
Denizi sevelim . 
Rızkım.ızın dörtte birini d 
niz bize verebilir. 

Cümhuri11eı icln ve halle icln 
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icmal SöJ1lenl lme11en bir sır var! 
Kadınlar ve 

hUllUmeı 
Polisin raporu hadiseyi 

BdJa!ıya meıai nazırhğına Miss 
M. Boudfield namında bir kadın 
tayin edildi. lugiliz alemi bu 
hanımın merasimde c1i4er vükela 
~ibi iloiforma giyip gıymeyeceği 
Jle meşgul. Biz, ıu icmalimizdc:-, 
işiü hu hafif cihetini bir ta.rafa 

katle teşeh~üs 
mahiyetinde gösteriyor~ 

hırukaca~. 
Hadise Rudur : Bu hanım blı: 

göıteriş, bir cemile olmak üzere 
uazıu·ete getirilmemiıtir. Cidden 
makamının t'hlidir. Daha evel 
mütöte~~rlıkrs bulunmuştu. Pek 

Tabanca vak'ası adliyeye intikai etti. 

çalıtkan bir fırkacıdır. 
Demek ki kadınlar arısında da 

ıiyaıi evsafı haiz olanlar var. 
Niçin olnı~il!1? _ Kadınlara ıiyui 
haklar verıldı. Son Amerika ve 
Britanya intibapJaımda kadmlar 
ve kızlar r eye iştirak ettiler • 
Bundan dolayı intizam boml· 
mad1. Meb'us intihap edilen, ya· 
hut sair büyük makamlara geçen 
hatunlar hiç bir ta§km1ık göster

Şakir paşanın kerimesi 
hanımln tabancasmdan 

Aliye l tan Aliye hanım da gazetecilere 
çıkan l on beş gün sonra Viyanaya git- I 

... mck istediğini söyl.üyor ve M. { 
~~-;ıı Beyger de Aliye hammın musiki 

kurşun, yal 
mz Üskü
darda He-

hocasıdır. 

mediler. 
Bir Amerikada ve İngilterede

ki vaziyeti düşünün, bir de .şark· 
taki manzuayı onunla mukayese 

rant efen· 
diniıa e•ini
ni değil, Is
tanbul ki· 
bar maha
filini daha 
ziyade vel
veleye ver
di. ediniz. 

Kadınlann devlet, hükumet Ha di se 
işlerine karışmaları. acaba, beşe· dünden iti
riyetin umumi siyasetinde. aldığı baren adli

Şimdi hadiseyi her iki cep· 
heden hülasa etmek lazım gelirse 
vaziyet şudur: 

Mannik hanım cephesinden : 
Aliye hanım ilk defa olarak 

Herant efendinin üsküdardaki 
evine gitmiştir. Kapı açı1dıktan 
sonra içeriye girmi~ ve madam 
Mannik ile hususi surette giSrüş· 
mek istemiştir. Bunun üzerine iki 
kadın bir odaya çekilmişler ve 
bu esnada bir tabanca sesi duyul
muştur. Evde telaş olmuş, zabıta 
Aliye h~ıinı merkeze götürmüı 
ve ifadesini alarak kefalete istikamette bir değişikliği mucip 

'>lsc:ık mıdır? Mütefekkirler bu yeye int:. 
mes'ele ile ugraşıyorlar. Kadının kal etmiş 
,ahsiyeti, inceliği, aulhpenerliği, bulunuyor. 

- raptan tahliyesini icra etmiştir. 
tterant efendi Fakat Aliye haııım UskUdarda M. 

şefekati... daha ıair hususi me- M h kk k k 1 d 1 
ziyetleri liiyasette kendiııi göıte- u a a i mese e e söy e-
recek mi ? nilmeyen bir sır var. Bu sırn an-

Acaba kadınlarm ruhunu iyi- lamak isteyen gazeteciler dün 
ce hiliyor muyuz? Kadın, dün· bazı tafsilat verdiler. 
ya kuruldu kurulalı umumi fa· Aliye hamın hadisenin sırf 
ali yete giı•işmemiş bir kuvvettir. bir kazadan ibaret olduğunu söy
Bu kuvvet nasıl inkişaf edecek lemekte berdevamdlr. Bu kK.Za 
ve nasıl kendini gösterecek ? Bu bir ifadeye göre, Aliye h~mm 
~ap_ta De s?yle!1iyorsa şimdilik koliyesile oynarken cebinde du -
ındl ve tabmınidır. Vuku'atı bek· 
lemeliylz. ran ~mın patlaması üze-

İngilterede üç parti var; her riae tabaddüs etmiştir. 
üçünden de kadın meb'us intihap Gene başka bir ifadeye göre 
edildi. Demek ki latif cinsin sı· el çantasmda duran tabanca, 
ya6elte hususi bir temayülü yok. 

Her fırkanın kadın meb"usları çantadan koliye alınmak istenir-
erkekler gibi çalı§ıyor. ken patlamıştır. Tabanca nasıl 

Bunuııla beraber kadınlar er- patlarsa patlasın hadise bir 
kekler derecesinde idare ve siyıı· "1caza" dan ibarettir. Bu kııza-
sete i 1ıtirak edince kadın hususi· nm nasıl vukua ğeldiği bittabi 
yetinhı tebarüz etmemcıi miim· mahkemede tenevvür edecektir. 
kün de~ildir. 

