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.> .. : lıta dünkü icllma 

fürk gençliği vatan mihrabına 
3ad-ıktır. 

Dün ocakta toplanan yôzlerce genç heyecanlı nutuklar 
irat ederek milli putları l(ırmak isteyenleri te)'in· ettiler. 

Darülfünun gençliğinin dünkü içtimada aldığı kararla;ı 
Memleketin belli başlı fabsiyet 

ae §öhretlerine karşı mahdut ve 
mahut gazetelerdeki tecavüzlerin 
ve edebiyat maskesi arkasında giz
lenen komonizm ihtiraslarının 
maruz kaldığı mukabeleler, bu 

ı şeni hareketin memleket gençli
ğinin rubunda uyandırdığı asil 
teessürler, dün, Türk ocağında 
aktelilen bir tçtimada çok kuv
vetli bir tez.ahür halinde kendini 
göstermiştir. 

Saat 15 buçUkta 'türk ocağının 
içtima salonu, darülfünun şubele
rin.in, melcitibi iliyenin içtimaa 
iştirak eden sair bir çok gençl~rile 
dolmoştur. Saat altıya kadar de· 
v~m . eden bu yüksek içtimada, • 
yırmı. ~adar hatip söz almış ve 
§ayanı dikkattir ki yaln11 ifade edi· I 

len hislerin asaleti ve vatanperverli
ği noktai ~~rmdan dejil, ayni za. 
manda Turlc gençliğinin hitabet 
kabiliyeti itibarile de bu içtima 
dinleyenlere gurur \'e iftihar ver: 
mi§tir. Ecnebi tesvilatına alet o-

• · lanlarln kalbinde vatan ve milli
yet afkı feveran halinde olan 
bu gençler ortasında ne kadar ne
tice elde edebilecekleri pek güzel 
anlatıl•ııtır. Nutuklann esas ru
hu bu idi: 

Türk feçlili Türle vatanına hiz
met edenlerin nankörü olamaz. 

Türk paçlili ecnebi kapula· 
rına utık yaıılanlann peşinde 

yiirtly~mez. Türk gençliğinin put
lan Tark vatanın putlarıdrr. Ya
~acı elleri:ien getirilip memleke
ttn 6-riae dlk~lmek istenen put
lar Törle vataiamda yer bulamaz. 

Bu n•tU.klar arasında H•mdul
ı~. Suplat beyden de kendi fikirle
nnı. '?Y~enıeli rica edilmiş ve aziz 
:~tib~•-,:•çleri çok tehyiç eden 
ır ta . ile boltevilc. ileminin 

anladıtı mılKyetperverlikle b .. 
lad 

•
1 

ızım 

an ıtımız mı liyetperverlik ara-
sındaki fark:lan ve holoevik naza
riyab Ttirkiyede tatbik edildiği 
takdirde hasıl olacak neticeleri 
uzun uzadıya izah etıni§tir. 

I 
Dün ocalua toplanan gençleri 

kırıtj"oruz) unvanı altmda yapılan 
ı·e hakikatta edebiyat masl.·esi al
tında sakladıkları komünizm ru· 
hunu asil Tiirk gençliğine aflla
maıa uğra;an ve bu hareketi 
Türk gençliğine mal etmek kiista1ı
ltğından çelı.'inmiyen ne§riyatı pro· 
wto için biz, darulfünun gençliği 
TDrk ocağında toplandık: Efkari 
umumiyeye ıunu tasrih etmek is
teriz ki, bu gibi nCfriyatın asil 
Tıırk gençliğiyle kat'iyen alakası 
)'oktur. Şalısi menfaatUırı ve ihti
rasları için ecnebi fikir ':Jini utan
madan yazan bu tıalansızlar bil
sinler ki nazarımızda yalnız men· 
fur §ahsiycılerdir. Bütiin milletin 
hürmet ettiği ı·e muhterem tanıdı
ğı simalara kar§ı çok çirkin bir 
,ekilde yapılan ne,riyat kar§ısında 

da duyduAumuz teess/Jruri buHılla 
alenen iiltarı bir borç bildik. Bil. 
yük f4İl' Abdülhak Hamit, saçl•· 
nnı milli heyeDaı& ile atartan '41-
miz ve asil Mehmet Emin, nihayet 
memleketin, san'atka r kalemin· 
den vatan'i yazılar aldığı ve isl.ik· 
bal için de alacağı genç t e milli· 
)·etçi ncuiTimiı: Y akup Kadri .. 
Bunlar bimm hişsimiz ve kalbimiz
dir. Onlara uzatılan her miiteca· 
ı;iz halemi ve eli kırmak bizim 
borcumuzd.ur. 

Vatansız efendiler! Seı:gilile
rinıüe tecaııüz cesaretini bir lce1Te 
daha göıternıeyinir;. lcabeder 
daha müessir suretle göriirü., ki 
Türk vmanımn se11diği adamlar, 
vtıtansızların tecavüzl.eri ne ugra
,.acak kadar ralnız değildirler.,, 

Gencllıi alAkadar eden kararlar 

Balkan talebe birliği 
kongresi dün 

şehrim.izde küşat edildi. 

Ba__ş_vekilimizin Anka ~-. 
1 

Hukuk mektebinde 
ok @a yanidikkat nutku. 
"Bir cemiyete en muzur adam· 

ehliyetsiz olduğu 

halde salahiyet sahibi olandır!,, 

Ankara, 8 [A.A] baıhyan bir renç müşkilita uira· 
Ankara Bukuk mektebinde bu dıkça kendi lcabili(etinin ve iıti· 

gün ilk defa diploma merasimi dadının tabammü ettiii yolu 
yapılmı,tır. Merasimde bcqvıkil behemehal bulur. Bunu ona göı· 
ismet pa,a hazretlerile meb'us· terecelc olan ona •umara verenle· 
kır, .Adliye, Hariciye , Maarif rin iıtikamet ve dürüstlüğüdür. 
vıkaktklri erkanı haw bulun- Eter bazen fena not veren hoca-

lar bulunur aa, bunlar bpicı huta 
mı.,la.rdır • Mektepten bu. -'ene bir çocuğa çocutun arzu etmedi-
nqet dmele muvajfak olan 55 ti iJicı veren doktor vaziyetinde· 
efendiye diplomaları bizzat ba.ıve- dirler. (Sürekli alkışlar) Fena ye
kil lımet JHJF haıreıleri tarafından tişmiı adam ailesi için zararlıdır. 
tevzi edilmi,ıir . Mer'"imde proje- Çünkn onua tuttuğu yamıı iıti· 
s6rkr meclüi reüi umü bey ve kamet ailesi için çekilmez, da
muun lardan Melahat hanım ta- yanılmaz bir yük olacalcbr. Efen
~ irat edilen nutuklara düer elinde yalaız bir tebadetna· 

me ile cemiyete ~akan adamın 
cevaben &pekil lsmet p41a haz. memlekete zaran ıizin tauvvur 
retleri atideki nutku irat buyur· edebileceğinizden çok fazladır. 
mUflardır: Bir cemiyeette en muzur adam 

Muhterem efendiler, dejimli ehliyet.iz oldutu halde ıelibiyet 
hanımlar, aalaibi olandır. (alkışlar) Ehliyet· 

Hukukta yükıek tahıili bitiren ıiz ve ıelahiyet aalıibi adam tab
efendilerin buıüa diplomalarını ıil zamanında iıiih olunamaz ıa 
kendilerine vermekle bahtiyarım. hayabn cereyanı eanasında güç 
Hukuk tahlilini bitiren efendile- ialib olunur. Bu adam bütün ha-

yabnda ilmin, liyakatin ve çalış
rin llinettikleri bahtiyarhjı he- kanlığın düşmanı olacaktır. 
pimiz bu hayatı geçirditimiz için Onun tÇin efendiler, diploma 
c.mam• anlıyacak vaziyyetteyiz. alırken ıeçirdijiaiz uzun tah ıil 
Efendilerim, :kendilerine bahtiyar· hayatında hakkınaz olarak aldı· 
hk hiuettirea sebepler içinde tınız numaraları bugün büyük 
bence en mühimmi. çok seneler l>ir muzafferiyetin verdiki mef-

· SÜren tahıll laayatıada hiç kimseye baret g!bi elinizde bir hüccet 
olarak tutabilininiz, onlarla ifti

minnetl olmadan yalnız kendi edebilirsiniz. Sizin iftiharınız, bi· 
1 gayretinin , kendi çalışmaaının , zim iftiharımızdır. 

kendi ötrenmeainin semereli ve Bundan ronra hayata gire
Detice.i olarak bir telladetnameyi cekıiniz, hayatta muvaffakıyet 
ve hucceti ele almalandır. ( alkıı· için lıatırıma gelen bir iki a6zU 
lar Haklı alınan bir imtehan ae-
ticesı, hayatta bir çok muvaffaki· size ıöylemek isterim. Bunlar bel· 
yeller için prüzıüz, temiz insanı ki her gQn gördtitünüz ve ititti
hiç bir kiiçük hisse düşürmiyen tiniz ıöılerdir. Bir defada ben 
baılı batına bir abidedir. Bu nok· siiylemit olayım. 
tada israr edişimin bir sebebi var· Birdefa ıize vazife aeverlik 
dır. Çünkü bütün tahail laayatmda tavsiye ederim. Vazife severlik 
akıi telakkısine de o kadar huıu- ilk andan itibaren kanaat ve ta
metim vardır, yani tabıil hayatında bammül yü~ler, vazife ~ev~rlik ilk 
liyalcabız ve iıtihkaktız alınan her anda teveccub eden vazıfeyı sevmek 
numarayı ve geçirilen her kade- demektir. Sevmek buradan baş-

lar. Geniı bir vatanda cemiyetin 
meyi alanlar için leke verenler bin bir ihtiyaçlan içinde herbirinize 
için bir fenalık telakki ederim. düşecek vazifeler, esasından ruhun· 

Moskova sefirimiz 
Ankara da 

10 gün kalacak 
Moakova sefirimiz Hüseyin Ra 

gıp beyin vehrimize geldfiini dtiııc 
kü nüıhamızda yazml§tık. Hüseyi 
Ragıp bey bu güh ve yahut 1 .. 

