğu ıçın 110 düzüne arz ve havai fotograf camları ve diğer bir şa 

name ıle de on hır kalem fotograf caın ve malzemesi pazarlıkla alınacaktır 110 dü
zine cam. iha~esi. 7-ten_ımuz 929 pazar glınU saat 14 te ve 11 kal em fotograf cam ve 
malz~m~sınının ıbalesı aynı günde ve saat on be~te yapılacağından taliplerin şartna· 
meyı go_rmek ve pazarlığa İ!jtirak etmek üzre komisyonumuza muracaatlan. 
H arbıye me~tebin~e bulunan bir adet seyyar etUv pazarlıkla tamir ettirilecektir. 

Pazarlı~ın ıhalesı 6 temmuz 929 cumartesi gUoU saat 14 te koınisvonumuzda 
)apılacak.tır. Taliplerin .~rtnall?-eyi k~mUıyan~muzda görmeleri ve ihale sa~tinde şart• 
namede ) AZ.Ilı olduğu gıhı temınatlarile komısyonumuza milracaatlan. 

A skeri ihtiyacı için 600 kilo asit Solforig pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 4 temmuz 
~29 p~rıenbe günü saat 14 te komisyonumuzda yapılacaktır. Taliplerin prtna· 

meyıUk~m1 ısyonumuzda görmeleri ve ihale saatında ıartnamede ,-azılı olduğu gibi te-
mına an e komisyonumuza muracaatları. w 

Manisa, ~fenemen ve Kırkağaçdaki kıtaatın ihtiyacı olan ekmek pazarlıkla milna .. 

1 kasay~ konmuştur. ihalesi 6 temmuz 929 cumartesi gilnU Mnnisada askeri satın 
a ma komısyonunda yapılacaktır. Taliplerin Manisadaki mezkür komisyona müracaatları. 
Mülga saraçhane anbannda mevcut olup 29-Haziran-929 tarihinde ihale edileceği 

... ı/in d<?lunan 10475 kilo esld mıha talipler tarafından verilen fiat haddi llyıkındo 
gorü

1 
me ıgınden ihalesi 6-Temmu,.929 cumartesi gıınü saat 14te komi•yonumıızı\ı 

yapı acaktır. Taliplerin şartnamesini yirmi kuru~ mukabilinde komisyonumuzdan al· 
maları Ye zamanı mezkOrde temioatlarıle hnzır bulunmaları. 
E dremit ·ve Kıniktaki kıtaatın ihtiyacı olan kuru ot ve saman pa1.ıırhk ıur<!tile 

n:ünakasaya konmuştur. lhale•i 10 temmuz 929 çarmba günü saat 14 de Edremit 
aq~erı satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Edremitte mezko.r komisyona 
muaacaatları. 

D arica, Iz~t,. ve Adapazarı ve civarındaki kıtaatın ihtiyacı olan tuvenan ve krible 
maden komurü kapalı zarfla münakassya konmuşıur. ihalesi 13 temmuz 929 

cu~artesi. günü saat 14 le Izmit Askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Talip
lerın Izmıtte mezkO.r komisyona muracaatları. 
y eniıehirde inşa edilmekte olan milli müdafaa vekaleti binasıua asansör tesisatı 

.. yapılacaktır k_apalı zarf usulile münakasa konmuıtur. ihalesi 8 temmuz 929 tarihine 
mus:adif pazartesı gUnii saat onda.dır. Şartnamei fenni ve resmini görmek Uıre her gün 

Ankarada levazım ~tın alma kornısy?nuna mtl.racaatlart ve münakasaya iştırak edecek· 
lern. Y ... evm v~ saatın.den c:\'vel teklıf ve temınat mektuplannı makbuz :mukabilinde 
mezıkur komısyon nJasetıne vermeleri. 

T Okatdaki kıtaat ve müessesat ihtiyacı olan odun kapalı zarfla muoakasaya kon• 
muştur. ihalesi 20 temmuz 929 cumartesi günü saat 15 te Tokat askeri sabo alma 

komisyonunda yapılacahtır. Taliplerin Tokatta mezkUr komisyona muracaatları. 
ordu ihtiyacı için beheri beı metro mU kadlık 400 tane müvellidıilma ve 400 tane 

mtivellidülhumuza maa kap dolu olarak kapalı zarfla alınacaktır. ihalesi 24 tem• 
muz. 929 Ça~ıamba gtiniı saat _14 le komisyonumuzda ) •l,'ılacaktır. Taliplerin ıartna· 
mesını bedelı mukabılınde komıayonumuzdan almaları ve ıhale gUnünde teminatlanle 
Fındıklıda komisyonumuza gelmeleri. 

