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aray Burnu 
arkı için 

b · r ·htilaf çıktı . 
Bebek ~ila yanındaki 

meydan itfa Defterdarhkla, Şeh
remaneti aramAda Çiiıraa ihtilaf 
henüıhalledUınedi. 

Bu aele medea iki daire· 
yl daha ÇÇ>k u §tir cak yeni bir 
meae1.e daha çıkmak üzredir. Bu 
da ~ra1bumu parkının ciheti 

J.. alıc:1'hlıea·ı IH· n tayinidir. 
Za~iri görüşe nanren mesele 

1800 lira inukadde a hali, el
pvm Bebekteki Moakovlt barının 
cıxe:n·ft<le ebni hlslunduğu mey-
4eadan ibarettir. Fak.at bu rney· 

ciheti aidiyetinin tayini 
laytsiyle, iki resmi daire bey· 
de tdıaddüs eden ihtilafın 

;o sene zarfında geçirdiği 

IMbalıw i bariyle hakikaten oaya
dilUtti·: r . 
Aıeaba lO sene devam eden bu 

n.tUAta l9bq> ohm yer, tehnma-
nitinin fOltsa hazineyi maliye· 

midir? 
Y ız tahkikata nazanm 

eaeleain iç y6ati ~: 
J34 aenesiode, o vat'idd Mali

ye nezareti, harla i de.tde ait 

ot :, jı 'idj ''* •"!'I ,,,,,,,,...,..........:~ it'~ Ç'!)F' '* en_ ... -f •cyırqer +w 'Q 55 • e • ~ ı: 

1 Döne, buQlıne, \farına ait rntltef errik haberler 
VIMrette 

Vilayet meoliM 
Mecnai umumii vilayet bugün 

üçüecii içtimam aktedecektir. 

-m•n as 
Üsküdar· Beykoz yolu 

Üsküdar - !Beykoz yolunun 
inşasma devam edilmektedir, Y o. 
lun Beylerbeyj.ııden Kanhcaya 
kadarki klsmında inşaat tam ma-
nasiyle itmam edilmiştir. Beyler
beyinden Üskiidara kadarki saha
da ise otomobil ve araba i 7 lemesi 
tehlükelidir. 

Bu kısımıia yol pek dardır. Ba
zı istimlakat yaptlmak zarureti 
vardır. Bunu emanet mümkün 

olan sür'atle yapacaktır. Yolun 
Kanlıcadan Bevkoza kadarki kıs-

J 

mı ise vilayet tarafından yapıla-
caktır. ViUyet bu yolun taşlarını 

90 bbı liraya satın alınıttır. Bu 
sahada bazı ufak tefek iııtiml!ki 

mucip yerler varsa dı bunu ema· 
net yapacaktır. 

Onar paralar 
Gazi köprüsü için alınan onar 

paradan bu gün~ kadar 300 bin 

liraya yakın hasılat elde edilmiştir. 
Btı pşrı tamamen banka a yatınl
maktadır. Henüz vesaiti nakliye 

~irketlcri biı· senelik hasılat hak
kında cetvellerini göndermedikleri 

esas~a ve daha muntazam olması J HUlhalıaffa 
temın oJunacaktır. 

Kömür depolan Muhtelis tahsildar 
Yeniden kömür deposu küşa• Çatalca tahsitdarlarmdan Nuri 

dma mfüınede edilmemekte ise de efendi zimmetine para geçird\
mevcutlar da kapetdmamakta~ır. ğinden inzibat komisyonu tarafın· 
Asri kömür depolan inşası şimdi- dankefalet kanunu ahkamına to'f
lik tehir ediJmi~ti. Dep<>lar, bil'ı· fi~a~ meınuriyetten ihraç edil
hara Kanlıca ile Beykoz arasında mıştır. 
münasip bir yerde kömür depoları Nallkemeler e 
yapılııcan tır. 

Cenaze otobüsü 
Şehremaneti, cenaze naklinde 

ve menısimôe cenaEe sahiplerinin 
ve merasime iştirak edenlerin 
fazla masrafa girmemelerini temin 
için bir otobüs şatın almıştır. 20 
kişilik maroken koltukları ibtivtı 
eden hu arabaya adi kırmm taksi 
tak:.ılacık, ne kadar yazarsa o ka· 
dar iJcret alınacaktır. 

Bu otobüs cennzı> nakletmiye· 
cek, cenazenin te~;·tilte gelenleri 
kftbristane kadar gytürüp getire
cektir. 

20 kişi en aşaıtJ 7 otoonobil iş· 
gal edeceklerine nazaran Emane· 
tin bu otobüsü mübayaa etmesi 
ve gayet ucuz bir taksi ile cenaze 
merasimine tahaıs eylemesi iyi 
bir h.arrkettir. 

Kazaya sebep olan 
arhözün §Oförü 

Geçen gün Şehremaneti itfaiye
si baş ~Mörü Fahri efendinin ida· 
resindeki 8 tonlnk araz&ıün fireni 
kırıldı((! için ief;i bir kauya se· 
hep olmuş, iki t1şi ölmüş, 4 kişi 
yaralanmış, şoförde arabayi devire
rek yualan<lıgı için hastaneye kal
dırılmı§tı Şoför Fahri efondi eyileı 
tigi için hastahaneden 91kmıı ve 
Polis nıüdüriyeti memurları tara· 
fından adliyeye aevkedilmiştir. Ad· 
liyece de istintak muamelesini 
ikmalinden sonra tevkifine lüzum 
görülmemi~ ve serbest bırak.al
mıştır. 

HUlelerrllı · 
Umum jandarma 

kumandanı teftişte 

larının boyanması şehremanetince 
takarrür etmiıtir. Yapılan teftişata 
rağmen bu sabunlar hala l>oyan
mayarak hileli bir surette satıh
yor. Bu sabunlar cHdt boıacaıt 
bazı muzır mevadı ihtiva ediyor. 

Emanet bo:ıuk ubtanlara orta· 
dan kaldırmak için kat'i bir mü· 
cad~'•ye karar vermiştir. Boyan· 
mamıı acı .ısu bunları muudçr 
edildikten başka tcnbihata raQ-· 
men muzır mevat koyarak sabU)'l 

imalinde devam edenlerin imalat
haneleri seddedilecektir. 

Maarif cemiyetinin 
defterleri 

Türk maartf cemiyeti bu sene 
piyasaya mektep defterleri çı
karmıştır. Defterler Türk maarif 

cemiyetinin etiketini taşımaktadır. 
Nefasetine ve fiatt çok,:tlikka 
edilmiotir. ı 

Sari yer · yolu 
Şiıleden Sarıywe kadar imti• 

dat eden yol katrana tahvil edil .. 
miıtl. Geçen k1t bp y~un bir k..: 
ımı bozuldutµ için tohremaPeti 
bugtlnlerde boıu~n kısnn yeni· 
den tamir ettirmete .baılamıştır. 

uuı•u .. u eml ve araziyi tesbit 
oderkea, Bebek bh~esinin yamn· 
da ~ Türkuvaz barının 
roobai ~ndnğ\I ~)'ide im 
meranda tesbit ey&omi~ir. 337 
8GQefİ 2 mayı8lada l\l"Moskovit,, 
ve ~91 CQ)liki milliye idare
sine müracaatla'" burada J:,ir bara· 
ka ve bir büfe in~ etmek iatemiş-

. cihetle toplanan onar paraııın ista

. tastild yapı1mam1ştır. 

Avkatların eeyahatı 
A'•ukatlarm yaz tatili temmu· 

zun yinnisindt\ ba~lıyacak ve yir
mi üçünde bir kısmı Avrupa se
yebntine çıkacuklardır. 

Jandarma umum kumandanı 
Zeki paşa Karadeniz şehirlerindeki 
jandarmayı tefti~e çıkmıştır. Zeki 
paşa Zonguldak, Sinop, Samsun, 
Ordu, Gireson ve Trabzona gide
cektir. Teftiş Rizeye kadar devam 
edecektir. 

:Yolun Şi§liden beılaye.n kasma· 
nın intub iki gün eve) bitmittir. 
Bir lı.ilometroluk bir yer olan bU 
kısmm tamamile kunımaaı için 
buradakı ~ünakalit tatil edil
miştir. Otomobiller ve arabalar 
katranlı caddenin sağ tarafından 
ve henüz tesviye edilmiyen kıa
mından geçiyorlar. 

l~k. a t emtiki milLiy~ idareai: 
· 'Yıepıla.cak berab burawn 
ıerefiyle mutellMip olmadtjın .. 
~ ..• 

~ydiyle jcara v~rmonıiıtir. 
M.Mosl-~vit ve refikası bu ıuretle 
bui'~m la~yınca Y ~i~öy b~
ledb't dainı&iİıe mii,rıcMt ~,.)(,
nril ve belediye Cle ~~ ın· 
}U,ttik ederek buraeHH, kendi 
Jaeli imitı P>i M~vit Ye refika
.ına icar eJl1t~İ§tir. 

El»ı.aJci tl~e idaresi bu icarı 
~ ~ltr alu,aaı m 0klahalepin 
~el~ i~n mülge Maliye Reıantine 

iünleaat eylemiştir. Bu SU1'etle 
~ muamelAtJı kapu açshnca 
eVQk mülga maliye 11ezaretiyle 
v~ b1r ab re Defterdarlıkla ~lır-

peti u sıııda gldip gelmiş ve 
tier iki daire de mer.kiir yerin 

diaine ~t olduğunda iarar eyle· 
m· ·r. Bu iddialarda Şehrema
nQI$, ıpUhe~slerinİlı y~pllttf old

baritalara1Deft•rckırlıkta Ta-
po Uh sindeki kayda ietinat eyle 
miftir. 

arahk Tapo kaydtna mür· 
acaat e iş ve şöylıe bir kayda 
~edilmiştir. "bebek ıokap. 

9' au ara ile ~katil, ... 
~i!ini Bebek bahçesi ve cadde 

DAM~, ın tetıjlıa.ıf: 58 

Kapalı oda. 
YeMil: 

M rılc L blanc 
Nodep bu adamlar seslerfoi 

Çlkatt.lıyorlşr, n~n e · lime iti~ 
bar ,atmiyçrlar? KendisiJti affd· 

ektenae b~o aııdtı.eı feda mı 
ed~ardı? 