Temt nui ederiz ki aiyaset da· Fakat ortaya, kur~unun bög-
• n in :ı:mi ve daha müsalemctkar rünü sıyırıp geçtiği Madam Man· 
olsun. Me~ <·la, Allah göstermesin, nikle babası Herant efendiden 
hir Larp ilanına lüzum göröldü· maada bir isim daha çıkb;Keman 
~ünde kadınların coşkun ve kav· ve piyano muallimi macar Beyger. 
gacı unsurlara karşı bir aksül'a· Bu zat Viyandta f)·tmek Ozre 
mel tevlit ed~c~kleri ha~ra gelir. 

F.ğer bu fıkır doğru ıse hepi· hazırlıkla meşgul ür. iker taraf· 

Bergeri aradı mt? Çünkü M. Ber
ger Herant efendinin kızına da 
ders verir ve gidip gelir. Hatt,a 

~aiiir pa§..ı apartım .. . 

bazı geceler misafireten orada 
kaldığıda vakid•r. 

[ ılfabculi 3 üncü sayfada] 
rnizin, kadınlara siyasi hakların -==
verilmeaiuclcıı dolavı memnun ol· 
mamız icıtp eder. 
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Deıl meseleli 
Tüccar gönderilen 

derilerin mu
ayenesini istiyor .1 

Ruıyaya ihracat yapan tacir.1 
lerimizin müşkilata maruz bıra
kıldıklarını yazmııtık • 

Bu cümleden olmak üzere 
100,000 liralık deri, Türk malı 
olmadığı iddia ve babanesile 
iade edilmektedir . Halbuki 
yann ıehrimize gelecek olan 
bu derilerin Türkiye mamulatı 
olduğu lslanbul ticaret odasının 
verdiji menşe şahadetnamesile 
ıabittir. Rualar, bu ıahadetname-
deki 1arahata rağmen mallarımw 
iade etmekte ve mal sahibi olan 
tacirleri mühim miktarda ziyane 
mahkum etmektedir. 

Bu derilerin aabipleri mutahaı
sıslar tarahndan bu derilerin 
muayene ettirilerek Türk malı 
olup olmadığının yeniden tespi
tini talep etmektedirler. Tacirler 
deriler yerli mamulab olmadığı 

rı 

~nlaşılırsa bu. d~rileri kamilen . Erkekleşen kadınlar 
Ta:~ry~re c~mıye~e terkedecek· - .Sigara içiyormuaunuz. -içlti kullanıy ..... . mtc::mıuz, otomobil 
lennı, aksı takdırde haklarının l idare ediyormusunuz. Hemen hemeıı bir edie k oldunuz. F'ak at .. 
resmi teşebbüslerle iadesini is- - Daha durunuz bakalım Voronof son söıünü söylemedi. 
tcraektedirlt-r. ' - "Rire,. den - .. 

••Ergenelfon •• 
Birinci hitap 

~<m günlerin en ehemmiyetli 
ne~riyat hadiseı;i Yakup Kadri· 
nin yeni çıkan "Ergenekon,, 
iıimli kitabıdır. 

Yakup Kadrinin istiklal harbi 
senelerinde, İfl&l altındaki lır 
tanbuldo, emsali göriilmemit btr 
-\!eıaretle yazdığı makaleleri11 
hey'eti mecmuasına "Ergenekon,, 
iımi kadar y6kıl}8cak bir i&im 
bulunamazdı. 

"Ergenekon,, efsanesi malüııı: 
Türkler, pek eıki bir tarihte 

''Eı·genekoıı,, isiuıli, Hrp dağlar· 
la çevrilmit bir vadide sıkışıp 
kalmıtlar ve uırlıı&rca o elem 
,.e i~tirap vadisinde mahsur 
kaldıktan soura nihayet ~Börtü· 
çene,, ismindeki kurdun buldu· 
ğu ve b!r demircinin açtıtı 
ınenfezden çıkıp htln·iyetlerine 
kavu§ıntıflar. 

Mütareke devresi ikinci ''Er· 
ıenekoıı,, dur. 

Gerçi ıenelerdenberi, fikir 
ve saıı'at atıklarının üzerinde 
titrediği Yakubun 8ıhhali, o eı· 

rada onun bir Hker eihi dtif
manla çarpışmaaına imkan vere-
.ıeı:di. 

Fakat vacuduudan kaçan &ıh· 
hut ve kuvvet. dımabnda top
lanarak o tikir cihazıw, vatan 
ınüdafHıı yolunda çakan tehlA
keli şinııeklerin yatağı haline 
getirmişti. 

Bugün kariin güzel bir kitap 
şetdi fltıiıCLt okudu&u bu maka· 
leler, ilk intlpr ettikleri tarih· 
lerde alBkadar etmedikleri hiç 
bir halk tabakası bıralcmamı~lir
dı. Y akuhun kalemi, bütün göz· 
lerin buluttuja saha üzerinde 
ateşten bir sütun halinde yük11e· 
liyordu. 

O sırada vaktim oldukça Ya
kubuu "İkd~m,, daki küçük 
odasına giderdim. Maaasını, da· 
ima postanın giinderdiii deste 
deıste kari mektupları ile yüklü 
bulurdum. Mubarrirle kariin 
hu derece sıkı merbutiyetini o 
zamana kadar hiç ııörmemiftim. 
Küçük vücutlu dev muharririn 
oku}'uculorıne uzaktan verdiji 
tesit·in ne oldupnu hu mektup
ların yardımile anlamıştım. Her 
ıey hakkında ondan fikir, nasi
hat, yardım isterlerdi. Yakuhun 
kalbi uyıııs karile-rine tqkıa 
bir qk ve kuvvet çeşmesi pbi 
slk-üntlyordu. o kalbin kuvveti 
o derecede idi ki, ondan ne h· 
tenae, o verebilirdi. 