Kıymetli S.ftrllr.::'. 
IIAseyia Ragıp B. 

Ankaraya gidecek ve memuriyet 
vazifeaine tealluk eden itler halt· 
kınde hükUmetle temasta bUma· 
calctır. Hüseyın Ragıp beyin A~ 
rada bulunacağı müddet zadmda 
Ruslarla aramızda asılı kalmıt 
olan muhtelif ticaret meseleleri 
üzerinde de görüşülecektir. 

Hüseyin Ragıp Bey Aııkaraa 
10 gün kadar kaldıktan soara 
şehrimize gelecek ve doğru mo.
kovaya gidecektir. 

hammül etmek, dişini sıkmak Ji. 
:ıımdır. İnaan otlunun kabiliye
tinin derecesi henüz ketfoluama• 
mıttır. En büyük müıldllt ve iz
tiraplar içinde kalıp çaremlfk lafta 
settitiniz zaman bilmeliaimiı W 
biraz daha tahammül e~Dis t8IP 
dirde zafer yüzü size çevrilecek· 
tir. ( alkıılar) 

( lıımet paşa huretloriuin •• 
ıuldann1 Anadolo ajan11 ıeç nldıl 
verdiğinden mabadUıi almak bWl 
olamamıthr.] 

Başvekil ·ismet 
paşa Hz. 

bugün geliyorlar. 
(alkıtlar). dan sarfınazar, manzarası ve hat-

Bir vesile i"' daha bu mektep- ta hayata olan tesiri itibarile as- Başvekilimiz lımet paşa W• 
te demiştim ki: muhterem hoca- la bir olmıyacaktır. Siı:e teveccüh retleri bugUn şehrimizi tetrif 
larmıı, aize ötretirken ve tedria· eden her baugi bir vazifenin kut• edeceklerdir. lımet pqa bau.t• 
leri neticetini sizden iaterken, ıiyeti vardır. Vazife asli bor gö- leri dün akşam hususi b~r tr;ale 
sert, çetin olsunlar, bu gün öyle rülmeı ve asli hor görmeyiniz. Ankarad.an hareket etm~le~ ve 
oldukları için diploma alan efca- Bunda iarar edişimin sebebi var- , Ankara ıstasyonunda hey eti ve
dilorin laayata ıirişlerinde ken- dır. Çilnkü insan mektepten çı· kile ,izası ve A~karana bulunaa 
d 1 lel · k ...1. rbk "t k b"r cey meb uılar ve sa•r zevat tarafın· 

i eri, ai erı ve mensup olduk- •~en a o renece ı "' dan teşyi edilmiolerdir. Pqa 
ları cemiyet ve memleketimiz kalmamıt ve her hususta bayatta b tleri b .. ..~1 d 
için bir istinat ve bir selamet herkesle müuvi olmuı hi11ıni PaıDrcfelJ.e t ?1~~ 03kel en 'poara 

b · e 5 eşrı ~nece er ve ea-

HamduJlab Suphi beyin hitabesi 
üzerine hazır bulunan gençlerken
disini daima dinlemek istediklerini, 
onunla yapacakları hasbühalden 
daima memnun olduklarını ve 
mes'ut olacaklarını söylemişler, 
tehlükelere kar9ı her zaman ika· 
zını beklediklerini ilive etmi§ler· 
dir. 

. Bu lçtimaın bizce en şayanı 
dikkat kıeau, muhtelif talebe mu· 
rahbularuun kendi aralannda ya· 
pılan boltevik tahrikitına dair ver· 
dikleri. muiaıaal izahat olmÜştur. 

noktaı: ıörüyoruz. Bir cemiyette kendi nefıinde duy~c~ktır ve ız· dik iatuyonunda bir çok •vat 

ı 
her türlü auiiıtimal vaki olabilir de duymuşuzdu, ıızınde duyma· tarafından istibkal d"l ki d' 

b
.. _ _ .. e ı ece er ır. 

ve her birisi ayrı ayrı zararlıdır mzı ıayet ta u gururum, ıonra Iı t h ı · p ci°k 
ve çekinilme§'e deter. Fakat sui t"' 1- hayalet yapılabilir nefiste . me paşa azret erı en ı te 
. . il • f b duru u lan ı..u"tün bu h "ııler sevimli· ıkamet ve istirahat edeceldf!rdir • ., ____ ..,. ııtima enn en enuı ayata ye- yu u W 
ni atılan talebeye haksız olarak ~Ur, aefH itimad~ göıterir •. Sonra @ ~nbnS. [A.A) 

Bu iuhat ile Bolşevik tahriki· 
tının ne kadar bainane bir oür' et· 
le her tarafa kol sarmaıa başladı· 
ğı sarahatle görülmüştür. 

Alınan kararlar 
Bu içtimam mukarreratı şudur: 

"Son :amanlarda rnaladuı bir 
kı~.'m matbıuııta. mhiren edelıiyaı 
mımaka§ası ıeklind. ve (putları 

yanlıı olarak vaziyet ve not Yer• cemiye~e ~~ ~d-~ ddfelerlk Baıveldl 1.met pap lauretlerl 

J~llll!~w::::'.§t:Z~:~~-=-:~J· mektir.En ço1c Hfret ettitim ..ı u. liyaket uını ııın e uyma bu,cın ... , 18 de hm••t trenle tima) talebeye habız amıf ıeçir- ~aa)arıD laepıi ıüzel ıeylerdir. lııanbula hareket etmi9lerdir. 
mek için habaz olarak aumara Fakat tatbik aleminde ve hayata MGf9rilnlleyb iıtHyoada Beiai· 
vermektir. ba a8yledikleriml bu hakikaten hayat 161ü ile sıirditiniz cllm .. ar hHredttri namına kadp Kongre içtima haliade 

Evelki sen~ Romada. i~ikat 1 ~!fünun emini Ncş'~t ômer 8." 
eden beynelmılel talebe ıttıhada ~?" ~ münasebetle şu nutku 
kongreıiade, balkan murahhasla· 1<>yledi : 

rı arasıada daha yakından bir t:eş· "Muhterem efendiler : Bu r&n 
riki mesai esasa kabul edilmişti. İstanbul dariiffünunu namllla 

Bu esasa bin~en Balkan tale- komşu ve dost milletlerin talebe· 
be kongresi dün darülfünun kon- sini ıelamlamakla ve hoş gelciiuiz 
ferans salonunda toplandı. Da- [Af abadi 3 lincıi sayzfada 

vatanda okuyanlar ve okutanlar zamanda ilk dDfüaecetiniz şey umumileri T ... tık, •erya.er R•· 
dikka~ itidecelderdir, ıebep ne • bu vazife bana teveccüh etmiı· ıuhi beyler. blyik erkaoı harltl• 
oluraa olaun baktız ve f- nu· tir. ~u vaz~~l' ifa edecehim • de· ye re.iti Fe9!'i P9!8 luısr-=tleri, 
•ara wren ada .. bir cemiyette mektır. V e seYerlilc buradan vekiller, :m• • .-,., .o,_. ~e M• 

el hatlar, ondan tonra muvaff-L!. faretı. •0•1 .... Wtu ... •• ea bü,yik fuahiı yapmq.t at· 11&.1 tie ~ l4i....a 
..... bir adam ıöal ile "Mk ... k yet ve ıebat plir. Hayatta ma- ku.der • ,....,.,,.. • 
--. ff '-t ti b ka .....,.... t..,t ....... -.., 
lhımdar. Fena talebe 1etiıtirmelc va a.: ye n aşı naatta ve ta· Ja•&Nnaa, poht mlfr...a.rı" 

'.>talebeye ild"abıa olarak nu· bam•iHcıedi. Kana~tkar olmak mHlb tarafından idamla .... 

1 
mara verıuktecllr~ Hay.ata )'tDi liıuadır. Mütkilit lca111ıında ta· lardlr, 



2 Salı 1 K JJ A .M , femmuz Y , 19.:.!Y 

Boğday 
siyaseti 

Bu günlerde her devlet zirai 
.siya!etinı -tanzimle meşgu dür. 

r·T~ş~aJ!..' :: -ı 
Bar mda yeni yollar yapılck -

Bartında büyük bir ~l faalJr~ 
vardır. &lediye bu ıene içli.de 
t~rde 7000 metro mikabı asfalt 
ka1dir ID inta edecektir . 

-0- lzmirde h.lvacılar tirketi-

jek.erciler ve Ta!ıin hetlvacılar 
irlçetinin teşkili iQin Türkocağın
a bir içtima yapılmıştır. 

içtimada Vali Kbım Pt. Sa· 

c .. w•" 
Beyanname 

hıüddeti . 
bu akşam bitiyor 

Amerika ziraf bir buhran ge
çiriyor. Köy haJkı büyük merkez
lere, şehirlore .hicrette berdevam. 
Çünku beş lira muHfla elde edi
len .:mahsul dtird,e satılabi.liyor. 

Bunun i~-ın n 'kunıat 100 mil
yon isterlin ( Yani bit rnilyur 
türk lil'ası, liütçelerimızin dört 
misli · iaııilası) ile bir daire t si 
etti. Bu daire boğdayı ucuzken 
satın alaf.Bk!pahal iken satacak, 
Ye hu suretle müvazeneyi temin 
ede1ek. 

yı ve Mesai Mµdürü yerli malları 1 
cemiyeti reisi Ziraat Bankası Mü. Çakmak iahisar kaııunu muc • 
dürü Şekerci ve Helvacılar hazır b!nce elinde çakmak olupta De· 
bulunmuşlardır. Şirket; limted yaooame vermek mecburiyetinde 
şirket olaca br. olanlar için verilen müdöet bu 
~ Ha zada bir kız kaçırdı· akfam ..at altı buçukta biteçek· 

la blavzaaa garip IJir kız ka· tİt'. Bu ritid(letten sonra elilade 
ç~_.-ma vak'ası olmuftur. Geçe dört çalc.4k bulwM.ip ta beyanname 
ü~ş şahıs validesi ile birlilete mi- .. -.;.. akalar " ___ ._.,..bk ah 

~ komşupıu:t Yunanista\l(ia 
Venizelos uıökemmel bir ziraat 
bankası vücuda getirdi. Sermaye 
buldu. 

safirlikttn döne bir genç kızın 1 ~enn~ ~ • 
üzerine atılmışl3rdır. kamaaa 20re muamele yapıı&aaktıl'. 