- "Bçni her halda nltyorau· 
~ de;qi, v~ y~hut hepiniz .çıldır· 
q z. C)üşünilıı, ~ hıy m~tH F ran· 
sız c~oer,cıh ölürse ne teair hasıl 

odu?" 
~ontes sanki kar~rnmdaldleri 

.iıa'ia: _jçin bütün talakııabm takin· 
mŞb. 

F kat he:ykele dönen bu adam
an • karşısında nihııyet kclldiai-
ne ve ~ ıdltl l'Si'İrhamkir tavurlara 
ısyan et : 

Tehdlft:ar bir tavur alarak 
ba ıtdı: 

Yeni nüınerotaj 
Weni nümarotaj için ern-yye 

numaralar ihzar olunmaktadır • 
930 ta yapılacak olan nüfuı tah
ririnden eve) ~ehrimiıdc bir tee> 
rübe ta~riri yapılacaktır. Bu s«Sne 
930 tahririnin daha esaslı ve daha 

Bam reisi Halil Hilmi bey, sa

bık. Baro reiııleri Lütfü Fikri ve 
Sadettin Fetit beylerin de seyaha· 
te iştirakleri muhtemeldir. 

Triyeste tarikile Viyıma ve Ber
line gidilecek, dönüşte Parise ~
ranılacak, Marsilya tarildle dö,ıö· 
lecektir. Gezilen mflmlek.etlerden 

ve su tçraıisi ve luet efendi başka belli başh bazı şehidere de 
kerimesi Fatmj\ H. hlllle:ıi ye der· uğranılacaktır. 

" !le ~hdut 5800 zira ye fC· Uğranılan yerlerdeki Barolar 
11ev1 14326 kur~ı mukaı.alı B~- da ziyaret edilip, Baromuzla arada 
yaaidi veli vakftPdan k~rak,-.1 tanışma temin edılecektir. 

Balık bolluğu 
Bu günlerde bahk p~k ucuzdur. 

Bilhassa istavrit hahğmm okkaeı 
5 kuruşa satılmaktadır . Evvelki 
gün ·balıkhaneye mavunalar dolu· 
su iatavrit gelmiıür. 

Bahkha.ede eon kayık İstavrit 
satılırken hiç bir bahkçı pazarlığa 
i§tirak etmemiıtir. Bu yüzden bir 
maVM dolusu mavrit denir.e dö
ktilmüftilr. 

Acı· m sabunları 
Piyasada sahlan acı •u sabu~ 

1 
Münakalibn tatil edildiği saha 

bir iki güne kadar 'kuruyaeak e 
memn.uiyet refedilerek Şittiden 
itibaren otomobiller katranlı ıa· 
hadan geçeceklerdir. 

Hin1ayei hayvanat cem-
iyetinin mür~caatı 

Himayei hayvanat cemiyeti 
abiren Bat vekalete müracaatla, 
hayvanlara eziyet edenlerin ceza
laodmlma11nı amir olen cHa ka .. 
nununun 577 inci maddcılnin 
mahkemelerde tatbiki i talep 

ve rıbtıs:p. mahalli.,,Bu kaydc raj· 
p;twt Ji ' et mahn li~disin; , ,J 1 ı':G.~r:t:t H!JC•31!1:mt:t:J:lt~·c..3cQ!f .. ~lll!ıliiı!ı-•~!11!1!11~"!'!!-iılm,!ı'l!ll!ll~~-~ 

,:tmiştir. 

Bu madde elyevm belediye 
tarafından tatbik edilmekte ve 
hayvanlara eziyet yapaolardan 
gene bu maddeye istinaden 10 
lir.- cezayı ııııkdi ahnm"lctadır. 

dıtunda itrar eylemiftir. l 
Netitede mea' ole JDahkemeye l 

intikal etmi~ede hetWı bitlftemif· 
tir. Defterdarlık bu dav~ı kaM-
uÇak plur•il şehrmnancftoip M· 
diye kadar buradan ılm-. oldu
h i«a b d.elim ® iıte~. 
Ayni zamanda Sflrayburnu parkı 
da bu ,.kildedir. 

c~miyetin, mezkiır maddenin 
nıahkemelerce tatbikinl ist"~ek· 
ten maksadı mahkemeden aadır 
olan hükümden sopra mahkômup 
hayvanlara eııiyeti tekerrür eder· 
se, bapiı cezuına uğramasını te
r- ; 'l f"tmektir. 

Halkın ir:. 'f adesine vazcdlJ. 
mele üzre tcbcrrü edilınlftir. Hal .. 
baki Emanet burasını bir 1Qf$• 

bai •aridat ittilaaı ederek icarı Ahdftlhalik bey gelmedi 
vermi.ftir. Müdafaai milliye vekili Abdül-

Defttırdarbk burasınıda haziıı e;:İ halık beyin dün şehrimize mUYa· 
maliye namına Emanett~ıı alacak- u ~~ ~ salatine intizar ediliyordu. Vekil 
br. • Ankr.~anm imar pi.Anını vOcude ~etlren Pr. Jınıııwu Ankaradt!, hey dün gelmem)ttir. 

- Ne olurı~ olıun J 9,nlan 
siz ölüııae mahkum edi1orsunuz. 
Sonra tiz belki gene ~i eliniz 
de zauaediyorsunuı. Kont-. Hn'· 
mine daha son :MSıönü ısO)'let0e" 
di. Siz kontes HerınU.ci tNl~
s.mız. Kontes Hu..-h~e kimto-
ye teslim olmaz, konte- Her. 
mine . .. Artık ben daha fazla 
bekliyemem. Siz Ç1ldırdınaııuı ben 
aklımı lcaybetmcdirn. Halkayı 
çekiyonı ve bundıtn tiz met'· 
ulı6bül .• 

Gene İt.-"'"" kı1111ldamadı. O 
ıaman k-oı e• ,ileden Qtkb: 

- itte, ucuı, allahın inediti 
Oluyor. 

Gazleri sert bir alevle parLach 
ve llontes bir laamled o halka)'ı 
çekti. 

Darbe ani oldu. 
Mauenin kubbe.tinden 11uk 

mesakhrden ıolon nantblt bir 
uğultu duyuldu ve mahzen ıar• 
•ldı. Sanki yer birbirino iCÇİy or· 
muı ıibi µtrodi. 

Sonra derin bir .okOt l 
Konta Hermine bir müddet 

el.ha d6ıündü, yiilü, ,ari. IMf' e 
içinde: p.rlJyordu. Kotlarını ~
süne kıV\lfturdu ye ıırbnın bü· 
tijn k1.1vveti ile arkumda dUf'an 
erbiaelere d•yand,, O aftd• KoA· 
te. duvarın içme gfnnlt ve kay. 
bôl .. •ttu. Atar kapının şiddetle 
~pudıtı ff a)'fti ı:amanda mab· 
zenin içinde bir mflllk cN,alda. 

&.,..rd kontaia brbol"--8u
pu gürihıce ıll~ham •lbieolere 
~ru. bupltınıtb· Y ıldarım atbi 
lir atle de elbiıelerift arkamda· 
ki gizli kapıya aakbrdt Lakin Pa· 
ul blteginden yakaladı " &em. 
ardı yerilade çiviledi. Benıerd 
iayan odtyorclu: 

- Niye tulu~rM.ta, görüyor· 
~n ki, ~çty~. 

Berıtard Paattip bu tarıı hare
ketinden bir ter anlamamaştı. 

EH~~'beth te tiyle,, .Cayri ibtj .. 
yar!: " Paul, bu yılanı aman ka· 
çırmayalım, başını ezelim 1,, dedi. 

-!DMEL 

Faleat Paul ne kı rısına, ne yeğe- ten ip te kazırdı, batladık, paket 
nine ehemmi) et vermiyordu. yapıp getirdik. Fakat kurbilmak 
Zabitler ve neferler de Pul gibi için 111rmadak yerimizi bar akmadı. 
bekliyorlardı. Paul caauauo il2eriae eğildi. 

iki Uç dakıka geçti. Elitabetb ipini ~Bedii. Kontes bağırmağa 
atkyordu, Hemtireıinin göc yaf• ve çırpınmqa bqladı. 
ların dan mütcıOllir olfan Bernard Paul ck>truldu ve llç ıabitm 
tasavvur edihneyecek feei bir ya'nma gitti. Zabitler kendi ara· 
kib6ı içinde idi : lannda müdavelei ofkir ediyor· 

Ondan ıonra bir hadiıe oldu. lardı. Kontea hakkmdeki büküm 
Elbiselerin bulundutu iıtikametten vorilDlifti. •-ıerinden biri dedi 
bir örlllt ü . iti ti 1 d l. G• ,. ...,. gı .-yr ki; 
mer'i kapı reıelerl üıtüodo d&n• 
dft ve yıkıldı. . - Bravo Paul, oyun iyi oy. 

ilandı. Tebrik ederim. 
ltcriye bir adam girdi ve :yere 

bµyük bir paket haline getirilmiı - Cenera~, çok teşekkür 
bir cialnı attı. Herkes baktı. Bu ederim. Bu firar tetebbütüne 
paket her tarafından s.1m ııkt bağ- mani olabilirdim, fakat delail üı
lanmış kontu Hermine idi~ tUne bir delil daha ilive etmek 

Arka11~dan, da Uç Jandarma iatediın. 
içeriye girdiler. - Eter sen olmasaydın, kiifk 

- içlerinden biri 1Atife yollu: ben de dahil olmak bre bütün 
- lf\e l>eklenilen mal, dedi, arkadatlarımla. ~e~b.av~ . ol~~k .. 