" Eraenekon ,; un yhifeleri, 
bu itibar ile, felaket ıünlerinde 
Ttirkün mukavemet kudretini 
gösteren bir tarihi vesikadır. 

Fakat bu \'esika yalnız tarih 
y•Rtı&cak olanların miiracaataahı 
olnauklu kabnayacoktır. Heyecan 
6rtınftları içinde sakin fikrin 
altın bir iz bırakarak yürüdüğü 
bu. aıil sahifeler, aynı zamanda 
Y akubun elinde Türkçenin al· 
dıp barikülide ıençlijin de bir 
ispatı olmak itibarile, lisan ve 
fikir yolunun bir merhaleü 
jpreti halinde kalac•k. 

"Erıenekon.1 milll 'H edebi 
bir taheserdir. 

Ahmet HU1im 

Grev umumileşti 
Atina, 18 [A. A.] 

Harici hatlarda sefer yapan 
gemilerin grevi umumileşmiştir. 

Kavalada 'bir iştial 
Atina, 18 [ A. A. ] 

Sıcağın teairiyle Kavalada bir 
iştial vuku bulmuı, içinde iştial 
edici maddeler bulunan birçok 
dükkan harap olmuşı 1 O işçi ya
rıılanmıştır. 

lzmlrde maclar 

Galatasaray futbolcuları 
dün öğle üzeri 

lzmire haraket ettiler. 
Galatasaraylı futbolcular dün ı ıon ~~htelit .takım maçına yetiş· 

saat birde kalkan Cumhuriyet mek uzere ~ır h~fta sonr~ ?a:e
vapuru ile Bandırma tarikiyle iz- ~et edecek~~r. Nth~t beyı ısbh· 
mire hareket etmiştir. laf etmek uzre Mıthat bey ta· 

. .. kımda merkez muavin yerinde 
Galatasaraylılar lzmırde uç oynayacaktır. 

maç yapacaklardır. ilk maç bu İ . . 
Cuma günü Altay takımı ile ya- .. G~lat~ sarayın z!11ır sayahata 
pılacak, ikinci müsabaka Pazar Turkıyenın Ku~etlı ta~ımlarım 
günü K. S. K takımı ile oynana- ~arşı karşıy.a :ı~tı!ecek hır tema~a 
caktır. Son maç gelecek Cuma fi!'iat verd.~ti .. ıçın şayanı takdır 
günü bu iki takım muhtelitile Ga- hır t~ebbustur. 
latasaray arasında icra edilecek- Yenı stadyonı 
tir. Galatasaray kafilesine ikinci Istanbul spor mıntakasile villi
reiı Abidin Daver bey riyaset yet yeni hir stadyom inşası için 
etmektedir. temasa geçmi~J erdir. Yeni Btad. 

Giden idmancılar, üç idaraci de yomun Eclirne Kapı.da çukur bos
dahil olmak üzre 18 kişiden iba.. tanda inşası kararlaşmış gibidir. 
rettir. Bu bir kaç gün içinde buranın 

Takım kapto.m Nihat bey, hu· keşfi yapılacak ve muvafık gö
susi itleri dolayiıile seyyahata rüldüğü takdirde inşaata başla· 
iştirak edememiıtir. Nihat bey, nacaktır. 

: ·------·-· -·-····-......................... : 
jKerbelada mıyızi 
E 
1 Kaathane sırtlarındaki te-
E rkos şebekdine dahil bir-

borunun patlaması üzerine 
düa ıababtan itibaren İsta
nbul gene susuz kaldı. Böy· 
lece şehir halkı büt6n bir 

E gün susuzluğun kabili tasav-
1 vur bütün netayicine tabam-
1 mül ettikten sonra, nihayet, 1 
"i boru tamir edilmiş ve gece 1 
= yansına doğru muslulclara su İ 
1 gelmeğe başladı. İ 

M. Diyamando · 
· pulos bu 

gün avdet ediyor 
' Muhtelit mübadele komisyo· 
nundaki Yunan ha~ murahhası M. 

İ Bu şehirde, bu nevi kum- E ! 
İ panyalarm ihmalleri yUzün· i 
i den, halkın çektiğini insan ! 
İ düşününce, bizim likaydimize j 

ve tahammülümüze ve kum- i 1 
panyaların da vurdum duy- e 
mazhğına ve pişkinliğine kar· I ' 
fl hakikaten söyleyecek söz İ 
bulamlyor. İ 

Eker dünyanın her tarafın· ' 
da:, her boru patlayınca şeb· 
irler susuz kalırsa , yeryü -
zünde temizlik denilen şeye 
veda etmek lazım gelirdi. 

M. lı ıyamandtt~1.a.v. !' 

Diyamandopulosun bugün tayy}ıe 
ile Atinadan avdeti beklenmekt• 
dir. M. Diyamaııdopulos geçen CU• 
martesi günu avdet edecekti. Fa .. 
kat Yunan kabinesile yapılan te
mas uzun sürmüştür. 

Bir şirket kurulduğu zaman, 
onun fenni teşkilib, boruların 
patlayabilecejini ve bu tak· 
dirde alınacak tedbirleri dü
tünmek mecburiyetindedir. 