Şakılerden biri kızı bir otomo.. Soh gııbiferie piyasadaki vak- 1 
bile sokll\uş v son sür'atle şehir maklar k&ldırılmıpn. ç.,.kmallla~ 
haricine doğru ka~mağa başla- rın Ica9~İIE -~ llijdı- 1 

aı1şlardır. Haydutların izleri he· nlma11 i.,11 ıhı hiHen Wiilar Gil'ttli başvekil , Yunanistan 
2iraatinin bütün komşu memleket
ler ziraati~en üstün olduğunu 
son nutuklerlllitı birinde iddia etti. 

oüz bulunamamıştır. idaresiııce teM:tlıiat yapılacaktır. 
Zonguldak isk%n muamelatı -

f skin umum mücUirü hacı Mehmet 
bey Zonguldakta iskin işlerini 
teftiş etmiş ve oradan Samsuna ltalyedaki hareket ise daha şü· 

mullüdüf . .Az evel, körr.ürsüzlüğe 

ve demireialiğe rağmen ltalya sa· 
nayii sahte olaNık ilerlemişti . 
Halk ziraat\ ihmal etti, san'ata k.o
) uJdu ve bu nu elim bir hunran 
takıp eti. imdada }etişen M. Mus· 
solini ziraati ihyaya koyuldu. Bu 
gidişle bir iki seneye kalmaz, İtal
) a kendisine lazım gelen zahireyi 
) eti§tinr, idhıdata muhtaç olmaz. 
Ingilteretle de bü) ük bir cereyan 
La~ gusterdi. Amele hiiküıueti k.ı
rala okı,ıtt~kları nutµkta b" hassa 
~ıtı;ılık 't: haytnncılfiı lıusu unda 
l ı in Star :e:diyor. 

~ ariyet 'k~r:;;ı ıhda bizim bu
l!fltiirP uy1iihk olmarud icap 

'{ 

değin Rn c;ya 

hareket et1Rittir. 
fi - Memüriyetten ihraç -

Al.fan nahiyesi müdürü T elit 
efendinin sui istimali itiyat haline 
get~diği ve vaktile t':lbi tutulduj'u 
cezai tahvildenınütenebbih olma· 
dığı i.tı.ılaşılarak rnepıurin Kanunu
nun 30 mcı maddesi mucibince 
memuriyetten ihracına karar 
verllınitlir. + Adana hapishanesindeki 
mevlr:Uf.lar - Adana hapia~ne· 
siQde elyevnı 311 erkek, 13'ka· 
dm meveul plup bunlardan 185 
kiti hafif -ceza kıımınd'a, 124 
kişi 'de ağır ceza kıımmda bulun• 
maktadır. 

Ağır h.pis kısmındakif erin 80 i 
erkek, be~i kadındır. 28 erk6k, 
3 ~aelm adi hapis, 95 erkek, 2 
l:<ıdm mevkuf, 20 etkelc 4 kadın 
ıcra borcundm, 18 erkek bir 
kadın vergi borcundan mevkuf 
ve 3 erk~k fe b"rayi tedavi bu-
tahanede b12lu11malltadır. 

40' İzmır ineklerifide verem -
yapılan tetktkata göre lzaıirde 
veremli bir çok inek mevcuttur. 
Baytar tJP.iidürlüğü Belediye riya· 
setine yaıdatı bir tnkerc i)o, 
ineklere lstanbul şehr.emaaetinin 
yaptıtı gibi muntazam bir vuıta 
Ue Verem a.ıpsı ryapılmasıw, biJ
dirlRİıttir. 

Mektepten y.eBi ~ efendiler bu 
işler9 memo,t ediliyorlar. 

Acaba az paraya razı olan Ma
carlardftn hk ,9ç ekip getirtip 
köylerimize saldll'ama.r; mıyıı? İti· 
raf eırlelim ki adiy1)n gifgiJikte bile 
kornşulanbıız derecesinde mahir 
değiliz. Çok eziyet \'e mepkkat 
çekiyor, az Detiee elde ediyoruı. 
Büyük projeler bir tarafta kalsın, 
flnchki metotları azıc~'K isiah ede

mez miyi:r:? Belki orta seviyede 
bir kaç .mütehassls bu mes'e!eyi 
halleder. 

_..liılıiilıııilımııılııl--...;..__.-. .. ı .... efı ... r_i_k..,11_s_ı _: _5ılitı24 .. ~ kurşana dizilecek. 
- Evet, ceneral, hemen bu 

Kapalı oda akı_amEvvela kadından başlayın. 
Hemen _şimdi ve burada 

Yazan : Kont!-s bir kerrb sıçradı. !\r-
Nlurlce l.eblanc tık eskisi gibi mütecaviz ve küs· 
ldleşcn gözleriJe öldürmek is- tq_h değildiı: Şimdi inliyor ve yal

ted{ti e öldüğünü unnettiği :var1)'01du. 

a~a bakıyordu. O adamı ki &i kumandan emir verdi· 
işte 'mdi kendi aleyhine idam ..- Flaydi bi~ gidelim. 
emrini verecekti. O sırada iki <Sıcak el ellerime 

B\itün öldiirmek istedifi a~· ,,apıştı. Eliıabeth ağlayarak yal-
mlar, .,fimdi Konteain ~- wmyWdu. 
dipdiri durµyorlardı ye iten~ Patil kansıaı takdim etti. S.t· 
de ~bu adamlatııı göıii öeüa- kemandan müliyemetle dedi ki: 
de CMl ver~kti. - Madam, görüyorum ki mer· 

Bi1hassa her ümidin maltvo1- ha~t e~iyorl'unuz. Size yapıian 
dui\!~U ~ ölmek ona bütün fenalığa rawmen •. Madam 
acı ve ağu geliyordu. ~ h~ me,rhamct etmemeli.siniz. 

göderinde cinnetin ttiwıts~:;IJık.-,: Elisabçt.hin ~nden tuttu ve 
lan dh~mağ,,_ .lbafiılidi. k~Yfl doğru teşyi .etti. 

<!Jeneral arkaddŞlarınc.ff 't:>ina~~ - " DeJı:yze siz de geliniz. 
soröu : 1 Böyle 9ir gönd~tl sonra i~tirahata 

- ~emir verdiniz mi? Çete ihtiy• C4J}J4 "'µrdıı:. 

T 

Bakk:8llar cemiyetinin 
t~sleri 

Bakkallar oemiyeti bir mırga· 
rin iç ya~ fabtiık~ı ve bir de Yli 
taifiyeha•esi yapmak i9İD ~ehre· 
manetine uri:iracaat etmif tir. 

Bu f*1ka4u btıkkaller koope 
ratili taralaıdan idare edileôektir. 

Şelt mııneii baWcıllar cmmiye
tbHn ~t!IMl bea& cevap ver· 
mem-iiÜI'. Bu~ hatAee belek.al
lar ceMiyeti bir süt takimhanesi 
açmak içiıa de Emanete mürıoa· 
atta bulunmuşlardır. 

ıtwianet hu mOracaatı ele tetkik 
etmektedir. 

Teneke fabrikası 
Şehremaneti Çubuklu ;ae de· 

polar dahilinde .bir teneke fabri
k.ası tesisine karar vermiitir. Bu 
husu&ta icap eden projeler hazır· 
lsnmaktadır. 

Emin Ali B. Muhiddin 
Beyin Evinde 

t::lall( fırkaiı idare hey' •ti reiai 
Eanin Ali B. dün vali ılf oaN'ıaa 
şiderek iki aaat kadar Muhiddin 
Bey ile bMı do.ya ve evrakın 
tetkiki iie ut~lf.lerdır. 

Hamit B. geldi 
ŞeilremiRİ rMaviai Htirittt B. 

dün '.Af\HradaR ı8hrltlliie avdet 
etmittir. Hamit B. Olküclar tirke
tinia yelli mukavelesini imza ve 
teati~. 

Kopoo,haktalti kongre 
26 ha.ziranda Kopeabakta 

toplanan beynelmilel iapirtolu 
içkiler kongrOIİAe ittir.k eden 
mUrahb&ıııwz Naim Cemil 8. 
.kongrenin lıitanuna mebai Parite 
(İtmiştir. Orada bir müddet~ 
dtktalı sonra şelarimiu avdet ede· 
celrtir. 

Çılctdar. 
Kontes batırdı : 
"Merhamet, merhamet ı. 
Neferler k:artı Cllvarda bUll'la-

nıyorlardı. Kontesi tutup belin
den <livara bağlamak mecburiyeti 
hasıl oldu. Hw birlite merdi· 
venden çtltblar. Tam ~karıya 
varwışlardı ki , neferlerin lilllı 
meuaizmaları işledi, fi~klel'I dOl
duruldu. Az. sonra da uzaktaa bir 
emir: 

-At.fi .. 
Stlib ıeti•i iıitaıemek ici• 

Paul tideletle kapıyı kM>atmatb. 
Dıtarda ıeniş ve ci~erlerin 

ra\oıat rahat teneffüs ettifi bir 
ha•a \'ardı. 

Bir kaç gün sonra Bemard 
Orn\c:en şatosununda prenı Kon· 
radı uykusundan uyandudı: 

- Hey arkadaş, kalk liakalım, 
vaktin ge1dı, Cessur ol.. 

Prens uyku sersemliğı içinde 

/,. 

Milli müdafaa. 
Vekili 

ş elı ri miz ede. 
Milli müdafaa veWli Lıtafa 

Aptellııallk B. iii pnden beri 
ıehritnizde btdanmaktadır. 

Vekil B. Perapaluta ikamet 
etmekte olup ıs pı kadar şell· 
rimizde miıaflr kalacitkJard.r. 3 
tülh.lik B. in trarbubetiade · 
mti.dalu v ..... tine ikmal vekili 
Şakir 8. vekaet edecektir. 