MUlaıim efendi, kaçacağı deliği tım. F~kat bu ışıthAimız mfılak. 
iyi kevfetmişıiniz. Tam delikten 1 - Obuıltmn k11men yıktığı 
çıkarken ensesinden a ı tık, :ıa- bi binadır cenerıdım. Zaten du .. 1 

·e ııl mu&ı~vel 

Us~; Ü dar 
l~ogaziçi 

tra vayla 
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bmırde et &arf11atı - fzmırliler nıi· Ali karaı~ hey'eti riyasetinden: 

ru. göre, g~ ay adam iıa~ına bir bu- Ankarada gardenparti-An- 1 H • h d i 
çuk okka et ~ cmiıılerdir. Şehremanetinin cenaze olomo- kara Hilaliahmer cemiyeti bu ayın - ey eti ma susaca 8 em 

B d l.i ı Y il 7 T 9,o y·ırmi u·'çiinde Marmara ko" •kiin- istihdammıı karar verilmesinden 
ursa • m ıe er- eı medrese mü· billerinden biri Galatada yanık emmuz .1 ~9 kambivo, nukut horsasi fiatları ır d l b ks 

ze ittihaz edilecektir. Li.ec bahçesiude ., de veya meclis parkında bir o ayı İş u karann ref'i ma a· 
"üç pavyonda bwuaaıı 20 .enelik nıuıede kapu caddesinde çöpcü Fazlıya --Aç!l~K.a a. gardenparti verecektir. dile hey'etimize ba iştida müraca· 
tevsi ~lir. çarpmış ve atır surette yaralaı Hey'eti vekile -Bir ay kadar at etmiş olun Istanbulda Kadıkö-

@ Kanlı gelin alayı - Nazillinin mıştır. Nukut Tahv~lat yünde Bahariyede Nail bey soka· 
DuruaHı 'köytinde Emine hanını, a)ni + 1267 numaralı otomobil lOOS içtima etmiyecektir. ğında mukim Çatalca mahkemei 
köy delikanhluından Olman efeadiye ni- Etyemez tramvay caddeıinde 3 1 lngiliz lirası ~ ~{ ı Ter~p (A.B. + Sigorta1şirketleri - Sigorta asliye aza ·~·e hakimliA"inden müs-
şanlı iW. İki genCİD geçen gün dttğtinleri ı Amerika dolar 207 '.ı r» şirketleri için altıncı bir t~limat- tafa Ferit, 
}apıliyordu. Dı.tıuu eylenceleribütiin köy yaşmda salim isminde bir çocuga 20 Yunan drahmi 53 O ı:ı.. 2 " (IU) ha l --'-tad 
h l ğ l ı At L k -t9 = 2. name zır an~ ar. "' - ı.ı-eıalik Kadı1-o··yu·0nde a kıwn jşaicaki1Je yapıldı. Bu e~lence- çarpmış ve a ır surette yara a.. ... ra1•t 111ar p s: s ,. (F.J) + z guld k l d ~ "" K 
lcrdeu aqnra meraaim mahallt adet üzere mıştır. Şoför kaçmıştır. . 1 ATI14tya flinl 29 29 on a po is mü ürll - Kurbagalı dere gazhane cadde· 
devam etti. Yui btitUn ev halkı toplanıp, Bir adanı İntihar etti ı :: :;. R;:;:;·a ~ !' ~::~a~:._~r ~- Y. Nurettin bey iki ay mezuniyetle sinde Hasıan paşa camii karşı• 
genç gelini (ya nasip) di;:e, oflan evine ı Felemek florini ~ ~ ~iht. Dek. AD&. şehrimize gelmiştir. :unda 48 No handa mukim ıah· 
gotbrecek at liflerine bindirirler. ı~ bu Dün sabah SA'açbane başında 20 Fnınuz franlu 163 ı63 2 Uaküdu--Kadıköy Sa + Odım pahalı- Son günler- ra to~u mülizimli~nden müteJ 
kadarla kalsa eyi, Fakat, gelin yeni evi- şekerci sokag"' ın '- b'ır intihar ha- 20 ltal .. an lireti 217 217 lataat.baJ uaonlm Sa 1 511 1 so d f l d k- ·· ld"" · h 61 

R , E ır.ı: e az a o un ve omur ge ıgı kait e met Emin efendi, isti· 
nin kapteıodsn gı"rerlceıı, ocak bacasını d" · 1 · l · · al 20 Kar ç k Wavak 122 5 122 5 re • ..: Maden h Jd fi 1 k '-} __ ..::ı..;._la ısesı o muş ve tıcaret e ıştıg ı un e a e at ar yü &eK iğini mu- dalarında gösterdilderi ikame., 
kurşw- odanın içersine gi:ıçilrmek J Çırunetis aiiYi)et 1.· 

adeaııµş. Bu ~ıµip ,,e teldıikeli adetin eden Hilmi bey namında bir zat 
1 

ı Zloti Lchietan 22 hafaza etmektedir.Geçen sene bu gahlarında bulunamamaktadır. 
tatbikatına g~ili;:or. beynine tabanca sıkarak kendini 20 DhıllP l:o~lavya 74 t;ı:ı ı, bankuı mevsimde odunun çekisi 360·370 ıstizah lüzumuna mebdi elyevm 

KöylWer ili ~rup oluyorbır. Ocak baca· öldürmi.iştür. 1 ıo Belçika FraaJu 
114 

114 111 Milgla idlıu. Milli idi. Halbuki bu sene 400 den nerede ı"kamet edı·yorlarıa hey' 
sını yikhraa• isteyen kızın akı:abası 3 1 Peseta lııpanya 29 29 25 1:2 Oemanli Dk. d 
şelr.Hnde mhdafaa vaziyetine geçiyorlar, Hilmi bey 2 yaşında ve henüz 20 lavl9re Frankı 790 790 =- MUIUlı:tiutBk. aşağı Üfmemiıtir. ete bildirmeleri ani taktirde iti· 
Bacayı yıkmak isteyen koyh.qer ise el- bekar bulunması dolayısiyle Sarı ı Mecidiye i" Ticıa.ret.,,. HDJI + Beynelmilel terbiye kon· razlannın meımu olmayacatı be-
WisdeJı:i tlifenk narnlularını bacaya çe· yerli bir kızla evlenmek istemiş, Çek l'1 Eanaf Dk. gresi - Kolonbiya darülfünunu yanA olunur. 
v'.u:mitler. Amirlcriııin işaretlerini bek1e- fakat bazı dedi kodular kendini ~ flrketi Hayriye mezunları arasında Temmuzun Ali karar Hey' eti riyasetinden: 

ı:rı;::~ı1; ~~:·:: ::~oı~:n:ı~n :~irdag:.~ ye'se düşürerek nihayet intihar Londra l lsterlin 1009l 1007 50: !=' HaGç v:;,n;.; An k23 ünde Cenevrede büyük bir Fransızlara karşı açılan cida-
• .1 d 1 1 etmiştir. Nvyork ı tüı-k L Do. o,48j12 o,48 rn' .....- An.D.Y. yola 2t r 22 7,,~; ongre aktedilecektir. Türkiye li milli üzerine Osmaniyeyi terk 

ateş emn verı me en köy ıilerden a tısı ? 1 ~ 32 :--"' • ., ,, ıoo b" f k l 
bacaya ateıı ediyorlar. A." .• di,_·e acı bir cCt Babaya dayak atılır mı - Paıis " Frank 12

'1
23 namına ter ıye a Ü tesi mezun- ile he{' eti hükumetle birlikte 

" K h il Milano ., Liret 918 9 19 oııı.,.. Mudanya-Buna larından A k G · II"m b h h ld b feryat zavallı Emine hanım attan l 11\'ar· adı köyde Rllsim paşa ma a e- 2 oıl ~ S.m'"'"' Sahil n ara azı mua 1 a çe azasına gittiği a e ir 
Berlia " l\lark 2 °~ - .. - m kt b" 11" . M hm t Saff t !anıyor. Etrafına ko~nşanlar bedbaht sinde oturan manav Hasan ağanın Sofya ,, I.enı 66 37 66 ı fi Tramvay e e ı mua ımı e e e müddet sonra Fransız işgali al-

gelini sağ memesini delen bir kurşun oğlu Ahmet, babasıyla bir para Rrükst'I " Belıa 3 46 3 46 - Türkiye milli ~ey dl adv~ edilm~t~ir: Saffet beyin tında bulunan Osmaniyeye avdet 
yarasile kanlar içinde -oldu~unu görü· Aoıırtirdam ,, Florin ı 19 ı 19 ~. ittihat ,. azır a ıöı maarıtımıze ait rapor ve memuriyet kabul eyledi~nden 
yorJar. meselesinden kavga ederek baba- Cinevre ,. Frank 2 ·J.9 2 49 I ltiıaat .. intişar edecek bir kitaba derce- 25' 

*'Derik te 'filrk ocalı açılı)or - sını dövmüştür. Prag ,, Kurun 16 11 16 2o 1ı? Şark ııigorta d·ı k ·· • d'd .. d ·ı dolayı Hey' eti mahsusaca hide-
Derik te Ttlrk Ocağının bir şubesi açıl- + Şoförün parasını verme· \ İ)ana ,. Şilin 3 41 :ı 42 ~ f Bozkuet ı me uzre şım 1 en gon erı • matı devlette ademi istihdamına 
rnak için hazırlıklara faaliyetle devam • l M T h Ş l\ladrit ,. Pezeta 3·31 z 31 ı:f Anadolu Aa. T. miştir. karar verilmiş olan Cebelibereket 
edilmektedir. mış er - uiz, ena İ, aban 1 \"qrşu\·ıı ,. Zeloti 4 28 4 28 S' l Iıt. linnım. @ Memlekette kaç koyun var -

Ocaga ait hu hazırlıkların ikmalini isminde üç kişi, dün gece Emin- Atına " Drahmi 37 12 37 21 ~ Balya Karaııyd.ı1' 1925 senesinde Tilrkiye Cumhuriyeti muhasebei vilayet varidat kAtibi 
muteakip vali ile türk Ocakları mlifet~şi önünde bindikleri otomobilin Bük.ret 20 Ley Kuı·uf 24