Bütün bir gün piıli~e taham-i 
mül ıztirarında kalan şu biça- i 
re şehrin bir tarafında, dün, ~ 
maazallah bir de yangın zuhur i 
etse idi aceba ıu kumpa11ya· İ 
sı, sebebiyet verdiği azim fe· ! 
lakeli nasıl ödeyebilirdi? İ 

Şehrin. kumpanyaların tarh i 
fttifi vergileri vermeie me'mur ı 
ive her şeY,e mütehammil insan-

i• lardan mürekkep olmadığını 1 
Muhittin beyefendinin bu dik I~ 
kafah yabancılara anlatma11 

1 
l .~!.'!.~!~~.-................................. 1 
Ingilterede hayat 

ucuzlu~u 
" Londra, 18 [A. A.] 

lngilterede bir Haziranda ha· 
yat p:ıhahhğı harpten evelki za. 

mana nazaran % 0,60 idi. Binaen· 

aleyh 1929 Mayısına nazaran % 1 

ve 1928 Haziranına nisbeten % 6 
tenezzül vard1r. Bir senıt-ye kadar 
şimdiki hayat i1e h3rbter~ e ;ıve!ki 

hayat arasındaki ra~· n 1ıemen 
hiçe tnece~i tahmin ed ıı:~1~ .~dir. 

M. Diyamandor.uloe bu gün 
gelirse, derhal Aniearaya haraket 
edecektir. 

Mamafi Atinadaki milzakeratuı 
intaç edilememesi ve Yunan baj 
murahhasının hava postasiyle de• 
ğil kttra tarikile gelmesi de mub· 
temddir. 

1 Mübadele komisyonu reisi M. 
j Rivas Viküna M. Diyamandopulo· 

sun muvasalatini müteakip An· 
karaya avdet edecektir. 