V.kll B. ~n.isde bau 11-

keıi .. Miti tetkik edecek ve 
b• müeesab teftiş buyuracak
lardır. 

D6a Perapalasta vekil Beri 
bir çok zeTat ziyaret ' etmişılerdir. 

Adllreda 
'İakyada adli teftişat 

Jetanbufde bulunın adiife mil· 
fettişleri Trakyaya hareket etmiı
terdir. 

Yedi kitilik bir guruptan ibaret 
olan adtiye müfettitleri Trakya· 
•lll her tarafını teftiş edeceklerdir. 

T eAiş seyahatı tam bir ay de. 
vana edecektir. Müfettifler teftit 
netioeeinde Trakya adliyeaİtlin 

yaaiyeti Mık.kında miihim ye _.. 
f'a...& bit mpor tanzim edecek· 
leldk, 

Hareket gazetesi tahkiktı 
Baeı IMfltı Atiye aJeyltiad-e aeg

riyatta bulunan hareket plftoii 
hakkında müddei~ ye-

P+- tetkik.at dün biU&ifM. Gue-
tellİll lfıbipleri heaöz mahkemeye 
-.ertlmif, deJi1dirter. 

Avukatlarla hakimler 
A vrupt!y& gidecekler 

Bu ıene avukatlarımız l&Yeç 
ve Almaaraya bir tetkik 1eya
hatma çıkacaklardır. 

Hakimlerimizden bir kısmı da 
aeyahata iftirik edeceklerdir. 

wuifetin fecaatanı anladı. Şqkm 
ıatiue bakmajıa bqladı. 

- Kendiaiıe ,.HD, iıteneniı 
bir uclell konyak veya bir 
Iİpra vereyim. 

Pr .. ialemete bqladı: 

- Allalm11, Allalaı• .. 
KaldırchlU', bahçeye çıkardı-

lar. ilerde bir manga nefer alazi 
.. ..ıa etmifti. 

Prena, neferleri lıun lanmıı 
ıörlkace beti benzi kesildi aliye 
döndü. Kendisini bir sandalyaye 
oturttular. 

Bernard sordu: 

- Öndenmi, arkadan mı, na, 
ııl iıt,eyorıunuı: 

Prens CeTap verecek halde 
değildi. O sırada Paul iÖründü: 

- Oh, Bernard neler yapı· 
yorsun? 

- Bir şey yaptığım yok, kü· 
çük bir oyun .. 

--- ·--=---
$ ILllP(tJ $1!1 ,., ;ure...,am ·--'· 

aii möief errik haberler 
~· 

Yol paras·ı 
on lira 

Tesbit edildi 
Umumi vil4'et meclili üçün

cü i~imaını dün aktetti. Bil iç
timada tarik bedeli mevıuu 
bahı oldu. Het"eti umumfye bu 
ıene de tarik b~i g.eçen 
sene olciMiu gibi 1 O lira olarak 
tes bit etti. Bu huauata verilen 
karara nazaran tarik bedeli ha· 
ziran ve teşrini evvel aylarında 
tahıil edtl.cektir. MükoN.eliyeti 
bedeniyeye gelince bu da temuz, 
afuMc>ı, eyluf tetnnievel ve tet· 
rini 18111 aylarmda ol•ak uıere 
12 şer gün olarak. Kabul edildi. 

Mf •'"8 w.; tepli çocukların 
sihhatı 

• 
Maarif vekilleri ~e~şplerde 

çocuk hastalıkları hakkında-§U t«· 
mimi w>ndermiıtir: 

"Çocukların sıhhatı her şeyin 
fevirilldedtr. Miai mini yawo1arm 
sıhbatlerile allkadH olm•w ve 
sıhhi afetler kUjiBtada !ltie.yt 
kw 91tieseeseler ~nıda çok 
@iddetli davranılacaktır. 

Gürbüz bk nesle mattk olmak 
ieteyen · ve bunu kendi,ine b!r 
umde olarak kabul ed&ıa Türkiye 
cumhuriyeti sıtmah bir nesle ma· 
ltkiyeti &ala istemM •. 

Mektepleriıailde Sik sık tesadü,f 
edilen sıtma, trahom, verem gibi 
bastahklarm dikkataie»k ve ba· 
kımsızlık yüzünden olduğu ~üphe
sizdir. 

Badema bu gibi sıhhi meaele. 
lere ehemmiyet verilmesi tavliye 
edilmiştir. 

Talim ve terbiye 
hey' eti rei8i 

Maarif vekaleti talim ve t«biye 
hey' eti reisi Emin :9. dön şettrl
mize geldi. 

Bedeni terbiye mektebi 
kampı 

Bedeni terhife ınullim mek&e· 
bi tmehesi dünden it:ibiren kityoe
ta bir deni! kampı ku1mu~&r. 
talebe ka-ı* deniz sp<>ftarıyla 
metıUl olacaktır. 

ilk tedrisat mfidtHö de 
geldi 

ilk tedrisat müdürü Ragıp Nu
rettin b. dün Ankaradan şehrimi
ze gelmittir. 

Rıdvan Nafiz B. sitti 
Bir kaç gündenberi şehrimizde 

bulunmakta olan Maarif vekileti 
heyeti tefti.tiye reiai Rıdvan Nafız 
B. Trakyadaki mektepleri tefti§ 
etmek Ulere döo Edirneye hare
ket eylcmiıtlr. 

- Canım böyle komedya 
oh1r mu? 

Prensi yene bir şatkınbk aldı, 
fakat ayai zamanda pür ümit ke
sildi. Sandalyutaden kaldırdılar 
ve yerine ptürdüler. 

Cepla .. e ve frUllZ Miri ile 
prensin dbadele.i tam vaktıada 
yapıldı. Y almz patıal, _.,adeleye 
memur alman zabitiee deM ki : 

- Beade İmaparlltONMA&U ... 
kadar edecek çok ..ahim veM;lk var 
vebu veuilli aize te.&ima edebittrina 
Fakat bana mukabil• de Orne
ker tatoauada ae alıp götürdü 
iseniı iade edecekainlz. 

Mübadele bitmittir. 

Hepsi ferih fahur avdet etti
ler. V olda Bernard latife ediyor
du. 

- Eabt latife de pek yerinde 
oldu. Biliyor musun ki beo, onu 
idam eandalaıına oturttuğum &a· 

man De yaptım? Rımini çektim. 

'"'* Halıcılığının 
inkişafı 

çareMVi a.-anıy.or 
D6n ticaret odası Mf'l!tt iıde.

resi t~lanmı,ttr. 
BU içtinum T6r~ ~

lttı haklmıda tiıearet ~-
ğüRün hazırladığıt rapor ~ 
muştur. Neticede bu husn .... ·i 
tetkikatın tamikine lüzum ga;il. 
mü,tir. Bu defa ha.he1ltAın nallk 
ve reıi111leriain istlhı muhalezai 
neiaaeti çaareler" araamıktadw. 

Btmdan başka, içtimada gıa.. 
rükleroe metlşe şahdetndMfl 
verilirk• muayeneaille ..... ol. 
mayan Gf)'UUft listeıti tetidic: ye 
kabul edhiiştit-. Biı ltstere ~ 
hi ile tahin helvası da itıtel ahi. 
nmuttur. 

Bir aiman prelİ9İOftl :i 
disilllMk üue ikeD rMIDI .• 
iyi ve saldanaetdc: bir hmra 
m1. 

Buou agrandisman 1~...ı 
evimisin salonWta asartZ. 

timiz mrhaeti ve milanetlel'i ... 
nıü\c:afatını Htıriiftı. 

Otomobil Orııken lııöi,iaü r•· 
çiyorclu. Harbia bırıhlllt ı. .. ........ ~ ~ ...... 
düfündtMer. ~lta,a,. · h .. 
ceWar ve o aeı l&iıl•ria :.C: 
itinde y4Nli ve w'ut ı..~ 
tedtnı çıkar~ •. Nllekia 
O gön de geolWıaedi.. 8ultı odtr
iıte~lni temin etti. KoM ti, 
Bemard da fMoJa phniiı' ... 
Hatta bir g6a bet bm nu' 
.ziyarete ,eleee~ de ~ 
ıaman seacktiesine payaa yoktu. 

ıDon 
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Beykoz kulübü ayın on doku
zrunda, Beykozdn muazzam bir 
idman şenliği yapacaktır. Şenli
ğin muntazam ve mükemmel bir 
spor hal'eketi olmasını temin için 
ıimdiden bir program tertip 
edil iş ve istihzarata başlanmış
tır. Tertip edilen program spo
run her şube!lini ihtiva etmekte
dir. Evvela bir resmi geçitle baş
lanacak, atletik sporlar, futbol, 
gur , bôb müsabakaları yapı
lacaktır. 

Beykozl J.ar yapılacak müsaba
kalara d a ciddi bir mahiyet 

için şehrin maruf kulüp
lerme ensup atlet, futbolcu ve 
güt~ eri 19 Temmuz Beykoz 
idman ki 'ndeki müsabaka 
fora dav.et etrcl.,.. erdir. 

~ gtmde epeyce bir mdd
fo .. en ti6'ri ikmaline çalışılan 
renis kor.tınıun da resmi kü~a<Jı 
)apılacai:tır. Bu kü,at resmi için 
t · bwv. i teniscilerlne 

m F enerbehçeliier 
da e ve Amerikan tenis-
cila-'le Feneriiter nısmda müsa
bakalar yapdaca •r. 

~oı idmen şenttklerinin 
çok el olacağı daha _şim-
' iden y istihzar-dm geniş-
.ığmden anlaştlmaktadır. 

eııe'l1hahçe t.urn zıvası 
Feneıbahçeli ,tenisciler tara

fın her yapıh akla olan 
tenis turnuvasının dömi final 
v final maç!arı pazar günü kadı
köy h nda yapdmıştır. Dömi 
final maç.lsrmda Zeki David-e, 
Suat pek fona bir oyuula Şodvara 
mağlup oimuŞlar, final mı-ıçları 
Şodvar - Oavid arasında 
oynanmıştır. eticede Şpdvar Da
viai y mele meti le tenimılz tur
n u~ · gl galibi olmuştur. 