1
62 2.ı 62 • Anlan Çimen. 31 50 31 50 dahilinde Leslenen koyunun mık tarı Osman nuri efendiain cidali milliyı 

ve :\1nrdiu Ocağı idare heyeti davet ~i· parasını vermedikldri gibi Şoför Moskova ı Çroaf'.ııa 1065! 106S i:!: Bakırköy " 11,443.503, 926 senesindeki miktarı iştirak ve Fransızlarla muharebe· 
!erek oca~ın açılma merasimi icra e<1ile· BeJgrııt tüı·k lfraııı Din. 2i 29 2 ; 25 !., Türk köıaür M. 11,702,223 ha~ idi. Bu iki senenin vasa· ye deyam ettiği ve Fransızların 
cektir. Mehmedi dövmiifler_dir. Bu üç (t Mf'rmer Tııtt ş. ti!i 11.572,863 rakamına .müsavi oldugun· büvük taartıızlannda firar ede· * Mardin TUrk Ocağında dikiş ders- kafadar yakalanmıştır. istikrazlar :ı Ban ıazı, alektrik dae 926 seoe~iain mevcudu ~asatiyi k . l .ı: d k Jd 
leri - Mardin Turk Ocağında her gün -0- Metruk bir çocuk - Fın- lstikrazı D. vadeli 94 87 95 r.r_J:. l .,, ,, temeuu 129,3tı0 faıla ile ve bir sene e,·elki mıktan meyere. ışga sanasm a a ığı 
singer oıikıı maki.ııelerile meccani dikiş C 18, dahi a\. llİle ~ani 129,360 faıla ile ger~ ve Fransızlar tarafından yeniden 

k d l · 'l d dıklıda ihaııgv İr camiinde ÜÇ Düyunu ıuuvahbede 186 S ' ~ bı· · t ta · d'l •· ve na ~~ er~ erı ve.rı mekte ir. mektedir. r memurıye e yın e ı meyup * Derik' te fe}·iz ve bereket - Derik günlük metruk bir çocuk bulun- 1 IL:rami;ycil dcıuir yolu eski memuriyetine devam eyledi· 
k · 1902 Günırükler 927 senesindeki koyun mevcudu 926 
azası zeytın ,-e mazı mahsulü pek eyi muş ve dariil' acezeye sevkolun- 190• ~-'dimaL• g" ini ve baı" çe kazaıına azım" et v• 
ı b h ıı_ " ~.. aa "ene~ine nazaran 1,871,973 faıla ile .,. 

e mu~ ve u IOlle aıaın yUzü gi.\lmu~tur. mu~tur. 1905 Teehiaati Aıkeriy firaren avdeti vakı· olmadıx... ve••· Deriğiu geliı kaynaklaruıdan en mu- ,.A_ 13,574.186 ba~ idi. Bu mılitar iki evelki xı _. 
himini te~kil eden bu iki kısım mahsu- v Barda bir km dövdüler - g:ı ı 1:g! :f'rtip ~ etmelerin vuatfsi olaıı 11 572,8M adedini ik ve reımi kuyut ile sabit olduğu 
lüıı kurakhk senelerinin acısını her su· Divan yolundaki bir salonda da~ ~ 1901 lQO; 2.{)07,323 r:!kaınile gcçınektııdir. ve amali milliyeye de muhalif 
retle ~araoafı meıxıuldur. Hububattaki .. •• d k k k" ~ 1908 'f·flrtip l 928 senesinde !;:oyun mıkJarı 11,125,541 b h 
feyiz ve Lereket te şayanı şükrandır. ns yuzun en avga çı mış, azım ~ 1908 " 3 ba~ olup 927 ~t>ııesi koyun mıkdarından ir areketide ihbar olunmadığı * Derik. Viran§ehir yolu - Dt:rik. isminde biriyle üç arkadaşı Lüt- ""' 

1909 
2,421,645 nok a.1dır. Bu ınıkrlar :tç evel. cihetle hakkındaki kararın nfhae 

Virae§ehrr )'olnnun Mardin vilayeti hu· fiye ismihde bir kızcağzı döv- ~~ ~ebreru~net ki senel~rin vasntisi olan 12,239,670 müttefikan karar verilmiştir. 
dudu dahilindeki kısmı ikmal edilmi~tir. müşlerdir. adedinden tam 1 087 4'19 noksandır. * Di.varbekir Belediye Butçesi - + Vuracak mıydı? - Oskü- Son haftanın un ticareti (2781000 ton) görüleceği veçhile Dö~t senenin Yasatit-i 11928113 adedi· mevcut nil.f~\lllluıun 1000 neferine 816 
Diyarbekir beledi)eei tarafından tanzim darda oturan sabıkalılardan Hüs- buğday istokları seneden seneye nin müsavi oldugundan birinci. ikinci baş isabet etfektedir. Son ietatiatiJtlere 
"e ınalramı Vıllretce takdim kılınan Geçen hafta zarfında Şİmali mühim surette artmıştır. Bu sene ...-e dördllncü seneler 'aaatiıinin altında ruısaran (biri.aç vilayet nobıuıdır.) 928 
929 seacsi mali) esine ait Belediye blit· nü, dtln Üsküdar iskelesinde sucu Amerikadan yapılan un ihracatı istoklarmm cihanda mevcut huğ- ,.Q vnlnıı. lıçtlnr,iı sene vasatisinin ıistiinde senesi zeriyatı 66,3291201 ~önlime lialiğ 
çesi cemircti UllllPİyei Beledi} ede tet- Ali ye bıçak çeküp üzerine yürti- · 213000 çuval bulunmuştur, day bullu~unda nası] elden çı· gonılnıe\ ted ir. olduliundan bia. ıneuu dönüme Nbet 
kik ve müzakere edilmi~tir. Belediye but- düğünden yakalanmıştır. Kanada ihracat unları b~her kanlabileceği adeta hayati bir 1928 St:nesiııde mevcut koyunlardan edeq koyun miktarı 168 ha§tır. 

~:~u~:: ~~~7~ıaea~~~~~lr~ıra olmak üzre Bir çocuk boğuldu 100 kilosu 545 Hartvinterler 580 me~e'le' halini almıştır. Aııfıillııiüiınıiınıiiiliiıwwmıııuıuwwuuuıu~ıJumııımnı••ftlftlnmuiimm.111 
Bu sene kaldmm ,.e lagamhırın in§& Kasım paşada karanlık çeşme- Spring Eksport patentler 585 7 1 enımuz 929 J'icare.t fJr.. T-1 ,._ ... ::U<P- ·ı l 

ve tamiri !çin butçeye ) irmi bin lira v~ me çıkmaz sokakta Hadice ha· dolardadır Gerek Avrupa kıta- Borsası Jiatları : "-'lr .r.... Ye Ş 
ıneı.arlıklara divar yapılmam için de bin 13 d k. v N . smdan 1 k d"ö- k"t tt = -.:::i!_ı k l 
be~ yllj lira konulmuıtur. nımın yaşın a ı çocugu erı- 'ı ge e se ıeıer ı aa · an 1 :~~-!!!!!!!"!!!!!l'!='~A~!!!!!'!'!l!~A~~- ?== ......__, !'!:lııı:rı ~. ~ * ~X..-diıı Ocağına ol.ardım - 929 man bahçedeki kuyuya düşerek una ta ep eski hararetini muha- Dgarı zamı. ._.. ~--=-
senesi 1.arfında l\fnrdin Turk Ocağı bina boğulmuştur. faza etmektedir, Nitekim bir ==C=in=s"-'~==ı K._ - P. ~~· iJ 
)aptırdı~ı takdirde Belediyece bin IJc~) Uz A s· d d.. d""lğ çok zamandır. Gümrük ithalatı Bugda\• yüzde = 
lira nakdi }ardım yapılacak ve kelllfüiue ,,.. ıaa an. uşen u er - J çnvılıulı 1 a 

N t · · d h" d"'lğ rüsumunun yükseklig~ i yüzün- Yumup11; = mahsus bir bina .\apttrnıadığl takdirde evza ısmın e ır u er ça- =ıa 

}edi yUz elli lira ı:;uavcnctte bulunahile- lışmakta olduğu binadan düşe- den un ithal etmeyen Tiir-
11 
~U~t~: 1 ~ 

Serrnayesi: T~diye edilmiş 
4,000,000 Lirad)r 

cektir. L l h h kiye bile son üç aydır vasi mik· Sc:t 17 17 ~ 
Bel~di)e blltçe3iııe bu ka) t ile tahsi· re~ yara anmış ve asta aneye Dönme : Iİ 

sat konulmu§tur. kaldırılmıştır. Nevzat dün Cer- yasta Amerıkan unJarı satın al- St!rt maltlat : == Umum.i Miidriilük * Kon)ada tahriri miısakkafııt - rahpaşa hastahanesinde vefat et- maktadır. Tiırkiye kuraklık dola. ~:!~b~staa = 
Konya kti~ lcrinde çıılısnıal1.tn bulunan miştir. yısile kısa bir müddet için un Çııv<lar ~ A N K A R A 
tahriri l11-U11ak'kafot he\et]eri faali) etle SFT 2 h 1 ·· hf f ' lUıeır jj 
vazifeleriai ifa çtmekd~dirler. Muhtelif mada 47 <lunUm dutlu\~, 310 d~:'ın~a; it a rusumunu ta i etmiştir. · ~ir~ıwek H 
mıntaka)arda çah§an dört heyet bir ila ve 760 dönılm çayır ,·ardır. MüteLalrisi Aksayı şark memaliki de vasi : Nuhut ==: 
bir buçuk ay- zarfında vazifelerini bitire- ga\ ri ıneuudur ki bu da 1200 dönuındUr. mıkyaslarda un ithal ·etmektedi:. ! ~r.':'.!t ~ ş b ı 
rek merlceıe avdet edf'Crl( ve Konya Nalıi~ enin ticari hareketlerde de az Avusturalya unlarının tevzi pi- ! ~~ı:tmi 1 u e er : 
nıusak"fatım tahrire başlı) acaktır. çok mevkii vardır, Bilhassa ipek kozacı- yasası olan İskenderye borsasın ı U 1 

@ Kç>nfa p&mı;dık tehsisetı - Konya lığı ile iştiğal edenlerin adedi istisgar · D ldlo 
vilii.,eti hayvanatınıu islahına medar ol- da hazır melların tonu 11 17 16 Ekıtrııı Ekltrı Ankara Adana Ayvalık 

' edileme.) ecek derecededir. Her sene koza Ekatra 
mak Uıre b""-"'a mubayaa 0ttı•n"leceıtı"nden s Inmliz lirasındadır Geçen hafta Biıiacı' yumuaak Tranuzon Zonğuldak Bursa 