Baş murahhasımız TeYfık Ki· 
mil heyin Ankaraya ne ~aman 
gideceği henüz malum değildir. 
Mamafi Tevfik Kamil bey M. 
Diyamandopulostan sonra, ağlebi 
ihtimal cumartesi günü hareket 
edecektir. 
~~~-·,---------~-~ 

Şükrü Kaya B. 
Sivu, 17 [A.A] 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya bey 
Kayserideu gelirken refakatle
rinde Kayseri meb'~u doktor 
Halit, vali Fuat, beyler ve mü
fettişlerle Bünyen k~zasını tdtiş 
ettikten sanra, son ?ağmurda 
seylaba uğrayan ve 80 kadar evi 
yıkılan stmoğlu nahiyesine gitA 
miştir. Hilaliahmcrin muaveneti 
temin edilmiştir. Idarei hususiye
nin yardımı ile evler yeniden 
ıstasyona yakm ve seylaptan 
masun bir yerde y.:ıpıla.caktır. 

Vaii Fua~. beyle, BUnyan 
kaymakamı tertib .. ~ içia n:?.hiye· 

, de kolmışla1·dır. 





Çeteler 
Atla., 18 (A-N 

0çünctl kolordu bir teblil 
netr.d•Pr'- Ba tebJip nazafQ 
k~- •iiı:--p bir S!t• 
te YUlllD • Balpr hududunu te
Cll'IÜz ederek Proja iatibmetin
clt ~- (Ate, ..-. Ya. 
-~- ...... d~ 
durnhau" komitecilerden biri te-
lef. ollDllf, diprlerl kaçmıfbıı 

~·~ '8.ir, 18~} 
T~~lzidirw~ 

•118a clalliliade b\ılıilaıı. :ma· 
adae ~ el ile ~ fabri
ka • -.ljeler .....,... eaMla 
a11a1Amab llıtid' t.Mn Türkçe, 
Fr arı• I* llital>- Dfl'ine ~ 
far ... w~ Kitapta .... .. 

Zelzele 
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Hahltem ferde 
.8in beşyüz altın 

liralık bir 
sirkat davası 

Üçüncü ceza mahkemesi dün 
müddei ve maznunun şahsiyerleri 
itibariyle pyanı dikkat bir dava· 
nın rüyetine başladı. 

Davacı lzmir vilayeti jandarma 
kumandan muavini binbaşı Mus· 
tafa !>ey, maznun da Romanya 
bankası memurlarından Kemal 
beydir. 

Müddei tarafın iddiasına na • 
zaran ıaamun Kemal bey, müna· 
sebettar bulunduğu bir kadınla 
evlenmek için kendi evinde ki • 
racı olarak oturan Mustafa beyin 
sandığından 1500 liralık altın 
çalmıştır. 

Filhakika bir pazar günü böy· 
le bir sirkat vak' ası olmuştur.Fa· 
kat maznun Kemal bey, kendisi· 
nin o vakıt evde bulunmadığını, 
hırsızlığın başk bir şahs tarafın
dan yapılmış olduğunu ıöyledi 
ve dedi ki: 

- Vak'a günü ben Beyoğlun· 
da idim. 

Bundan sonra polisin keşif 
raporu okundu. Raporda sirka
tin dahilden yapıldığı zikredili· 
yordu. Mahkeme şahit olarak 
Ziraat bankası memurlarından 
Muazzez hanımla Cemil bey ve 
Suat isminde bir çocuğu dinledi 
Bunlar hırsızlık hadisesi hakkın· 
da esaslı bir şey söylemediler. 

Yalnız Muazzez hanım dedi ki: 
- O gün bankadan erkence 

izin aldım, Sultan Ahmetteki ha
l amın evine gidiyordum. Kemal 
beyin evinde hırsızlık olduğunu 
haber aldım. Eve yaklaştım. Fil· 
hakike böyle bir şey olmuş. Bu· 
nun üzerine Kemal beyi haberdar 
ettim. 

Bu meseleden beni de maz • 
nunen istintak ettiler, fakat sonra 
men'i muhakeme kararı aldım. 

Şahitlerin şehadetleri bittikten 
sonra heyeti hakime her iki 
tarafa da tahkikatın tevsiine 
dair bir talepleri olup olma· 
dığını sordu. Davacı taraf 
Muazzez hanımın hadise günü 
bankadan izin alıp ta mi çıktığı 
ve saat kaçta çıktığının sorulma
sını istedi. Mahkeme bu ciheti 
Ziraat dankasından, Kemal beyin 
de ne za•an çıktığını Romanya 
bııakaıından sorulmasına, Aya
sofya ıııerkezi serlcomiaeri Tahir 
polis Salalaattin ve Hamdi efendi· 
!erle Romanya bankası muhasebe 
memuru M. Yeka nın şahit sıfa
tiyle celblerine karar verdi. + Bugünkü muhakemeler -
Bugün ağır ceza mahkemesinde 
iki kİ§iyi kişiyi öldürüp biri;,ini de 
yaralayan Nazif Sururinm muha
kemesine devam olunaraktır. 

Yine bugün Londra oteli sahibi 
Kofakosnn muhakemesine devam 
olunacaktır. 

Mensucat şirketi 

heyeti umumiyesi 
Milli mensucat şirketi heyeti 

umumiyesi dOn ticaret müdüriye
tinde toplanmıştır. Şirketin ala· 
caklılarıla borçları birbirini ka
patmaktadır. Ancak şirkete a it 
Bakırköyündeki bir arsanın satıl
ması icap etmektedir. 

Eyipte iki ev yandı 
Evelki gün Eyipte Otakçılarda 

Kemal beyin evinden yangın çık
mıt ve bu evle beraber yanında
ki Aplurrahman beyin evi yan· 
dıktan ıonra söndürülmüştür. 

ııı•ı.::::D:ı··.in:k:u:· :B:o:r:s·a: . .-.P:i•y•a•7•a:.v·.a•.zı• •. y ... e., .t•i::::ıııı 
17 Haziraı:+İ929 kambiyo, nukut borsasi fiatları 

Nukut 
J lngiliz lirası 
1 Amerika Jolar 
20 \un an dr•hml 
1 Alman rayht mark 
1 Anıatya ~lini 

20 Le1 Rnmauya 
20 Le•a Bulgar 
l Felemek. florini 

ı , 20 Fran ız fraıılu 
20 It.al)aa lireti 