Ü. B muhtel.iti 
O üder 'Y Beylerbeyi kulüp· 

ler· 'n teiit bfr ekip halinde 
b'r e rck maç yaptık nnı, bu 
ittihndın bu iki kulübün birleoe
rek j · vaziyet o ama 

...... ~-····me t kit ettiğni yazmıf 

ve şey ı takdir hareketin 
üplere imtisal edilmcıi 
bi.r hıı.sU61yete alik 

ıous~onuzu itôve etmiştik. Bu 
rn t m ilk m-eçını Galata-
saray y pb ve bir sayı farkla 
m p mdu. 

mı geçen cuma F e
ne K&dtköy sahasında 
yapan Ö. 8 . ımrh~diti yalnız bir 
de o an bu maçta 3-2 ga
lıp v zqcttc iken oyun, karanlık 
mü 'rle tatil edildi. 

O. B. mubte!itinin aldığı bu 
netice rin şayanı takdir olduğu 
muhakkaktır. Yalroaz: nazan dik
tcatimizi celbeden bir nokta var : 
Bu iki ku übttn ittihadına ön ayak 
olanl dan Üsküdarlı 8e1ahattin 
bey, muhtelit takımm aldığı ne
tayi 'n gazetel re aksederek ef .. 
karı umumiyece aalaşılmasını 

te 'n için gazetelere fuzuli muh
bi li edecek kadar gayret gös
termek\t,edir. Henüz bir fikir ha
l' de buiunan bir tasavvurn kuv
v t nditrnek iç.inıyapdan bu pro· 
pavanda hiç doğru değildir, 

Bugün henüz tf!1.ekkül h Hnde 
bt 1 n bir l11 veti :rn<'nı!ei'din 
u \ ahab~ oJmu"' teş:*ktı .• ~rme 

ıp ol c;.k ikti ard'.i f. rz~mek 
hm kcnd.!.\ ,, •..• 1 de 

•an 

kendine fazla kiymet izafe etmesi 
muhtemel alakadar gençliği inki
sara uğratır. Yapılan reklamın ma 
nası nedir?Ü.B rnuhtelitininGalata
saray veya Fenere muadH, yahut 
faik bir kuvvet sahibi olduğu mu 
anlahlmak jstcniliyor? 

Sporcu gençliği böyl~ vesile· 
1erJe oyalamak onları atide mu~ 
hakkak bir inkisara mahkum et
mek demektir. 

Tz d J! B <',ı uıtlu Birirwi ~ullı hukuk mahl\,.ıne· 
1ıiııı.len. hali taqfı~ ede bulunan J. Ar· 

vanıtidi ve •nnlıduınlnrı şirketinin, Hom· 
an ada • ııumumn ·ııcnret Ban .. ıı.sı • ııa 
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87775·9. 87460. 87481·5. 87671-ı, 87i80-84. 
ı 894-5, .1423948, unsı.60. 523.58. 52524, 
52530.31, 154-09-12, 4861J. 4970:-, 25225, 
2öo70 79, 26110, 26211-15, 26357, 1601-2, 
.:17944 7, 102;-,4·7. 19233. 10347-8. 15517, 
54192. 51193-5, 55107-218. ~5225-6. 
16250-l 16253-7 16386, 6<.>220, 6U92, 
616204. 62586-8, 62590, 29166. 29167-70. 
30149, 30151. 26216-li. 24889·91. 18828, 
16937,1&">48. 12428, 12835-9,8061. 8241, 
320M>, 9t.ı900, 96912-14, 96986-90, 973'ı3, 
97910, ıo:ıosu, 10074-t> - 55, 103811. 11, 
]05712-15, 105746-7, 105873, 106032-52. 
]07292·3. 10i609.l0, 100008. 108218-19, 
122712-lô' )227;!().7. 122740. 124319. 
124320. }l)QlQ6.200. l~ö' 109709. 
110052 - 4. 112163, 11219::.ı' 1126.33 - 4' 
11469i·104, 111i20·21, 116850-5,lli697-8, 
103303, 97(>~60, 87396, 84194·5. 97987-8. 
97972·3. Ql:\129, 98131-42. 98163, 98200, 
98223-28, 98803. 98891. 99042.3, 99640-l, 
9%47·9. 99156, 99336-8, 100541, l00544-j, 
ıooss.~-1. 101676-7. lornı2-s. loao-ı1.9, 
69833 • 5 , S958CJ · W, 78o02 , 80766 - 70, 
820~S. 9, 13~04.,,, 8.>0..12. Uil72. 122874· 
93, 1().187-8, 16~90 s~ -% 54171 · 9L 
52822-30, 4<>1, B51, 1 tı56, l 704 - 6, 1708, 
HW2·6, lZ-2798-800, !l2851· n, ;;3054-59, 
'$3f.l6l, 33!26·!3, JMOD, 38063, ·ıı2;~s .. ıo, 
~179. 42181.2, lfı63UAO, 173' .. H, '1·1812, 
63~ 690;:,Q.6(), 71378, 72074. 72076-8. 
97112. (){)O(ı..'!.ıJ. 1005®-2, 107453, 107705, 
1122,)l, HU6Ş, J.1M71, l6407·9, 16961, 
!'7036- 7, Ji<H9·51. 19'293, 2l624, 21716, 
22176, l22796-7, 6S6b9, 64569, 65142·3, 
68217-19, 74367, 3992-B 8596-7. 8809-ll, 
9065-7 9t9L f>ŞJ3-l5, %el, 23833, 
25061.3. 312Ji 31485, 32659. 4398-400, 
,)8 b, 6582·3 • 7S"i'4 . 8430' 8580 8637 . 
86ıa.w 9010.16. 9093-6, 9262, ı 1 Slil , 
11939, i2038. ınııaaııılı biı:ı adet hamile 
nudıaner Aııoôc>lil J>1,ınir Yolları hie...e 
9e cdııtıı.ıın Wl6 tM:ihizıden itibar~, k.u-I ' ... 
ponlam ia beraheıı harbı ~~oı 8i~ı>tU· 
el.., iınrp doi&yıınyla ve i{uma?ya hj!kCı, 
metwin emrüe , Dıttön h11ımeı devletle 
beraber MIMkoWlya oaklediiarl~ oldufıun. 
dan ve or.amrı bUA !'il Bolşewkteıin 
eli.ne ne me:ıl>.Or biÜ JH~t bis.&e 
aerıe<lntının ia ıo/ı'& uı;.tdlğıııdan 'if! key
fı et ımıhalefet varabsiyie, e ı edr.t} ihraç 
edetf "rk bjldirildi~inden oohsle, iobu 
sen ıı. dııir 1edn;ı,tta bu.unn.:ıktı>n ş:r • 

•••••••••••o••••••••••~••••••..,.._.~•••••~••••••••••••• 

l.~!:.:~~: .. ~~·. ?:.~!1.~.~~·:!~::.~.~:~!~~~~~.~~ ... l 
K argir di\'ar ~·e çatı aksanu lıariç olmak üzre ikinci kolordu merke:ıinde hamam 

ınutbah ve çama§ırhane inşa edileceğinden talip olanlar şarınamesini göroıek 
iızere 2. k. in~aııt be_. etine pey sürmek llzrede 23 - lemn.uz pazar gtinü saat 15 de 
2. k. alım satım komis) onuna ın!!rarıuıtları. --- ---------------~----------

Bedeninizi in
celtir. Ocomatik 
bir masai tesirile 
znlflatır. Hususi 
tazyiki ve cnkosu
nun elastiki yctigıı· 
yet muka"im o4-
mıısı hasebiyle ar· 
zu o' ınduj!;u ka· 
dar uzayablımeı;i 
s11vesinde her ~1 
tırafttemamcıı do· 
ğruhur. Sizı gençleştirir. Vucudunuzu 

yumuşat.Jr ve ~Hilışuar. 
tfü:ıat ECŞ4'ifinizde vcra si~ş ver
diğinizde kımıınmn kutllll beliniain 

irtifaını santime«ro ile bildiriniz. 

VegAnG satif mahalli: 
Parıstelü 

,.~ 
. lstanbul şubesi : Beyoğf unda 

Tünel mevkiinde , N° 12 
l"iatı (ı Liradan itibaren. 

Ü skıl<lar iuasından: usldt<larda ~ehınıi 
Ali e[f'ndi mahallesinin tekke içi so· 

ı,a• ındn kııirı olup Mehmı:t Sami efendi· 
nirı tahtı tasanufunda hulunan atik on 
mUkt:rcer cedit 6 mımarnlı hanenin d~rt 
hıs$e ftibarıle Uç his~esi i'iadire haİııfl".ıt 
olar. borcundan dolavı ihale! evveliye .. iniıı 
;crası için otuz oun müddetle mtizayedd~ e 
konulmu~tıır. Hududu c~pheı;i tariki lim 
tarar~, ni Şt>\·lcet he) vere•e;;; ve bürehçi 
~1u6tvfa aJnnın hane ve hahçelerile ar· 
lrnsı Aziz Mahmut efendi hane ve bah~e-
:o:ilc muhdut yUz altını~ ıu~ın murabhaın. 

da 'aıttr.irlcn talıminerı altını~ ııç ııqın 
.twki~ parmak terhiindc hanP. ınUtehaki,,i 
arsadır. Mnl4trnıilıitı iki methal iki sofu 
zt•mini topr~k iki heli!. bir kımıı ) ük!li 
ve dolaplı üç OOa\'I muhtevi yangın du· 
yarı muhtacı taınir iıanenin alt kısmmda 
hisısednr Bakive hanım diğer it«t kı•mın· 
da Htlsnii efendi m ııst•!Cırıiir . Bahçene 
dört ıne) ve fidanı ,·ardır, Tımıamı beş 

} Uz lira kı~ ıneti muhammeııeli olup talip 
olanlar H~ eh.ha ;ıivade malumat almak 
isteyenler his,,e) e ~u<ip kı· nıeti muha· 
mmetıesiııiıı y ilzde onu nispetinde pey 
akçasını ve 92&699i dos;. ıı nuıruıraı;ını 
mü~ta9hiben Istaııbul icra dairesi müıaytde 
~ubesino ıııurncaat eyfomeleri ve 12-8.29 
tarihinde Paat oıı ~~e ktıJar ihalei ene· 
J;yesi icra kılınacagı il611 olunur. 