/atan bul 
Balıkesir 
Mersin 

""' " & tüccarı arı nalıi) esine miıhim miktar o· r T 

idarei hususi) e LUtııesine ahı bin liralık para bırak maktadırlar. bu fiat 11-15 Ingiliz idj. Haziran İki~ Sert = Kayseri /zmir Gireson 
tahsisat nı'l kur~rla~mı"ur. @ İzmir sokakları için levhalar- İz. nihayetine kadar tahmil vadeli Fındık kabuklu l Sa11&3un Edermit * Adana vilaynt meclisinde - Ada- B 1 d" . k Fındık i~i Müaait muamelat, Kum.bara•-- Kaaalar 
ua villyet meclisi umumi.9i biitccnin ,·e· mir c e ıyesı so ak isimlerini gösteren Avusturalya unu Sif lskenderiye Sandık boıaltma uu; ---

d " · emaye le\ halardan 1560 levha '· apma· Ceviz IWHUIJliUIWIU-UI~- 1111 ni en tŞ11.jp \C' taıt1jm iı;in fnkalndc iç· 11-7-6 Ingilizdir. Haha sonunda · 111••1 ğa lı.arar vermiş ve bu baptaki ınilna - Afiyon 111 I •-- -

~~::!~~:·~:~~la~~.~~e-.kalide içtima kasanın açılması llzım gelenlere tebliğ şehirde transit depolarında mev• ~~~:;1 Malatya ARSLAN KUVVET ŞARABI 
Bu it'timada Kara Isalı kazasının laö. olunınu§tur • cut is tok 300000 çuval un idi. :; Yıkanmış 

_.L o d).. Demircide spor kulübü - Geren K d d h d ki Tiftik A k ·ı· l f "d ı· "d' v· d 1 t -!..1 vı, Eazautıua kaıaa teşkili ve bunun dıt 'ti' " aııa a a uğ ay sto arı Oı:tlak vrupa uvvet l aç arının en aı e 111 ır. uca e O an eınn 
hafta Demirci Baş kurt spor k ulübunuıı 

Mersin 'liliyetine raptı hı.ısusu göı'Uııule· hakkında ıütunlarca methi aeaa kifi de1..:l --1DIZ bir iki .n- il."mek cektır. açılına merasimi )apılnıı~tır. Son alınan raporlar Kanada a• 7 .. _,,_ 7 

Ceynan 'kautsının Adanaya raptı için * Adana hapi~ancsinde mahpuslar- da bereketli yakmurlar yağdığını (i l bütün iddialarımızın ıal.ididir. Batbca makbul buaaıı kana, ainir 
meclisi :llmumt te~bbti&lerde bulunacak· Adana lıapisaııesinde 314 erkek, lSkadın flwaftO. Sinema lere kuvvet renge penbelik natürel güzellik, ve vücude fİtmaalık 

t 1 1 1 rl 185 ki•i h r··· bildirmektedir . Bu ya"-murlar _ tır. Bu 1ıaauaıa icap eden haritalar hazır- mevcu 0 up mn ar :ın " a ı. ~ vermesidir; Her eczanede bulunur. Depo: Bahçdkapı Şekerci H. Be· 
lan*mıKştıorn.ya avgır deposuna nıute'ı\a•~ıs - ceıa kı mında. 124 kişi de ağır ceza buğday fiatlarının bir miktar da- Bu ak•am kir arkası M. Kazım ecza deposu. Ankarada Merkez eczanesi Cafer 

, " kı .. mında bulunmaktadır. ha düşmesine sebep olmuştur. Ba- T S d . "Ra "t C b yl d b lu İktisat vekilli~ince Kon) ada 8 gır depo- Ağır lıupis kJsroındakilerin 80 i crkel•ıl Ferahda : Filim : Rahip ve ayyar, amıun a ecza tacm il an e er e u nur. 
· k J d • har zarfında buzdayla 17 ,450,000 rı ... ı..:~ -Unun ıslahıua J czaret dmek için t;ifte· beşı ·a ındır. 28 erkek. Uç ks ın uai ~ ,_. .._...., 

ler çifliğiııden Lir muteha ,,1,; ba, tur lıapıs, 95 erke!., 2 kadın ıneYkuf. 20 akr arazi zeredilmiş olup bu zer-
mcmur ediln:e::ıi kararla~mı§tır. Kdn)a erkel>, 4 kadın icra borcundan, 18 erkek, iyat baılangıçta oldukça kurak bir Bankalar 8.leminde 
t ususi fdarcsi hu memura ait tahsisatı 1 kadın verili borcundan mevkuf ,·c 3 devre geçirmiş olduğundaa rutu- F Ba k 
butçe ine kO)'lTIU"tUr erkek te bera.H tedavi hastanede Lulun· ranko • Azyatik n aaınm 

" · bete çok muhtaç bir haldedir. lstanbul ıube•ı',· 111. temmuzdan * t:,ak tekl'r fabrikaıınırı uı; senel k maktadır. G "' ~ 
i tilı~al§ıı qe kQd;ır ~ ~ lıiak ~el•er fah· * <.,:e§ınc plajları açılı)or - Çeşnıecle Kanada buğday kooperatifinin itibaren alatada Voyvoda so-
;ıi!~as.nda bida)eti teeseüstcn 928 ciencsi inşa udilen plajların, hab~r aldığımıza şimdiye kadar olan siyaseti but· kağında 104 • 106 numaralı bina-
~ıhay~tiııe kadar i::ıtilısal edilen ~eker göre inşaatı on güne kad~r ikmal edile· day fiatlarını satlam tutmak için ıında ifayı muameleye baılaya-
tııktarı şu suretle tespit edilmi~tır. cek ve ayın on lıe§indc plajların kUıat l b caktır. 

92ü da kribıııl ~eker 13500, 927 de resmi } apılaı:al~tır. piyasa ara uğday arzından içti-
uietal .eker 91ıl 16, 0 28 ue ~ert ~eker Resmi 1-ıışııtta bulunmak Uzere izmir- nap idi. Mart evasıtında Kana- öyçe Oryant ank --ı 
36930, 029 Qa sarı ~eker 55982 \e ayni <leıı bir !;Ok ze~at davet edileceklerdir. da dahilinde buğdayın meşhut ! Tarihi te'iİ8İ 1322 
senede ı rl!tal f'kl"r 1201800 Ye 88350 * Izmir Tutıafiyeciler çar~ısı - tı. istokları yekunu 183000000 bu- 1 ; • 

mirde ) apılan Tuhafi)eciler çarşıaının ı Merkezi idare Berliu 
kabuıı.1 mtn:ıkkan muamele5inin ifası ışel idi. (ton 4,941,000)1928 Mar• 1 r,.zefon B•>ıJA'• 247,248·984,985 

ir;iıı ayrılan hey'et vazife~ini ·hitırmiatir. tındaki istoklar 151000000 buşel J;e ı~ıarıbul 2842,2843 

Çıı.rşının te ellUmum: başlnndığrndan (ton 4050000) 1927de113000000 
Beledi~ece adde ve 'ollarının in~ası için 
l.Jzım gelen hazırlıklar tıms.men yapıl· buşel ( 3050000 ton ) ve 1926 

Martında 1 O 3 O O O O O O buşı>) nıı~tır. 

Banka muamelatı 
ve kasalar ican 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Guraba bastahaııeaiae lüzumu olan iki yUz kırk altı kalem eczayi tıbbi

yenin kapalı zarf usulile icra edilen mlinakasaıında verilen fiatlar haddi 
llyık görUlmedipıden ~eraiti münakasa ııaucibinÇfl i•pirto da dahil oldağu 
halde paıarhk suretile Temmuzun on yedinci ç..rşamhı& gtiuti saat on beşte 
ihalesi icra edilece~derı talip olanların şeraiti anlamak üzre her glin 
lenzım idaresine ve ihale g1inü de idare e.ncUmenine müracaatları. 

Galata ithalat gümrüğü müdüriyetinden: 
Cinsi adet nevı kilo g. 

ipekli yünlü mensucat S paket 37 880 
P•ket gümrüğü bila sahip eşyasından olup 'Galata gümrüğü 

3 nunıara ambarında mevcut balida cins ve evsafı yazılı 5 parça 
.: ~ya bili sahip hükmünü iktisap eylediğinden 3-7 -929 da yirmi 

gün müddetle müzayedeye konulmuş olmakla 23-7-929 wrihit>e 

mi.isadif gt!ııde şeıat 14 te satış komisyonunda satılacağı ilan olunur. 





• 
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Se risefain 
Mellı:ez AccıNtı: Galata Köp· 

rü bqıaıla ~ %362 
Şııbe Actillaeı : Mea'adet ham 

altında .lttıwıbul 2740 

Beyaz caket müııakasası 
Nlimune•i pi (650) adet 

beyaz caketin kat'i ihalesi 

15 Temmuz 929 tarihindedir. 

Talipler aümuneyi görmek 

üzere her gün ve münakasaya 

iştirak içinde o tarihte saat 

16 da levazım müdürlüğüne 
müracaatları. 

fYelkenci Vapurları 
Karadeniz lüks ve •Ül''at poıtaıı 

SA 
VAPURU 

TE~fMua Çarşamba 
Günü akşamı Sirkeci rıh· 

tımından harekerle doğra Zon
guldak, lnebolu, Samsun, Or· 
du, Gireson, Trabiona Sür
ıııene ve Rizeye gideceir. 