: 20 Kurun Çe-1.. l•fuyak 
· 1 Çı.run~tla ıli"J,-e-t 

J Zlod UbiatAO 
20 Dina1' ·ı-ogu Ja,·yıı 

20 BelçJka Frukı 
1 Peuta l•panya 
20 ı..;,ra Frank> 
l ~fe<"JdJye 

Tahvilat 
1009 5C 1005 t;:1 ~, ı T .. ıır (A. n.s 

207 su 
54 
ı9 25 
291 2! 
21 5( 
29 25 
83 
ı63 

217 
122 5( 

22 50 
72 5~ 

ııs 

29 5~ 

796 

206 75.._,. = 
53 75 ~ ~ 2 K (O.E) 

49 25 - c İİ - 3 " (FJ) 
29 $() • = 
24 3i50! G•l•ta tahtelıırı: D. Y. 

' 1 291 2SI Iı:ıtanbul tram••Y Ş. 
8.1 Rlht. Dok. AnL 

163 C•küd~Kadıköy Su 
2l? lata•bul auoııim S. 
122 5~ Er•ill Mad•n 

22 5~ Hisse senedatı 
72 $(] ı::ı:; ı, bankul 

llS 11 MUıı:la lt!bu. Milli 

796 
29 51 CI Olm&All Bk. 

~ ~lllll Ikt!ıat 111<. 

= ... Tlcar('t ve aanyl 
F.•naf Dk. 

Çek ~ Şlrht! Hayriye 

" Temeta 
f,ondra 1 htı>rlin 1012 5( 1016 ~ Hali~ .. porlar. An 

"iV}·ork 1 türlıi. L. Do. 
Pariı •• frank 

:\fllauo " Liret 
BerUn 
Sofya 
Brükıel 

AmiUrdam. 
11 Cin6're 

" Mark 
- Leva 
,, B~Jga 

,., Florin 
,. Frank 

Prag " Iurwı 
Viyan• ,, Şilin 
1'-ladrit .., PeEeta 

\°ar'!UV& "°' lf'loti 
Ati11a ,., Drahmi 
Bükr<"! 20 Ley Kurnı 

Mo.ko"·• 1 Çront>ıt1 
Belgrat tirk linuı Dia. 

' istikrazlar 

0,4.7 9375 
1214 

9 ı5 
2oı15 

66 12" 
3H7' 
l 19 
2 4851 

16 125( 
3 405( 

3 35 
412675 
' 36'95 

2~ 75 
ıo69 

27 175( 

0.48 25 ..... An.D.Y. yolu 
ı2 3!!5( • ' .. ~ " 100 
• 9 21 "!. )ludanya-Bonaı 

2 0375' jll.. Samıun Sahil 
66 5(), ~ Traıa.ny 

3 1675• ~ Türk.iye mUll 
1 1975 .., ittihat ,. 

' .. 
2 so~~ fil 
ı6225 •• 
34275 ~ 

339jo;o ~ 
4 2925 • 

37 12 Oo(ll 
2~625 . • 

1061 ;:ı: 
21 s2· "' g 

ldmat • 
Şark ıigorta 

Bozkurt 
Anadolu An. T • 
lıt. Umum. 
Balya 1'-uaaydLD 
Anlan Çlmeı:1. 

Bakırk&7 .,, 
Türk k6mlr 11. 
Mermer Tat• S. 
B••• pm, alektrfk 

istikrazı D. vadeli 93 SO 93 
.. ,. temettu 

DÜY1l.DU mu\·ahhedf" 
ikramiyeli demir yolu 
1902 Gümrükler 
ı 903 Saidiııuıhl 
1905 T~cbizatl Aake.riyf' 

~ ı ı903 Tortip ı 
Q 1904 ., " 

<Jtı 190ı ı9o; 
~ ı908 T .. rtip 1 
~ ı908 • 3 
- ı909 

1909 ~ır-lareıranet 
19U -

186 5( 184 Ü.küdar· Kadıköy 
Q hmır metbha 
'"• lotaubnı T. Ano. 

cı.;' Ribtlm dol<. An. 
"1 İttihat dejlrm••el 

"<Jl ~ark merk ecza 
::::;· lıt. Ka .. pları 
P:" Reji (hali ıufiye.) 
~ Türk tüt. Aao. 
~ Duban Tilrk " 

Şark delirme•. 

A-H.J.li. bira "qru. 

41 iU in Sil 

23 1( 23 

4ı 5• 41 5( 

İngiliz ıirası ı 
Dün boraada Sterlin 1012,5 ta 

açılmış, 1006 da kapanmıştır. İı· 
tikrazı dahili tah•ili 93,50 açıl
mış, 94 kapanmıştır. Düyunu mu· 
vahhide 186,50 açılmış, 184 ka· 
panmıf. 183 aşağı gelmiştir. 

17 Haziran 929 Ticaret 
Borsası fiatlan 

Borsa haricinde Türk altını 
873-869 kuruftan muamele gör
müştür. 

Yün kumaş mamulatı 

Asgari Azami, 
Cinsi .~ P. ıı:. p. ı 

Bugday rü•d• 
çavdar! 

Yumu,a.k. 
Kızılt"a 
Sün ter • 
Sert 
Döame 

I· Sert mahlut 
Dulıarislan 
Ecnrbi Dün Ticaret odasında yün 

kumaş sa.nayii komisyonu toplan· 
mıştır. içtimada ticaret odası 
tarafından hazırlanan rapor üze
rinde tetkikat yapılmıştır. Ko • 
misyonda Süreyya paşa fabrika
sından Atıf, Karamürsel fabrika
sından Mehmet Ali, Şevket Tvr· 
gut, Cemal beyler hazır bulun
muşlardır. 

Ça,•dar !Haear 
1, Mmr 

it rpa ~lerain 
1425 
1020 

,n 
ı5 20 
1020 

Memleketimizde yün kumq 
sanayii ile meşgul beş fabrika 
vardır. Bunlann dördü şehrimiz
de, birtanesi de lzmırdeki şark 
halı mensucat şirketidir. 

Komiıyon bu fabrikaların mu
amelatını tetkik edecek ve yün 
kumaş sanayiinin inkiıafı esasla· 
rını hazırlayacaktır. 

1,' l\lerciıoek 
Nubut 
Fuulye 
Siu.m 
K.u9yPn:ü 
Yulrf 
Un kilo 
Ekıtra Ekıtra 
Ekıtra 
Birinci yumuflk 

Srrı 
jki;ci 

l ı Fındık kıbuklµ 
i Fındık içi 
' ' SaDdık bopltma 

Cem 
Aflyoa Haoıköy 
Aflyon Malatya 
Yapa{p 
1·ıkanmıt 
Tiftik 
QAlalt 

42 

25 
~ 

1135 
1160 
1190 
1100 

980 

86 

ssıo 
s300 

100 
ı90 
172 

42 

25 
19 

1240 
1200 
1350 
ı~ss 
1050 

8lı 

' 

ısno 
ıssoo 

150 20 
190 
190 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz tarifesi Hazi

ranın 21 inci Cuma güJ!ii tatbik edilecektir. Ta
rifeler kişelerde satıln1aktadır. 

il[ Davetler =~.1 ı ı 111 Balowr, müsamereleı 111 
Posta ve te~gra~ t;}avun Türk ocağı balosu 

cemıyetı Temmuz içinde Tarabyada Tokatliyaıı 

b 1 P 
T l f otelinde verilecek TUrk ocağı yazlık ba-

lstan u osta ve e gra ve !osunun bUyUlı. millet m•clili Rei.si Kazım 