ı ı;tanl.ıııl ll~iırırii hnkuk mahkemesin
den : 7..ekiye lıanııııııı oglu olup He) -

beli ııdadn lıamnm rnkıığındıı mukipı 

bahri)e huknıli ) Uıha'iılarımlan Met.met 
kadri B. aleyhine açtığı nafaka da,asın· 
dau dolayı mahkemeden tıadir olan ve 
muddcaaleylıin nılı<ldei) e Yalideeine ma· 
hiye on be~ liru nıua\enette hulunmıısına 
ve masarifi muhakemenin muddeaııle) he 
aidi)t>tınc mült--dair bulunan 15-0-929 ta
nh ve 429 numaralı ilihnııı hidayeti da
vadanhen ikaınet~h ve .meskeni meçlı.ul 
l.nılun:.n ıniiddenale~ h J\lehmet Kadri 
):.ıe)e HAnen tcblı~i tensip olunduğundan 
tebliit mekamma kaim olmak ilıere ınez· 
kili' ilAmııı bir &nreti mahkeme divanba· 
nesine talik edild~i ilin oluuur. 

w z *i Süısrrrı • 
ketin rnemnııh eıW,e karar itası ve ınuk· 
tezi illinatın icraaı talebUe Affilwıt Dimi· 
traki Grigon-ad.i efendi tarafından biJve . 
kik valii talep ı;;ıeriue ml.rbrıez Rumaa> a 
Ticaret Bankaeı taP&fınd.an ını>ta 19 Ha
ziran 92S tarihli şehadetneme w mektup 
vtı mUddeiden bu bsphl alınan ir.ab.t ve 
cümlece malGm olan mmlt6r veMii ıu.r. 
bi)'e, müddeiniıl iddiaiının dQğr~u 
hakkuıda • abk~meye kaoa8t ver.miı 

olduf;undaı1 Ti~ret kaııwııuııun 437 inci 
nıaddesi mucibince berveçhi heJA numa
raları havi bi!l9t: eeaedatmden doJım ~ 
di) atta buluoruak{arı , ıoezkftr Anadolu 
Pemir Yollıuı şirketiıritı memnuiyetiııe 
gaze\ıt1-r ile d~ iflnına 6 Temmuz 1929 
taıil:Uııde karar veıi:tcli~i ilin ohı.ntır. 

.926 • 927 .etJ?Dde l;t;J;Ol · l l 
l:r.<11 l'Dek~ı aba 1 

plduguı:n taMiıknameuıi ı.ayi ı,tti.ııı. 1 eni· 
sibi alJLcasııudan za) iin hükmü yokdur. 

Saim 

1J]llllll11· Dikkat! ·litillUU1s_ 

" ı:n. f"' ik,.miyolori kazanan §; A ~ey risefain, G ur~hai nı ~sliınin hastanesi, _Hi· 
. 1P~ MA~I. 1"i1~~1 -- r Jahahıner ınektehı ve saır müessesatı sıhhıye· 
; ·- ıyango } atıh şube sının ı • • . " • • 
ı = Yedinci tertibin birinci keşide ce tercıhan ıstımaJ edılınekte olan F L 1 DA 

:=.o biletlerıuiz gelmiştir. :Muhterem • k . . . k h k . .. · 
~- mi:ş~eri H:: bayile~Dlİt:i }aV~t = Sl~~- ' sıvrısıne ' ta ta ur1:18u, bre! guv~ ve 
-· edc~ım: Ahınct :k~ıde)e "1 ~ b~r 90 butun ha~aratı yumurtalarıyle , at'ıye h 

'::-; kc~ıdelık l-10. 1-::>. 1·2 senlen· ::: ';i n ım a 

ı ~= 
11i~ h:er uum:ıradan saıaıık bilet·: ·ve ifna eder. Leke yapmaz' tesiri kat't ve ko· 

:::; lerımız buluııur. Mııamelatıw = • t 
:: doğrudan dotrllya piyango mii·; kusu sıhhi ve latıftir. FL DA haşaratı öldüren 
: diriyetiyledir. Şuhcmiv.e bir satış :::::: h ·· t ·· • t d b" • il•ğ• k 
~memuresi tayin <'dileceğioden - u un mayıa arasın a ırınc l l azanmış ve 
~müracaat eyıemeıeri ric-a olunur. Fransa hariciye nezareti ve Türkiye a..a..h hen· 
:.: Telefon İst. 4002 !i ~.1..ı 

~ Mudurü mes'ul: Bürhanttin ~ derliğince resmen tasdik edilmiştj.r San'at V6 
füllllllill!llHlllll'.llllll!llll!l!lllll!l!llll!l!nl!!l!illll!lll:Ulllllllllll~ k b t "'j . d d h" .. k k • k.ıi h 1 sıanbul ruahkemei ıısiiye 6 ıncı hukuk re a e a emın e a l en yu se mev şa a-

dairnı-indeıı: PaQgallıda.. Bil) iikderı• cad- d } } "h • • Ç k 
deeinı.lc, 11 i rıumar.>Jı hanede mukim etname er e 1 raz etmıştır. ün u yarı yarı ya 
madtlln Onnenuhi Bab;-an maluliyeti daha UCUZ VC tesiri yu·"zde yu"''zdu"r. Şi~ı· 50, 11kfü esinden dola~ ı . akdemce Be~ o;;lu ~ 

ulb mahkt:ıııc~i karari le haczedilmiş ve tenekesi 75 ve pomp<!:lc:ı.ı 75 kuru'1tur. 
leon Aslan.>an ef. ile Vahan Harputlı~an "° 'l'"' 
ef. vası nasp olunnıuıtur. Eu kerte icrıı ·...--ıı d d ' 1.::.. ( 
kılınan muhakemesinde, mezbure Madam 1' 1 3 İste İğİnİz ua}de tesiri y()ktur) diye 
Ormeııuhiııin iııerine mevzu hacrın baka· 

sına YC }.e;ıdislnin ~ahıı \"C~ıelte kalma· sizi aldatınak isteyenlere inanmayınız. Flida 
eını mucip bir hali l;alrıı:ıdığı .gl.irulrnesine r 

ınehni. mevzu hacrın Li!külli>e reli ilga- haşaratı ö]düreh hutÜn mayiattan daha IDÜ• 
sına kıırar verilmi~ olduı.tu ilAn oluııur. 

B e~oğlu sulh beşinci hul.uk hnldmli· kemmel, daha müessir ve y y 
ğindcn: Bir de •. inden dü~ayı mahcuz UCUzdur. 

Ye furulıtu mukarrer lıir adet otomobil 

16. 7. 1929 S3lı gıinU ~t 12 de meşru- Fıı· da yeri. d. v y ı. l . 
tiyet mahalle inde madnlyon sokağında 1 ımagı, er 1 ame esı 
36 ~o. Huse~in efendinin ;aıajında s.atı-

lıııcnğıncl:ın yevm ve saıtfi mezkilrdP. tıı.lip ve yerli seıtim@ye ı·ıe yapılm1.Qtır. 
o~anlarırı ıniluı, r.dc mahal imle bulundu· ..111.~ü ~ 

ıultıcttk nıemurine mUrııcnatlım ilan olu· F::ll•d h 
ı.ur. ı ayı terci ediniz. Flidanın mistabzırı 
İl aclımköy Satın alma kııruis~cmmc!an: Hasan Ecza deposu sahihi MaoL..ur o __ ..,!_ l...-

ÇıııulCJının Hadtaıkci; ündeki kıtaat ~?'I c.t:l:RSAO. ur 
için haptıh zarfla münakasaya konulup loı:ıyası ve Hasan Jcuvvet şurubu mustahzın 
taliplerin teklifi gali göruldUgLınden ihale 

edilmeyen sa1e ,.«. bulğur, fasuıy. P•· Hasan beydir. Flida bir şaheserdir. Markasına 
;ı:arlılda muha) aa olunacaktır. ?haleleri 
JO.Tcmmuz.929 tarihine mi!eadif Çarıawba dikkat. flasau ecza deposu. 
guııu saat l4. 14,30, 15 ıe Hııclımköy ko. 

mis~onuı.da :apılaraktır. Taliplerin muav D.aru·· ıfu·· ııun En1anetı.nden~· )tıı günde• komis) onumu1a müracaatla~ı u __ .l..fö\ 
il.'i ıı olunur. 

U ı;uıır.u hukuk dail'esinden: Şi~h:ı.neS 
kıınlkolunda hı:ıvuz arkası yeni bahar 

hanında 6 No. mukııne Hursi tarafından 
&latta Hızır ça\'UŞ mahallesinde yeııi 
cadde sokağında 97 No. hanede mukım 
iken İlır.aınctırahı meçhul bulunduğ.ı an· 
laşılan Anıııovi ale~ hine ikame olunan 
lıoşannıa davası h,akkında ita ~vlerli~i 
iıotidtı "Urt:t i bill tebliğ iade kalınm\ıı ve 
keyfi) etin ilaneıı ıehl~i tensip edılmi§ 
oldufundao wrihi ilandan itibaren bir ay 
lo8rfıuda muJdei aleyhin davaya cevap vtt-
nıesi ve aksi lıalde gi~ aLcu muamele 
ita edileceği iliu ollfflur. 

lstanbul sıhhi müeSBeseler •u'! 
bayaat komisyonu riya~tinden: 

İstanbul çocuk hastaneiiııde 
yapıl.ecak 15326 lira 36 kuruş bede· 
li ketifli inşaat ve tamirat taaz.iın 
edilen olbaptaki ketifn~me ve ~t· 
namesi veçhilf~ n 6 A~stos 929 
salı güraij, ııut 15 te kepalı zaif 
utulile ihale edil~k lisare nı Uaaka· 
sayı koo1JN1tur. Bu baptaki şartııtı• 
meyi götmek ve fada iabet ılwak 
isteyenleıriıı ~ komisyona mU· 
racaatlerı illa oluaur. 