Tafsilat için sirkecide Yel 
kenci Hanında kain acentası
na müracatla. Tel. Istanbul 15 

BARTL~ 1~1:;ra~e POSTASI 
Elektrikle mücehhez munta-

7.am kamaraları ve göverte yol

cularına mahsus müferrah ma

halleri Aydın vapuru 8 
haiz Temmuz 

tJazartesı" g~nü ~aat 18 de 
Sırkecıden ba· 

ı <!keile (Ereğli, Zonguldak, Bartın, 

Kuruca şile, Cide) iıkeleleriııe 

azimet Ye avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için lıtanhul 

Eminönü Rıhtım han 2 numara

ya müracaat. Telefon Is. 2684 

} tın?ul ı•live . alımcı hukuk mahke. 
ınt:>ınden: Mediha hanımıu kocaoı Yeni 

pootabauede vezne odacılarından Ahmet 
o~anın nezdinde mukim mahdumu Meh. 
met efendi ile meyanelerinde mütekevvin 
b-Otanma davasının ikametgahının me.;hu
liyttine binaen hakkınızda gıyaben cere
'an eden nıuhakemenin neticesinde ka. 
nunu medeninin 134 iınctt maddeei mu. 
ribince bop.nmanıza dair sadır olan 20 
Teırini oani 929 tarilı.li hUkmU havi ili· 
nl1n tebliliae memur mubqirin tah~yc · 
•iı:den ınlaşılmıı ye ikametılhuıızın 
meçhuliıeti dolayi•ile tebligat ifa e.:lile · 
memiı oldnğundao hukak uaulU kanıı. 
uunun abUmına te>·fikın tarihi illndau 
iı:lxıren bit' u1ah ~fında itiraz ehı:ıeniz 
•·e eımtdiğiniz takdirde hakkınızda gıya· 
ben muameleı kauuuiıe ifa edilecefi ilin 
o!untr. 

1 ıtınbul icra dairesinden: Mihri ; 
ban.mm Minu efer.di veledi Kir>.or

dan borç aldığı mebl'ajı m.lume mukabil 
Lirind derecede ipotek irae eyledi~i Us
küdarda hacı ha .. n mahallesinde çeıme 
ıneydam aokagında cıedit 34.36 numaralı 
mukaddema kı\o'lrcığın yah kahYeaİ nami, 
le kütük iki duı.Un borcun verilmeme
&ınden dolaı ı kırk beı gun ınuddetle 
icra kıluıan müza)'ede~inde bin bCrt Ji..l 

lira bedelle ıalibi uhde•inde isede bedeh 
oıeeitflr baddı lliyıkında görulmed,~inden 

mUzayede bir ay temdit edilmiııiı. 
Hududu: sııR tarafı kebapçı Temk 

efendinin, arkası Behiç beyin enllilkleri 
cıağ tarafı müzaredtye kotıulan ~ınlikin 

30 buçuk ar,ın terbiiııde myhta olan 40 
aı·ı1n terbiinde nıuhtac1 tamir taı rıhtını 

ile mahdut tahminen 104 arım murab
baınJa Clki )ağlı boyalı ahşap ve ıaıri 

menkul iki bap dukkiin kepenkleri canı· 
ları kınk btiyük ıarnfı ahıap peykeli a]. 

h bin bej yllz lira kıymeti muhamnıine· 
lidir. Daha fazla malOnıat 929 • 2ll5 nu
maralı dcsya•ındadır. lsıe ı enler Hanbui 
icra dairuwde müıayede şubeıiue mura· 
eaat eyl,..meleri iştıras1na tılip o nlac kı· 

"mcti muhamıuinesinin yib.de unu nİs· 
inde pey tt.k.çesiııi l~:sliıni ve-7.ne etnıeleri 

5. B - 929 tarıhinde saat un alrıva ka~or 
teuuFcJin ~on ınlirayedesi yaJJ1ltı.:'aiındao 
mdşt•rilerin bizzat ve;lı bilvek&le mura
l ede be.inde bıılunl!'aları ilk ohmur. 

1 't,q,nbul ic-ra dalre?ıi.nden: Borçtan do
la " ı mahcuz n.ustan1el ttn~ıuh oto

mobili i bıı Temııruzun 14 uc!i pazar 
gUnu saat dol.u•<lan iıihareb Gt.laıada 
çinili rıhtım h:ını erio:asmda Veli ~fendi 
garnjıııcla !lil.ın..ızaj t:d6 furulıı. edi1oc~ji 
ılir. otu.1ur. 

'Nl'f' ............................................................. "........................................ · $ahreı;:;;~ı:r· ~- Askeri mü na 
fil • GAYET _?UN FiA TL.ARLA li! l ı-ml!!!!!lımıila_n_ıall!l!!rı!!!!!ml!ll_. ! rMI 

111 ıpeltlı kumaşlar illi ~l~::l:?:ı:~~:::=:: ir·-·fud~~~ff:!~!?i!:~!!~ı::;··--
i:i Krep Do''şı'n Emprı"me 450 

kurut Kuruşı:i ! yon ameliyatı dolayı"sile cad- ı· .• :•I kıyemetindeikeo 3251:! 1! • k ::i K B' E · 600 kuruş ı. 1 , dei ınezkurıınin uzun çarşı ile i •L omisyonundan: 
ısı rep ırman mprıme kıymetinde iken 475ı:ı I! Mahmutpaşa caddeleri arasın- 1 

-····""""' ............................. - ........... _ 

l l
i· •• ı· Fulard Emprı"me 3k5ıy0mkeutrı·nudşe ı'ken 21s'ı::ı!. ·ı dalci k11mının 10 Temmuz 929 1 Farkı fiıtı tealıhuı cd_em•y•'n ."'•tcahhidi nam H ı.uahına olma:. .... ıı •. ..;,. 

tarihinden itibaren bilcümle uıımm •lldtiıl:1 A• ıo;ı~ no aıı..ıao arz n havai f~ıocnf c • .ı ... vo <llaor oı. l"' 
•
1

1.• •• IT } o•• E • 450 kuru• .•.:. · · ki b name ıle de on t>ir ~bm ! •.:~raf cnı ve malıeme.i !!Jtarhi.lt. ,:,.,,_•'<t r :" '·· 
Ua Osu a r me v vasaıtı na iyeye kapalı uluna- · ,._. · 7 ı 

·ı:i V mp 1 ' kıymetinde iken 3901•! ııno cauı ._..-•ı , ... ..,mı11 :'tııı P""" •ot>.-:ı •••t 14 ıc •• ll kı:e,. loıa•ıo•· •« " 

:·.•.·.· K S İ E . 900 kutu• l.:.!
1 

cağı ilan olunur. mal..em••i..,am i1ı.ı..ı o.ru > ,,...ı. .. •, • .,cm b•tt•. yqsı."°""•u ıaUpl;.;ı. ,.,1., 
Y * * * me;-ı ıoı•el: ve pen.tıu&• !;:rlrü. «IMk d.&tı. k:am11yo111qn.wı awıc.aatlai . 

i:! rep a en ınprıme kıymetinde iken 67sı:ı numorası !.mi yerli mımolıLhc•n ·~ _,...,. _ ... lulı. hı-1 kapelı ur: .,...JıJo .,.4Hİ;.1•1<0 
i•i F'l A F'J • kl" l k 450 kuruş ~•I ' Kantar memuru 151-1251 O•man ef. konınuıtJr. lbol.-i ll·T1111=-!l.S :r.,m.., mDndi~ pertem!.• ...,, •••• ı,. Tıl.p-
İ.· ·.=.ı 1 l ıpe 1 rop n kıymetinde iken 35 ==il . . 282 Faik. • leriıı şarinımo ve numune.ini ..,-,..;. -· lı.oc 11lk ıaijııaia111• ir- ..... ·"~·e\ler!u 

.ARL.All 
.... revoı \'t ıaat muıyycc.len tVt'f'f t Hl.Jif V• ~l'mİnıt a.ekıupJarJlllQ. aıak:ltu.: lh'-"kabHit"• 

::: Beyoğ- Mağaza. • • 66 ~iyazi • 1 dft AnD.tada u.uk"ı sautı •ima konı'-yoou tıyuetiot tevdi !YlcıroeJe-... 

W.··••l•u•••n••d•••a••••··--······-·-····--··········••• .. ••••••••••••••·•••···················l•a••r•·ı·n···d··a··=a;ı ı,· : ~ ~:i~~:~~ı: ! E dremit ,.e Kıoikl•ki kıta.tın ihtiyacı e>ls.n ı..uıu. ot n aaman ~•aıiılı aur<iile 
••••••••••iİ••••••••••lt••i'•••••••••••"i••n••••••••••-•••• 1: 305 Emin . ı mti.nal.i.P.1ay• k<.ınını.ıttur. Jh11\t..,i lO tem:n• 929 çarmba ıUnti ea••t J' c!~ 1-~rtt•.aıit 
........... ._ .............................. _ .. ___ ...... - .......................................... p. lhtisııp m"muı...ı 1052 Sabri .. ! a.si.:e:i. ~atın alna kowis)'oDunda. yıı.pıi.acaktır. l~ıHpleciD Edremitte mez~:Ut \.:ı.,mi,)"OU• 

Istanhul limanı sahil sıhıyel ete~:~fe:ah~~~1:~~ :::~;1 ~1:v~ i y::ı~·:::.~ulih•d•n 120000 metre ~lhiulik '° yeleklik kwııa, kıpolı rırf uıulile 
k h h 

e d l muu\a..,,a iı.onmuııur. lhalooi il·T"a>mıız-920 ıari~.ine n.U1111dif pcr1ttcbe &iıl.U 

mar ezı· ser ta a etın en· Jet mülkiye dairesinden sadır 1 •••l OQ dort buçuı.tur. T•liple .. in ıartname vt numun .. iai gor.o>el.. liz•rc ı,., ('in •e 
,. ' • olan meni muhakeme kararı 

1 
nıUDMk5'aya itlira~ cdeceklorin yevm ve saat mı,ayyen~eıı ovvel ttlı.lıf ,., ıeruin.ı 

Motorlar ihtiyacı için aleni münakasa suretile asgari 1000 bin ( adresleri bulunmadığından ) ı nıol<tupiırının rookbuı mukabilinde Aokarada ıuorke; utıu olma komlayouu riı-aıetlae 

1 
tevdi e) leweleri. 

azami 1500 bin beş yüz teneke bel17.in mübayaa edileceğinden talip· kendilerine tebliğ edilmek üze-

! · · · k ·· G l d k u ~ l b l 1 p oligoode. bazı tamirat )'&pılacaktır kapalı ıarf U!lulile nlUnakasıtya lı.onulutnıtur. 
erın şartnamesını öğrenme üzere her gun a ata a ·ara mustaıa· re mumai ey imin zat iş eri lhaleai 22 ıemmuı !12Y pazartesi gunij •aat ondı<ıll'. Ke,fini ~reiti fcruıl,.uinô 
paşa sokağında kain merkezimz levazım şubesine ve münaksaya müdüriyetine müracaatları ilan ' ıesmini gunnek lızke her 3ün Ankara lllftrk., ı.abo alııw komi.ty""""• ı;<!lm•krı 
istirak aylemek üzere 25 temmuz 929 tarihine müsadif Perşenbe olunur. münakı,.yo işıirak için de o gun ve uatin~ft:ı et.el teminaılııril• teklif :ııelı.tup!.ruı: 

gu .. nü saat 14 te komisyona müracaatları ilan olunur. :nalı:bu,, mukabilinde meıkQr komis)·on riya•etine ·•wrnaleri. 

lstanbul Darülfünun muba
yaat komisyonundan 

Tıp fakültesi ile Darülfünun idarei merkeziye ve diger fuabatının 
929senei maliyesine ait bir senelik kuru erzak,odun ve mangal kömü 
rile süt ve yoğurt ve diger şuabatının 929 senei maliyesine ait bir se 
nelik kuru erzak odun ve mangal kömürüyle süt ve yoğurt ve diğer 
müteferrik levazımata ait tekliflerin şeraite muvafık ve haddi layık 
ğörülmedi~nden dolayı ihtiyacatı mezkı'.ire bu kerre 17 temmuz 929 
çarşanba günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
münakasaya vazedilmiştir. 