Telefon memurları teavün cemi- paıa Hazretleri himayelerine alroıtlardır. 
yeti haziranın 21 inci cuma günü Bslonun m~kemmeli;etini temin için bu 
Be ağlunda a nalı ,.eşmede Sü· gl.in saaı 17, 30 ~· ~ca~ oalonu~da içtima 
• ~ ~ " , • . edecek ilk komıte ıçtımaını Kazım paıa 

rurı mabııllesınde hılalı ııhmer Hazrotlori bizzat idare buyuracaklardır. 

Müessıf ve hazin bir irtihal 
cemiyeti binasındaki dairei mah
susada senelik kongresini aktc
deceğinden menıubini cemiyetin 
yevmü mezkli:rda 1aat 14 de 
teşrifleri rica olunur efendim. 

11'Jlalro. sinema) Muallim mektepleri 
mezunlarına 

Tuccar' mutebereden ve cemiyeti 
beledi ı c ve Ticaret odası azaomdan ıuı. 

bentçl Harı Muhiııin .. de Haydar muhil· 
tin Bey vefat eınıittlr. Bugiln ubah ••at 

dokuz buçul<ta Sirkeci iıkeleıinden ıirketi 

bayriyenin 60numorolu vapuru mahsu•ilo 
Buyuk ada)a vo oradan cenozeıi alınarak 
Y•dikule Kadı S"''!ID• i.kele.ine çıkarı. 
lı;ırak "e SUnbUI efendi camii •erifindr 
namuı badel'eda ~iliui Kapıda kAin 
ınlr'lı kahri!tanını d .. frırrlil .. ı.:e 1,tir Arzu 

Bu 

Feralıda : 2 Film. Af ij~ Su
zan rP /Jrnrz dt>
t·l 1 t 

~luallim mtitepteri •nl"ıunlurı cemıye 
tindrn; Muhterem lzan1n 20 1 laziran per· 
ı•nbc !ilnll •••l 14 te fevkallde içtima• 
... t' ı " ı ı r Cl olunur. 1 ri • lıl tt · r 

- < 

Emlak ve Eytam bankası 
müdürlüğünden 

Satılık Fabrika 
1 - Ankarada Hatipçayı mevkiide kain Kozma Fabrikası namıyle maruf olup Bankamızın muta!arrıf bu

lunduj!;ıı Fabrikanın satı~ı taksitle müzayedeye konmuştur. 
2 - Mlizayede kapalı zarf ueulü iledir. İhalesi 24 Haziran 929 pazartesi günü Ankarada ldere mecliıi 

huzurunda icra olunacaktır. 
3 - Satın almak isteyenler (2250) liralık teminat irse edreler. Bu teminat mektubu teklif mektupla

riyle beraber ihale gününe yetişmek üzere bizzat Umum müdürlüğe verilir. ): ahuı taahütlü olarak posta ile 
gönderilir. 

4 - İhale bedeli bilafaiz sekiz taksittedir. İlk tııksit pe~indir. 
5 - Talip olanların İstandul veya İzmir şubelerimize veyahut Umum müdürlüğe mürarııatJıı mufaesal 

şartnamemizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak baliııde bir lira mukabilinde bir nııshıısını alup tek· 
lif mektubuna rapt etmeleri icap eder. 

Elektirik Eçhizesi 
Satie şirketi hanede tesli"!. 

edilmek üzere elektirik eçhizeıi 

satış ve tamir servisi tanzim ey· 
!emiş olduğunu muhterem müş
terilerine iliin eder. Müşterilerin 
intihap eyledikleri eçhizeyi ken· 
dilerine teslim etmek, yerlerine 
koymak ve tecrübelerini yapmak 
vazifesile mükellef bir mutahas
sıs tarafından sevkolunan bir 
kamyonet bu yeni hizmete tahsis 
olunmuştur. Bundan maada mu.· 
maileyh küçük tamirleri mahalin----de ve meccanen icra etmek ve 

daha mühim tamirleri icap etti· 
ren aletleri alup aatie nin atel· 
yesine götürmek ve bilahare müş
terilerin hanelerine tekrar götür
mek vazifesini de deruhte eyle
miştir. 

Satıe, baladaki ,erait tahtın· 
da icra eylediği küçük tamirler· 
den maada diğerleri için de yal
nız tecdid eylediği aletlerin~ 

liyet fiatını almakla iktifa ettiği

ni bir kerre daha arzeder. 
Bundan böyle her hangi hl! 

markayı haiz olur ise olı~ ha· 

nesinde elektirik eçhizesi bulu
nupta tamir ettirmek iıteyenler 
gerek Beyoğlu 1161 ve gerek f,. 
tanbul 1288,9 numaralara tele· 
fon ettikleri gibi memurumuzu 
hıınelerine getirtmif olurlar. Ma· 
mafih daimıı fotoğraflı bir hü· 
yiyet varakasını hamil olmaları 
lazımgelen memurlarımızın hüvi· 
yetlerinin tetkikini ihmal etme· 
meleri muhterem mllıterilerimize 
tavıiye olunur. 

Ailenin sihhatini düıünen 
ev kadınlan 1 

Çamaıır yıkama hıatalara 
mahsus odaların döşeme ve du· 
varları temizleme ameliyatında 
hayvanatı ehliyenin banyosunda, 
mikroplara ve süfli ba§ıırata 

karşı mücadeleniwe Hamburgta 
ŞCHOLKE ve MAYR anonim şir
keti tarafından istihzar olunan 
müselles markalı (LİZOL) u suda 
eritmek suretile mutlaka istimal 
ediniz .. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Yıızı makineleri ve buna mü· 

masil me•at için hurufat tertibi. 
hakkında ~7 Ağustoı 1927 tarih 
ve 637 numero tahtında 1&nayi 
Müdüriyetinden bir kıt'a ihtira 
beratı istihsal kılınmııb. Bu kere 
mezkOr ihtira fruht veya iıtica
rına talip olan zevatın lstanbulda: 
Yeni postane arkasında Atir efen
di kltaphane ıokatmda Türkiye 
Han No: 19-22 de mukim vekili 
!stok efendiye müracaat eyle· 
meleri. 