~ alfan ~ 2 inci .-ı. mMlkeaıaı. 
v dea: Ame 1-nlBlll ATuolyada yen. 
ba&an ~ S8 D~ lllftfteaNt 
arNDID Pfn kahili taksim oı.ivtuaMo 

fa.nlht\a ie IUY•unuı:ı ir.aleaine Suhıuı Ah. 
~t ikim ıalh mahMIMliU.. ıagy..929 
tarihinde Jı.anr verillllit oldujuııduı ~ 
ilindan itUJ.ren 20 8'111 zıufwda ttılnfilıl 
daYa e6ilme4i1i takdiıde mwımelei kanllo 
niy,.•ill il. kıbııacaJı itin oluaur. ' ·~ f • fi::-::: :ı:e:~~ = 
nıını ı.y i ~. Balaa icıincloki ~ 
kendiıtbıb olauıı tlb:dıuıımı atldsi 
adresime getirmesi rica ohmur. 

f ridiye Sokak l\·o 101 Mehmt-t 

Hukuk fakültesinin tatil deyresine mahsus 
umumi açık konferansları 

M .. d · ',. K 1 B u err·~ ,em_. . 

Müderri~ 
Adil r-,, 

22-25-29 Temmuz 
1-5-8-12-15 Ağustos 
929 pazarteıi ve 
-perşembe günleri 
16-20 Temmuz salı ve 
(_.nartesi günleri 

j 2, 17, 20, 24, 27, 31 

saat 
5-6 

Yeni deniz ti
careti kanuau 

5-6 Yeni vilByet 
kanuRu tetkikleri 

Tem muz ve 3, 7 Ağustos 
Müderriı Cevdet Ferit B. 929 Cumartesi, 11-12 

Çarşanba g6nleri 
Yeni ceza mu .. 

hakeme uaulleri 
17, ıg, 2'&, 26, 31 Ağustıos 
ve 21 7, 9, EylOl 929 

Müderris ~r Cu111artt-ai pat:ar • 11-12 icra kanunu 
Reıit B~y teai rünferl: 

Yulamda ioimleri yazıh M6cforrit Beyler tarafından saatları 
gösterilen gtınierde h~larında muhan-er aevmlara dair fakültedeki 
bir mamarah dersanede biTe1 seri US!)onıa açJl konferans verileceği 
ilAn o.hınur. 

İspirto ve ispirtolu ivkiler inhisarı 
ldareei muhasebe kalewt ifiD Mlimtihau ~en lira maa~la 

üç efendi alınacaktır.~ 
lmtibaPa dahtl oı&bilsnek için ın:.deki şeraiti ha!z olmak lazımdır. 
1 - Munaf ~e u.uiti de~)"~ &fiıatı olmak. 
2 - Ahftk sabhlyeli lıalckmd.a resmf raporu olmak. 
' - 146.kellefiJ'Oli u1'eriyeaini ifa etmiş bulunmak. 
YtMDi imtiiten 1~ Temmnı. 929 pauı' günüdür. Bir gün evvel 

Teeallc:i liıtme,, ..-~ fotog:rafiaini Zati işleri müdürlüğüne tevdi et• 
melen llumdu-. İdaıe lüzum g6riildüğii takfüd~ Taşr~. şuabatrnd 
da istıhdaın o!uı1.sca~tır, 



tNCt 

' Merkezi 
Aın~tedr aın 

Gıı'.!ta.iıı 1ıınıköy r. .. ni rl!ir ... i ma~ u aılıı 
telefon Ee}~lıı 3ill · 5 '.\Icrli.e 

~~wcsi ıULllınde Al'alcıııcı h; 1 

kıfcınlu. mhu! S69 hcrncYİ Banka 

uı 

Kı.ymeti itibari.yesi 
Resl'Tti tamg.a, . • • • • 
Pıim . •••••..• 

Iki adet deniz dizel motôrd 

10.-Lira 
-.20 
!-

11.20 

Tü ... ·· in ıisaıaı umum müdöı~ · ·· : 
ni adet Tcı G) a t.azedilmek lİce.re 20-JO beyğfr kuı;vetüıde iki adet m~oofo. n l telıarrik dizel derıiz 

moturü paz rlık ret.ile aluıacaktır .. Bu oüıs mo#iirleri. mevb4a Olup itaya t<iMp el ;ı--0 7,5 temina..~ mu 
'"i?Utal:ka el ri e ·7·929 Cumartesı gnm.i saat 10,30da GaUıtada mıibayaa 1·01,-ıizyom.mda bulunma/an 

. 
ELSiOR 

in üstönde 

efe iflere: 
Paı·d~üier (~aşa) 

Her renkte ve son moda 

l 4i liradan itibal'en 

Pardesüler(trench-coat 

bej ve 1 i:v-ert renklerde 

.22~ Hr d n itibaren 

uş lar (' ek~i) 
liradan 
itibaren 

eyefendilere: 
Meşhur ManderbeTg markalı 

( trenoh • coot ) thn l>ej ve 14ch·ert 

Pardesüler 
241~ liradan itibaren 

Spor kostu leri 
16~ liı•a an itibaren 

in ·uz kostu·· mler 
bi 'nıi 

l liradan itibaren 

ilocutdıır için .Jn 'liz hiçııni 'c spor 

k •• E • ve kıs 
ostu 11eı·ı pantalonla 

61 liradan itibaren 

Panta onlar (kaşa) 
h~kr. 6

2 
liradan itibaren 

ıen ~e 

etler 
Blö Rua ve gri 

12~ liradan itibaren 

iyah1 lacivert ve gri alpakadan 

6*9 liradan itibaren V.ı .... 

is aı lanıa kostümler 

3 liradan itibaren 

1 kinci ticaret mahir.emesinden: Tüccar 
Hacı Recep efendinin Istınbuldıı .Mah· 

mut pa~:ıda Abut eft'ndi h nmdn mukim 
S. Alfendari Şirketinden l!latlubu olen iki 
b'ı Ji l n f iz Hl m~arifi mutıaken C 

,.e ücreti 'e • .tıl!"t tamili taf,.biyl«" ikame 
C\ .eJığı clınB ıı. gı\aLeıı cercyımcdcn 
mıılıakeın mde mL. ldei ısbatı muddea· 
dan izhar ac1'1e nıezkiiı şırıH:t şı.ıreki ın· 

dan oluJl ·\\rup:Ada ul'!1Je ruuıı.im Luiun
dutu m çhul bulun n JAK • .':>ALA O . 
RAFAf<.L, UIZ ALFANUAP.l ef<'ndiler 
baKkınJ uılibi la ı{ bulunmu, \:e mah-

keınece nıÜ\ caooh sorlılen vem inin hir 
t,u9uk ay mlld etle · eıı tebl' "ne kar1tr 
, crillb~ oladugund:u:ı buku!ı: usul m h· 
kemeleri kırnurı ınun S37 inci maddesinin 
ikinci Cıkr tmıı tevfikan muınıü~yhima 

uaiidd ti m zkürc in mlırur ııdtm sonra 
setM guu 1.ıırf\nda ıımıhnl ile y in ede· 

cc mi bcvan e~fo VP. tayin olunacak 
ye,,ui ınulwtketnodc edayı ) · ıçın gel· 

me • t kdtrde ycmirı'!en imtina d4et· 
ın okHıanı.k d&\'a)a &ftbit nu.ariyte b kı· 
)ac ı Ak kında '8etH- kılımn kw 

her gön k·HM!· ıy«ı 
nm hıı?i aek:ftiaa11MMım 

Satın a 
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Vakıf akarlar 
mudurlugunden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
1 - Balatta çiçek sokağı 3 No. hane. 
2- ,, tt ,, 7-9,, " 
3 - ,., n ,, 7 ,, ,, 
4 - Babıali 18 · 5 No. dükkan. 
5 ·- Çakmakçılar daya hatun tarakçılar 35 No. dükkan. 
6 ·- Kumkapı çeşme ( s) 41 No. diikkin. 
7 - Küçük Mustafa paşada ve caddesinde 98 No. dükkan. 
8 - şerefi)· e ( s ) 36 No. dükkin. 

" " " 9 - Daya hatun valde han birinci kemerde 9 No. oda. . . 
10 - Çenberli taş atik Ali paşa yağlıkç t han üst katta 7 · 8 No. ıkı oda. 
11 - Çekmakçıhırda valde hant mesçit tahtında 21 No. oda. 
12 - Kumkapı çadırcı Ahmet çeşme 20 No. arsa. 
13 - Hoca paşa ibni Kemal 45 No. arsa 
J4. - Beyazıt sekban başı Yakup ağa kalaycı çıkmazında simkeşhane 

derunundaki camiin haricinden olan kapı mahalli. 
Müddet: 24 Temmuz 929 Çarşamba günü saat on dört buçuğa kadar. 
Yirmi gün müddetle ilan edilen halada muharrer emlakin pazarlık!~ 

kiraya verilmesine Encümeni i~arece ~arar veri~miştir. ~slipler şartnam.e.f• 
okumak ve teminat ita ederek ıcara aıt taleplerını dermıyan eylemek ıçın 
Istanbııl Evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar müdllrlüğllne mllracaatları 
iliin olunur. 

Evsaf ve müştemillitı hakkında malumat almak isteyenler müzayede 
odasındaki er.ri misil raporunu okuyabilirler. 

Vakıf al~arlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
_ - Üiküdarda lıace Hesııa hatun mahallesi abur. 
2 - KUçü.k Çamlıoa Mecidiye Faik Bey sokağı 19 No dükkan. 
3 - Alem dağı sul,tan çifliği 34 No hane. 
4 - Baydar paşa İbrahim ağa ve caddesi mektep altında 17 !\o dükkan. 
5 - Boğaz i9i kuzguncuk r,arşı caddesi 111·27 No dUkkiin maa arsa. 
6 - Kandilli Rum kilise sokağı 4 No hane. 
Müddeti müzayede: 21 Haziran 929 dan 13 Temmuz 929 Cumartesi günü. 
Balilda muharrer emlak kiraya verilecef;inden mlızayedeye vazolunmu~tur. 