Talip olanlar her biri ayrı ayrı mevcut şartname ve listelerine göre 

bu bapta malumat almak üzere her glin öyleden sonra mübyaa ko· 
misyonu Kitabetine müracaat etmeleri ve komisyonca teminat ak· 

çesi almamayacağına binaen teminatların behemehal bir gün evvel 
muhasebe veznesine yatırılması ve alınacak makbuzun teklifname· 
!erle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir saat evvel komis· 
yonumuza müracaat ve tevdi etmeleri ilan olunur. 

lstanbul limanı sahil sıhhiye 
Merkezi Sertebabetinden: 

Kavak tabaffuzhaneıi etüvleri için münakasai aleniye suretile 

(125) yüz yirmi beş ton çamlı maden kömürü mübayaa edileceğinden 
taliplerin şartnamesini görmek üzre her gün ı:"~latada kara Muıtafa 
paşa sokağında kain merkezimiz levazım şu ne ve münakasaya 

iştirak eylemek üzre 18 temmuz 929 tarihine mu..adif perşenbe günü 

saat 14 te komisyona müracaatlan ilan olunur. 

Çanakkale vilayeti jandarma 
kumandanlığından: 

lbalei k&tiyye 
Auıni kilo •~ari kilo Bedeli mahamınia tarih saaı 

103500 ı 7580 12420 l haziran 929 15 arpa 
46800 85280 1638 l haziran 929 16 IAman 
68400 ;;1120 4104 l haziran 929 17 kuru ot 

• 

Çanakkale jandarma •tivari bülugü hay~analının bir senelik ihtiyacı olan yukarda 
ıaıılı Uç kakm erıakdan arpa kapalı ıarf ve samanla kuru ot aleni mUnakasa •sulile 
18 haziraıı 929 tarihinden itibaren yirmi gtin muddetl~ ınttnakasaıa •az edilmiftit 
mahallı teslim Çanakkale de süvari ta\lasıdır talip olanların ve fHla ıafıilit ılmü. 
isteyenlerin ~artnamelerini gurmek üzere Çanakkalede viliyeı jandarma kumaııdın· 
lı'ı daireoindeki komisyonı mahsuauna milracaatlan ilin olunur. 

Çakmak ve çakmak taşı tacirlerine 
1tibrit ve çakmak inhisar idaresinden: 
10 haziran 1929 tarihli resmi gazetede intişar eden 1503 numaralı ka· 

nun mucibince mezkür tarihten itibaren her leni çakmak ve çakmak taş· 
!arının imali, ithali ve satılması hükümctin ınhisarı altındadır. 

1 - Iıbu mevadı inhisariyeyi natmakta bulun.nlar bir ay. zarfında 
yani 9 temmuz 1929 ak~amına kadar yedlerinde bulunan çakmaklar ile 
çakmak ta;larını 

A - Adedini 
B - Cins ve nev'ini 
C - Satış fiatlarını 
O - Bunların bulundukları mahalli ayrı ayrı gösterir bir beyanname 

tanıimile. z_irine _ 15 kuruşluk bir pul yapıştırarak ve ticarethanelerinin ısım 
ve ad.res!~' d_e ıliiv!' ederek Sirkecide 4. tiııcii Vakıf handa kibrit ve çak
mak ınhı.ar ıdaresıne vermekle mükellettirler. 

2 - 111ebhus mevadı inhisariyeden 10 haziran 929 tarihinden eve! si· 
pariş edilmiş b_ulunanlar 9 ai(usı~s 1929 ak~amına kadar 'J'ıirk limanlarına 
ıı:elmek §&rtıle ıııhisar idaresince maliyet fiyatına satın alınır. Bu nevi sipa· 
rit edilmiş malı bulunan tacirler bunlarıu 

""' 

A - Adedini 
B - Cins, nevi ve markasını 
C - ı :ereye hangi firmaya •İpariş edildiğini 
D - Ne zaman vr. hangi vasıtayla geleceğini 
E - Maliyet fiatını 

l etınbul icra dairesinden : Bir dev. nin ,.. • • • • 1111 ., • 
• .: ' .. ' "' ' '"' ' ' ' ' ' ' .............. ' '. ' ............ ' • t ' '. ' ' c ......... ~ 

temini zımnında mahcuz ve frubtu 1 t U " •• k l d J k • d ' 
mukarer ltovıre iplilt maltinau ve iki i. çuncu o or u satına ma omısyonun an i 

adet çıknk. ve teferruah 11.7.929 tarihine "'"'' "'' '•• , •• , • · ' '' • '• ı, • • • •% ••• ........... • ı' '' •• .,...,......,... ... .,,...,. 
ınttsadif Perıembc gUnU oaat 10 daıı K ıtaaı ihtiyacı için 29250 kilo Samun vo 20P•)() kılo ~t oaıarlık sureıile muı.a.1aa 
itibaren l!tanbulda mercanda baıbiye edilecektir. PatA l.~ .halesi 3 Temınlıı 929 pozarl6i saat on clt\rtıecii:. 7tliplc 
caddeaiı:ıde 55 numaralı dı.tk.iouı önUode rio ıartaıt-~ıni gôrme!eri ve ş111tnamedc ya1ılı oJaa. tekildeki temİı:!Ktlari)·lc lLo!Uil· 

yuoumuz<i• hazır bulunmaları ilin olunur. 
bilmttuyede furubt edilecelinden talip 
olanların mahallinde haıır bulunacak me· K ıraat ihtiyacı içiıı 44000 kilo arpa paıarhlt ouretile mubayaa adU.coktir. l'azu 
muruna muı ıcaal eylemeleri ilAn olunur. lı'ın ibaleai 8 Temmu?. 929 Pazartesi saat ou dörttcdit. Taliplerin şsrlume•ini 

İ ıtanbul icra dairesinden: Aıum heyin 
iıtikroı: eıtigı otuz Lia kuruş mukabi

linde İbralıim bey uhdesine vekileti deY· 
riye ile •efaen mefru~ bulunan Eyup ıul· 
landa Ali pa~ayi cedit mahalloaiude kuru 
kavak cadde.inde alil!. 61 cedit 65 numa· 
ralı 8 · 4200 kuruş varidltı gayri oaliyeli 
kaydcn 1032 zira 21 1Anlim ve lıilmeu· 
ha tafsilltı meıat kaimoainde ınuharrEr 
cem'an 917 ziradan ibaret Lala Mehaıet 
ağa vakfından mu bahçe ahpp bir bav 
rianeoin OD iki hisse itibariJe ik.i bistesi 
1halei evveli1esi icra olunmak il:ıere otuz 
giln müzayedeye konulmuştur. Mezk11r 
hanenin ookak 1tap111 önıl demir korku· 
luklu meruıer sahanhldı ve merdivenli· 
dir. Zemin katında kömUrlttk ve odunluk 
olarak ta ıki bodrum bir oda vardır . 
Birinci icatta zemini mermer taılık yUlt 
ve dolabı mevcut dört oda ve ISir aofı 
ve iıbu oofa ilzerinde abıap bölme ile 

iki kısma tefrik edilmiıtir. Mu mualuk 
bir heli, emini çini ufak bir koridor. 
Zemini kırııııtı çini 1 maa mualuk 
mouyik renkli I•< havi alaturka 
~klı bir mutbak ve Uç ıeddi mevcut 
bir bahçe, bahçede bir bavUJ; ve bir au 
hazaeei maa musluk. mermer tekaesi me· 

vcuı bu Çttme ve mtıtenoni 10 ltodar 
etcarı muamire tardır . ve zemini malta 
bir koridor vo bahçede zemini malta 
lafı ıııefnıt alaturka iki <><:ak ve yerli 
dolabı .,. maa musluk mtrmer tekııeıi 

meycut bir çeameyi ve zemini renkli çini 
b · ıtı1ulbaneyi havi bir mutba~ vardır. 
ikinci kal bir sofa bir .. ıon dört oda iki 

~Onneleri ve şartnamede yuılı olan ıek.ildeki temioailariyle komi.s~onua:.ııda. hazır 
bulunmal:srı ıh'in olunur, 

Ç orludoki l<>Cut ih~yacı için 98000 kilo sade ya,jı kap.alı z_ıırf usııliic 1:'~.'"·•İcıtsa~ a 
konmuıtur. lbaleaı 21 Temmuı 929 saat 14 tcdır. Talıple:ın ıartııaın&iiaı Görmek 

''e ittirak. etmek üzere çorludaki satın alına k.omiayoouna r:ıUr:c:lllL.ı.n iliu olu.nur. 