Bakır köyünde barut fabrikalarında iıniiltı harbiye + Istambul satınalma komisyonundan: + 
1800 metre ham ipek kumaı ye 150000 metre torbalık bez kapalı zarfla ve 

27.7.929 cumartesi günil •aat 14 de ihale edilmek Uzre münakasaya ko· 
nulmuştur. Şartnamesini görmek i~te)·enlerin her gün komiıyonumuıa mUracaatları· 
ve milnakaSflya iştirak edeceklerin teminatlannı havi teltlifnamelerini yevmu muay· 
yeninde ihale saatinden evvel Ankarada merk.eı: satın alma komisyonuna tevdi eyle· 
meleri. 

·····································~···················ı 
Üçüncü kolordu satınalm& komisyonundan 

K ıtaat ihtiyacı için 1000 kilo sade yağı pazarlıkla mubayaa edilecektir. ihale 4 
Temmuz 929 saat 14 tedir. Taliplerin şartname•ini görmeleri ve şartnamede 

yuıJı olan §ekildeki teminatlariyle komisyonumuzda bulunmaları ilin olunur, 

Kıtaat ihtiyacı için 25200 kilo fnsulya kapalı zarf usulile munakaoaya konmuıtur. 
ihalesi 10 temmuz 929 ça•şanba günil saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin prtna· 

mesini komisyonumuıdan almaları ve ~artnamede yaztlı olan ıek.ildeki teminatlarile 
ihale saatinden eael komisyonuzda hazır bulunmaları ilan olunur. 
K ıtaat ihtiyacı için beşmilyon dokuzyüz altmıı dokuz bin dokuzyüz yirmi ik l 

kilo odun pazulıkla mubayaası takarrur etmiıtir. İhalesi 7 temmuz 929 pazar 
günü saat 15 tedir. Taliplerin prtnamesini görmeleri ve şartnamede yazılı olan ıekil· 

deki teminatlari\ le komisyonumuzda hazır bulunmaları ilBn olunur. 
:•••••••••••nıııtıı••;•••••••••••••••••••••ııııııııaııııııııııııııııııııııı••••••ııııııııuıııııııııaııMııııııııl 

i Emvali metruke ilanı , 
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semti mahallesi ıokağı No nevi 
temamının kıymeti 

nıuhammeneti 

lira 
10000 

atik v•dit cedit 
Nisbiye Hacıfükril 21 maa bahçe hane sekiz 

taksitte 
Müıtemilatı: 3 kat ve 6 odadan ibaret olup l mutfak 2 heli odunluk ve kömür· 

lUk ve hava gazile kumpanya suyu tertibatı vardır. 

Ceferağa KadıkUy 

Balada evsafı muharrer maa bahçe bonenin bedeli 8 taksitte ödenmek üzre 10000 
lira bedeli muhammen ila ve kapalı zarf usulile 18 7 929 tarihine müsadif_perşemhe 
günü saat 15 de müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhamminenın '/• 7,50 
nisbetinde teminatı havi mektu.plarile emvali metruke sattı komisyonuna mUracaat 
eylemeleri. 

F enerie balat arasında başdan kara batmış bir halde bulunan Fener bagçe vaporunuo 
850 lira bedeli mukadder ve 1805 lira mefsuh bedeli ihale ile 8,7, 929 tarihine 

musadifpazartesi gun saatl5de icrayı müzayidesi mukarrerdir taliplerin teminat mak· 
bu:zlarile emvali metruke !atış komsiyonuaa mUracat eylemt-leri. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Jandarma imalathanesi müdüriyeti: 
4.7.929 perşenbe gUnü saat on dörtte puarlık muamelesi mukarre~ olan 10242 

ila 16338 metre yazlık elbiseli.1' pamuk kumaıın pazarlık muamel••i ~ımdilik tehir 
edilmiıtir bilahire başkaca il1n eailecekdir. -
Istanbul Baytar müdürlüğ·ünden: 

1929 senesi Temmuzunun albncı cumartesi günü şehremaneti 
hududu dahilinde sütü satılan ineklere tüberkülin tatbik ve veremli 
ineklerin tefrikine başlanılacağından hiç kimsenir. mücadeleye iştirak 
eden fen memurlarının muamelatına müdahale etmemeleri alakada
rana ilin olunur. 
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