Taliplerin yevmi ihale olan son ıı;ünün saat on dört buçuğuna kadar şarbıa
meyi okumak ve teoıinatı muvak kate ita ederek miizııyedeye iştirak. etmP-k 
üzre Ietanbul Evkaf mlıdtirllığlinde vakıf akarlar müdıirluğüne müracaatları 
ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak iste)'enler bu müddet 
zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını 
gi)rebilirler. 

Posta ve Telgraf levazın 
müdürlüğünden : 

fstanbul Yeni Postahane için rnübayaa olunacak 300-400 ton 
çamlı maden kömürü kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
Münakasa 25 temmuz 929 perşenbe günii icra edileceğinden ta· 
!iplerin şartname almak için şimdiden teklifname ve teminatlarmı 
ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi için de mezkur tarihte saat 14 te 
yeni postahanede mübayaat komisyonuna müracaatları. 

r --.,. 
Kraysler Otomobili 

1 
1 

ORGA 
en mükemmel yuı 

makinen oldoğıı b.I· 
de fiatı yalnız 125 
liradı.r. 

vekili umumisi: 
Taksimde &alıık eldo
radoda Mersede• , 
Beıız, ~ayıler, oto· 

Vakıf akarlar 
müdürlü~ünden: 

Müzayedesi temdit olunan emlak 
Şehri lira [ Talipleri tarafından teklif olunan bedeli icar ] 

4, 5 - Çakmakçılardıı daya hatun mahallesinde ı valde hanının ikinci 
Ust katında 93 No. oda. 

5 - Hoca paşada karaki Hüseyin çelebi mahallesinde nöbethırtıe cadde· 
sinde 11 No. arsa. 

2 ·- Kumkapıda kazgani Sadi mahallesinde patrikhane sokağında 15 No. 
arsadan müfrez mahal. 

l, 5 - Kurnkapıda kazgaoi Sadi mahallesinde patrikhane sokağında 
15 No. arsadan mufreı diğer mahal. 

Müddeti müzayede: 13 Temmuz 929 Cumartesi günü nat on dört 
buçuğa kadar, 

Bali.da muharrer emlak kıralık olup hizalarında göstarileo bedellerle 
talipleri uhtelrindedir. Encümeni idarece bir hafta oıtiddetle temdidi muza· 
yedelerine karar verilmiştir. Fazlosile talip olanlar son gUnlin saat on dört 
buçuğuna kadar Istanbnl evkaf rnüdiiriyctinde vakıf akarlar miidürlüğUne 
mUracsatları ilin olunur. 

Hadımköy satın alma komisyonundan: 
Çatalra•ıın E adımköyündeki kıtaat için münakasaya konulup taliplerin taklifi 

gal! görUldügünden ihale edilmeyen ı;aı ve peynirin mUnakasa ıu ; ldeti temdit edil· 
miştir. İhaleleri 16 · temmuz - 929 tarihine müsadif salı gıiuti saat 15 ve 16 da Hadım· 
köy Eatın alm• komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen günde komisyonumuza 
mUracaatları. 

En mükemmel yazı ma k in esi o :duuu rwlJe 
fiatı yalnız 12 .Sı ir r<d ır . . , 

Vekili umumisi: Taksim2t s,ı L!k Eldoradoda 
"Mer~edeg - Ben2 - Krn ı·f.!er,, 

Otomobil acenteii~i. w:e::111.I 
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Kraysler Otomobili 

Vakıf akarlar 
ı11üdürlügünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
Balıçe kapıda dördllncll vakıf hanın birinci katında 16 ve 18 ve ikinci 

katında 6 No odalar. 
Müddeti: müuyede 21 Haziran 929 dan 13 Temmuz 929 Cumartesi gtlnU 
Balada muharrer emlik lı:ft<ııyu vari!oşe~nde.iı mtlcayedeye v.aclunwut• 

tur. Taliplerin yavmi ihale olan son gti.ııUn saat on dört ~"" kadir 
tartnameyi okumak ve teminatı muva~koıe ita ederek milsaye<ieye ~ 
etmek \ıue İstanhul e,·kaf mlldürilighude vakıf akariar mUdılri~uo 
müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve mil~temitiltı hakkında malumat almak isteyenler bu uıtWdeı 
zarfındA nıtzs.y~ıJc odı:ı~ına müracaat ederek ecri w~sil raporlarını gtk~lirler. 

Günırükler muhafaza 
miidürliiğünden 

Müdiriyetimiz için 59500 kilo kömıir v~ 250 çdci IHhuı muba· 
yaa olunmak üzere münakasai e.icıntye)'- koı:.Jılmuftur. Miiaakasa 
ve ihalat kanunundaki şerait •e nsa11 bıdt oln bıifplerİQ müaa. 
k~sa gününden evvel müdüriyetimt-ıdeki şartnııme-lerin~ ittlli huaq. 
l~~den sonra m~~a.~~a _ıü.nil ctlıu~ 29 T ~mmıııı '29 panrtes! gü
nu saat 14 te modurıyetımızde mut .. şekkil k<:>mi!lyouıı dipo:.ito ak.
çelerile müracaatları. 

Kraysler Otomobili 

•l ,, '": l.' "'~· -~ ... t.~ı>!I')" .~ ' ··, _. .. . . ~···· • , ... .,. , .~ •. ;.: .. ,•ı:'r'• • .,.·r(, .. , ... , •.•. '~r.·;«_.,• ,., '"'l' ıı;'· •· •••• • -
Vakıf akarlar !Vakıf akarlar 

müdürlügünden: müdürlüğünden: 
Müzayedeye vazolunan emlak Müzayedeye vazolunan emlak 

1 - Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde caddei kebirde 60-58 f.;o 
dükkan 

2 · Bahçe kapıda çelebi oılu Alietıin mahallesinde eski postahane kar2ı· 
sında 2·15 No dllkkiıı. 

3 - Bahçe kapıda şeyh Mehmet geylıini mahallesinde arpacılar cadde· 
sinde 69·57 No dükkiin. 

Müddeti müzayede: 21 Haziran 929 dan 13 Temmuz 929 Cumıırtesi günü. 
Bel4da muharrer emlak kirayu verileceğinden ıntlzııyMieye vazolunmıış· 

tur. Taliplerin yevmi ihale olan son giınlııı saat on dllrt huçıı~~·.a ı.:adar 
sartnameyi okumak rn teminatı ınuvakkate ita P.derek mtizayedeye i~tirak et· 
inek Uzre İstanbul Evkaf ınüdurliı ğiinde \akıf •karlar ınüdllrlliğüne müra· 
caatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı lıaklrnıda malumat almak isteyenler bu mllddet zar• 
fında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını görebilirler! ..................................................................................................................... 

= ; i Emvali metruke ilanı i 
: e .................................................................................................................... 

ıemti mahallesi sokağı J\o 
alik ct:dit cf:'dit 

Kadıküy Ceferağa Nisbi)'e Hacı~ükrü 21 

• 
nevi 

temamıaın kıymeti 

muhM11menebi 

maa bahçe hane 
lira 

10000 sekiz 
taksitte 

Muıtemilatı; 3 kat ve 6 odadan ibaret olup 1 mutfak 2 helft odunluk ve ki:imtir
]Uk ve hava gazile kuıup1ı1n1& su :. n tertihau varohr. 

Balada ov,..li muharrer ınaa bahçe harıeuir• bedeli 8 tabitıe ödeııme. k ü•re 10000 
lira bedeli muhammeo ile v~ karalı ınrf us .. lil•· 18 1 929 tarihine mUM<lif pM§emhe 
günll !YlJl 15 de mUzayedesi mukatrı:,rdir. 'fuUplerin ~fte:H ı:uuhammhıenin •; .. 7,50 
nİ!l~tlnde teminatı havi mektuplar:ile emvali wetrLıke saht k.omi!yonuna mbraOftat 
e ylemeleri. 

En mükemmel yazı makine.si olduğu halde fiab 
yalnız 125 liradır. 

V"kili Umumisi: Taksimde sabık Eldoradoda 
MMersedea • Benz • Kraysler. 

otomobil acentah 

1 - Beşikta~ta şeolik dede ekmekçi başı maçka meydanında çeşm• 
arkası 4 · 11 cedit 2 No. oda. 

2 - Beşiktaşta muradiy" galip dede cami ittisalinde 43 No. dUkktıı. 
3 - Şio}ide btiv!llı: dere 351 No. hııne. 

4 - Su!!~ce Mahmut a~a filipo> 33 · 45 No. hane. 
5 - KaO.ıa, Öm~r ıırni Dollllll bah\'e 192 · 20.5 No. dtikkftn. 
6 - Şişli bnyuk dere 183 · 353 No. hane. 
7 - Beyoğlu kôtip Mustafa çelebi telıınıf 13 · 17 hane. 
Muddeti ml1::ayede: 31 Temmıu 929 Çarşamba glinli eaat on dört bu.çulta 

kadar. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğiadeıı müzayedeye vazolunm~· 

tur. Taliplerin yevmi ilıak olan GO• i4Wtın SM! orı dliTt bul)uğuna kndar 
şartnameyi okumıık 'e wmioatı mıneklı:atoı ita edorfllı: mtlaayedeye i§tirak 
etmek üzre lstanbul Evlı.af mUdllrlU~lin<le Yakıf akarlar miıdürltığune mü• 
racatları ilin olunur. 

Evsaf ve mtijtemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu müddei 
zarfındıı müzayede odasın~ mUrar.ut ederek r-<'.rİ mie!l rapofiarını görebinrler 

• .ı Ton gaz 

Kapalı rarfla ihale•İ 17· 7-929 1;arıauıiıe gtıaö oa3t on dörtte. 
Denir. kunotlwi ihtipoı için 20 ton eaıı kapalı '""' llJl'lffle mllnakaaaya kot>' 

ıııuştur. Şartııaıoeolnl ~ ~roloo:h> h ... aı..ı itanM tallp e!anlamıda yukarıd• 
yHıh gUn Naile '-uıpqıula Oealz ııa'111i ulmı; hoıniıı)'el>W ...., m •lu< . 

ragsler Otomobil 

' 

• 

• 