1 

f ... ~:~,:· ~~~~~~;. ~~=·~~=·;:;ı;: ·~~bi·;; ·-1 
J ıOt lıtamhul sahnalma koınleyonundau: + · ! 
....................................... ,, ,, .. , .....•.••..•. ,,,,. 
1800 metre bam İpek kuma, ve 150000 metro torb•lık bez kapalı Dtllo .; 

27.7.929 cumarte•i gUnU oaat 14 de ilı::.le cd!laıek U..re mnP .. lnıt&,.. ko
nulmuııur. Şıırtnam .. ini ,bnnek isteyeııleriıı bor ~!in kocıi.•yonuınusa m•.....u.rı. 

1 Ve ınt:nakuaya iıtirıtk edt-cek.lerhı teminatlarun fta,·i tek.lifnumelwiai yevınu muayy•· 
oindeihale saa1inden e\·vel Ankarada ~cktı ıııatın ulma konU,,yo•aaa ....a; eyJmıeıJ.n. 

f • • Me0

k~tlhi • ~sk~~~i~ 'satı~~İıı;;· k~;i;~~ı~~~d~n •' · ı •...... ,, ........................................ ~ ....... . 
Y.irible Ki!mijrll 

TON 
500 
800 
25 

800 
400 
450 
50 
15 

30.ıo 

Askeri Tıhbiyo mektebi jçiıı 
Haydarpa~a Ha~tane:!i için 
P.iyade atıf mektebi içiıı 

Harbiye mektebi için 
Kuleli Lıse•i için 
GUlhane Hastanesi içiıı 

Halıcı o~lıı li•C1i için 
Maltepe lisesi içiıı 

lllı prlnamede 
• 

• • 
• 

• • 
• 

• • 
• • 

Balldı miktar ve mahalleri muharrer 3040 Ton Kirible kümi:rtt keza ballda 
mubarreç iıaretleri veçbile ayrı ıvrı 5 kıt'a ıutnamedo olar.'- h!"'İı ıwf mdoakua11 
stuetilO' satın alınacaktır. Muııalta•ıları 29 Tcınn1uz 929 pırorteti ıuu oaaı 14,90 tla 
Harbiye mektebi yem-:::itbaneleri önUndek.i r..ıüuat..aıa .ıraha.ii.i.rwle :ora aluaaıoakt.• 1\. 
liplerin ıartoımeleri için meık.Or k.omilyona wuracaatları \·~ iıtira.k. ~ode ıartoam• 
!eri veçbıle ba:ıırlayacaklArı teklif mel.:lu]!larını ilmaber mulı.abılınd.·~ k~foau 
mrıkür riyaşetine vermeleri illa. olunur. 

htll. Uçüncu kıt buyuk bir sofa bit kiler Kok kömürU 
+ • (• 

iki çatı aruı zemini çinko bir balkondan Ton 
ibarettir. Zemin Jr.atı Ugirdir . Cepbtii 1 100 Kuleli Lieeii ''C Orta mtktebi i~.in. 

yangm duvarı Marsilya ıulası ve Uç odada 50 .\•keri Tıbbiye mektebi Wtiıi~at Ha&tane•i için. 
Harbi)·e mektebi için. elcktıik tertibabnı havidir. Hanede Ra- 100 

mazan ve Mehmet bey !er kiracıdır. Fulo ~ 

malumat 926-4806 doıyıdadır. Taliplerin Ba!lda miktar oe maholle!i mukarrer 250 ton kok kömilrü bir ıartnamede ola-
hisseye muaip kıymeti muhaınmencgi l"tt.k icapalı zarf mUna\i.uııı suretiJe ss.tıu alınacaktır. :a.ı1·.11•kMat1 "9.fanmıuı-9'J9 pa· 
olaıı 689 liranın Jllzde onu niıbetinde urle•i gttnU ••al 15,30 da Harbiye mektebi yemekhapdtti ~odad<ıi<İ aı~MM• ma-
pey akçasını teslimi vezne etmeleri ve 1 hallinde icra kıhrıacaktır. ·raliplcrin şnrhıameei için k..omi3yon\l.aı.ı.u ittirak \ç•a:ie 
12 ajtusıos 929 tarihinde saat 16 ya kadar ıartnameai veçlıile ha:urlaya•aklan teklif meklhplarını ihnaber nıuksbilinde komiopn 
birinci ihalesi yapılacağı ilan olunur. riyueline oerıueleri ilin olunur. 
-~~~~~~~.;...~~~~---i 

J
- .. • 0D0 ·e--nız· --sa0tı .. n ...... a ... lm ...... ··a·· • ·k· ·o· 'mıs' •••• y ... ·on ... un. ·d· ·a·n· .. -·-! J •tenbul asliye mahkemesi ikinci hukuk 

1 daireoinden: Ahmet Huluıi bey · vekili 
ayukat Behçet beyle Pangaltıda yeni Nal· • ....,... ' ' , • .. • •' •'' tJ' " .......... ...., .... ,' '• • • • ... ...,.. ............ • • • • • • • • •' 

lıoıat ıokallında 14 numaralı hanede mu
kım koıniayoncu Nalbant oğlu AaHranik 
veledi Agup efendi ıruında mlltehaddiıı 
bcşyttz madeni altın lira alacak davaıının 
itirueıı cari muh•kemeainde: mutarız 

namına tastir edilen da vetiyeoin veçhi 
kanuni daireiinde mutırıza toblig edildiği 
lıa!Je tayin kılıruuı 15 haziran 929 tari-
1 inde yine i~batı vUcut ctmedi~inden 
hakkında muameleli gıyap lı.ararı ittihaı 

ve tebligi tahh karara alınmıt oldu;1undan 

igbu tarihten biliıibar on~ giln •arfındo j 
mahkemeye mllracaatla müttebaz kararı , 
gıyalıiye karwı itira:t eylomedigi talı:dirde 

usultın 408 inci maddetti mucibince v• . 
kıaları ikr.r etmiı ıt olunacalı tebligat 
malmnı111 kaim olmak üzre illııı keyfiyet 
olnnur. 

10,000 
5,000 
3,000 

kilo 

• 
• 

elvaıı UslilpU 
Beyaz UıtlıpU 

Sabuıı 

22 temmuz: 9!:."9 pa.,.~rlt.ıli l''~a N•i lıSı d~ 

kapalı zarfla i~lesi 
22 tcmrn11z 9'""9 razartcli ıünü ıaat 15,Sda 
ml1tıak&Mi slt!ıi.~-e ile ibaı.t 

Milli Mudafaa Deniz Kuvve!lcci aınbar ibtiyo•ı için helıd~ :g~hwrer r.ulı•me 
hizalarında muharrer gün ve ee.atta ihaleleri icı·a Mt\ccektir. Ş•rfnamel•i.ni gtiıı?l' .. k 
L-tteyeıılerin her glin vermek isteycol~rin de yevnı! iba:Kc muha:·rtr 9u1te !tuım 
r·~·d• Deniz LeYIUlm Satın alma komi!l)'onuns mttr."ıınıla:ı. -
Gazi hazretlerinin yağlı boya resimleri 

T. Ta.C. tarafından suret: mahıusada cclbedilen Bcrlin ~anayii n~fi:e ak.Je:ıa;,; 
rcııi ressam profeaör }1rli.ir Kampf lllrıfındau yapılan Ga:i Ilı."l'lin )'tt~h bOJi rea1'4. 
Jeri Viyanada pe:t nefıa bit nuretle bı•tırılmııtır . Bu reıimler htambı:J vili)·oıi •e 
kaza şubeleriyle moruf ticoretane ve kUtupanelerde IAtışa çıkanlınışlır. 

Ginei BüyU!düğu Fiyatı (kuru1) 
Muıur elhiıeli l20X70 1000 

• 85X50 500 
• l4X 9 5 

Kezıılik bir beyanname ile 9 temmuz ak,amına kadar iııhiıar idareaiııe 
bildirme~e mecburdurlar Yukartdı sayılan beyannameleri valıtinde verme· 

yenl~r ve 1503 nıımaralı inhisar kanununun sair alıkimına muhalefet edenler 
ycdlerinde bulıınacak nıevaddı inhi~ariye ınlisadeıe olunarak beher çakmak 
için btş lira 'e beb r ç~_kmal~ ta~ı iç!n 25 kuru~ par_a cezası . alındıktan 
bııgka (kaçakçılığın men ı ba,.kındakı kanun) Dlllcibıııce teczıy• olunur. 
Müıemmim malumat isteyenler her gtin inhisar idaresi emtia tubesiııe mU· 
racaıt edebilirler. 

F ftih icra doireeinden: Bir deyuin te· 
mini ''e iıtifaaı zımnında mahcuz boy 

a) na5ı ve ıiuger wakinası ve bir aast 
1 

• vo masa ll leırıınuz 929 perıombe glloü 
oaat l,,30 da aandıl bedeıtınwda aaııla· 

Fraklı 104, 81 1000 
58X45 500 
14>'9 :; 

,-::;:::::- Doktor ..-:::ı:u:e\ 
H Haseki kadmlar hastanesi Cilt ii 
!i ve Firengi Hekimi !! 

ı ı 8 Pazal:'toeı 929 

••••Haaseki ve Cerı-abpaşa hastaneleri Sinir haatalıkları mütelıaıı•• .... 

E Hs~~::ı Şt.:JKRC HAZIM S . ·ı -. ......... !stanbul • ultarı. i\1alımuı Türbesi. Telefon. 2622 ......... ı 

cajl ilin olunur. -

K adıkily ıulb icrıoından: Bir borcun 
t•mini için mahcuı olup furuhtu karar 

altına ılınan bir adet tente araboıı l4-

Tom11111ı-929 I''"°' gcınu oaat 9 do thkü
dar p1Zarwda furuht olunacaıı ilin olunur. 

!!Cevat Kerimli 
11 Türbe de Eski Hilali alımet ff 
el bjnası. Tel: lstam. 2622 ii 
~ . 
•• mııı:muıım:mmuııı111111mmıım11 .. 

1 Tlll11 
1 1 1 ~. 

Öile ltb,Ji .\ .... "'IY•t""ı., .. ~ 

19,'t5 t:=~ -· •..s2 ııı, ıı; ır.,ıs :u.ı 

lÇi8. 4,3! f ıı,sa :2.~1ij -~·~ •!:7 
vnc·r· · · --
--~·-·_,,_ __ ~#-·..- . 

Mu'ul Mlldiri: Esat Mabmu 

• 

• 