E okiıehir hava mUfrezeoi l!.umaodanlı· 
ğına nrilen yirmi ton benzi.De ait 

olarak ahzolunan maıbata • zayi olm111 
ve yonilinin ahzine ıeıebbuı edilmiı ol· 
makla evelki mazbaıanuı zuhurunda hUk
mU olmadılı illn olunur. 

Galatada Mehmet Ali paıa haııuıda 
48 r.umarada Iıtaııdır ovil kum· 

panyası vekili B. H.Korbi 

B e;iktaı ıulh icraaından: Deyi.Dden do
layı mahcuz olup furuhtu mukarrer 

bulunan bir adet oinger makinuı Te 
konıol ve oair eıyayi beytiye 28 haziran 
929 pazar günü eaaı on beıte Fındıklıda 
tramvav caddesinde No 144 dUkkiinın 
Unünd~ bilmUzayede furuhı ediltceıinden 
talip olanların vro\'m \'e snat nıt11kt\rd• 
l ıı l l •ı .l\l[l;? ıa"~ r· 1•.n c•~.t ı ı,• r 

Erzak, mahrukat münakasası 
Nafia Fen mektebi mubayaat komisyonundan: 
Mektebin 930 senesi Mayıı gayesine kadar bir ıenelik et, ekmek, 

erzakı miitenevvia ve sebzesiyle mahrukatı ( 27 Haziran 929) Per
şembe günü 1aat 14 te kapalı zarf usuliyle ihaleleri icra kılınmak 
üzre ayrı, ayrı münakasaya konulmuştur. Şeraiti anlamak için her 
gün ve münakasaya iştirak etmek isteyenler müessesatı ticariye ve 
ziraiye mübayaat komisyonuna tevdi edecekleri, % 715 nispetinde 
teminat akçeleriyle teklifat mektuplarını saatı ihaleden evvel Gümüı• 
suyunda mektepte komisyonumuza tevdi eylemeleri. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisar 
idaresinden: 

1 - 240 kilo fetelik 3 - 875 müstamel çuval 
2 - 20 adet tahta fıçı 4 - 1565 müstamel torba 

Baladaki eşya 27-6-929 Perşembe günü alenen bilmüzayedo 
satılacağından taliplerin yevmi mezkurda Ticaret şubesine ve mal
ları görmek üzre Kabataş anbarına müracaat eylemeleri. 

Vilayet •• • 
encumenı 

daimisinden; 
Kabataıta Omer Avni efendi mektebi 
T opkapuda arakiyeci lbrahim çavuı mektebi 
Arnavut köyünde 29-27 numaralı hane 
Ayasofyada Nerdiban hanım medreıeıi 
Çıırşı kapuda Merzifonlu kara Mustafa Paşa medre1esi 
Vezir handa 45 ve 6 numaralı odıılar 
Çenberli taşta 70, 72, 74 numaralı kahve ilo odalar 
Koıkada papu zade medrMeıi 
Şehzade batında Şehzade medreseli 
Fatihde incirli medrese binası 

• Kirazlı mescit medreıeıi 
Arnavut köyüade 24-46 numaralı hane 

• • 35-57 numaralt • 

" " 23-47 " " 
Hanciye binası karıııında hacı Beıir ağa medrese11 
Oıküdarda ıelimiyede 47 numaralı maa bağçe mektep 
Bali.da muharer emlaki husuıiye icara verilmek üzere 10 tem• 

muz 929 çarıanba günü saat on bire kadar müzayedeye konul • 
muştur taliplerin encümene müracaatları. 

ilan 
lstanbul tramvay şirketinden: 
Sirkeci • Edirnekapı arasında, 37 Numaralı yeni bir hattın 21 lla· 

ziran 1929 tarihinden itibaren, zirde muharrer seyrü sefer tarifeııi da· 
iresinde, işletmeye kü§at edileceğı muhterem r.halinin nazarı ittiliına 
ilin olunur. 

Tramvay hattı Trenler arasında ilk trenin hareket Son trenin 
fasıla : Dakika saati hareket saati 

Sirkeciden 
Edirnekapısına 6 12 17 
Edirnekapısından 

6,24 23,44 

Sirkeciye 6 12 17 5,50 23.10 
MOD1RIYET 

Mardin Mübayaat komisyonundan; 
Mıkdarı Cinsi 
Kilo 

865000 Kuru ot 
60000 Gu 
15750 beklımat 

Mardinndeki bulunan kıtaat ve mUeısesat ve hastanenin bir ıenelilı: lqe ve ıen.ı. 

ratı ihtiyacı qatıda gösterilmiıtir. 929 senesi haziranın (27) nci perıembe gllnU 
1aat 14 te kapalı zart uıulile mevl!.ıi münakasaya vaz edilecegioden taliplerin temiG&l 
alı.çaoı Te ticaret odalanndan muaaddak vesikalarile komiıyowı mllracaaılan 

Mahlülatı vakfiye müdüri} etinden: 
1757 35140 
Zarar lira 

Bahçekapıaında Hobyar mahallesinde Aıır efendi caddesinde 
Yenipostane arkasında vaki balaya kıymeti muhammiııe ve mılctarı 
ıiraı yazılaa metruk çeşme sebil ve mektebi mü~teınil arsa (yirmi 
sekiz) gün müddetle ve kap:ılı zarf ufıılile müzayedeye konulmuı 
iıede talip zuhur etmediği cihetle (oa) gün müddetle ve pazarlık 
suretile temdidi müzayede edilerek müzayede günii (26 • Haziran 
929) Çarıanba gOnüne kıırarlaştırılmııtır. 

Talip olanlar baladaki kıymeti ınuhamminenin yüzde yedibuçuğu 
nispetinde pey akçesi veya banka kefal~t}"!,i hami!en (26 · 6 • 929) 
Ç1rşanba gUnü saat (ondörde) kadar Malılulatı vakfiye müdüriyetine 

m!:n~ at1 ıırı 



Seyrisef ain 
Merkez Acentası; Galata 

Köprü başmda Beyoğlu 2362 
Şube .o\cantası : Mes'adet 

hana altında Istanbul 2740 

TRABZON İKİNCİ 
POSTASI 

(Ankara)vapuru 20 Haziran 
perşembe akşamı Galata rıh
tımından hareketle Zonğ~ldak 
lnebolu, Sinop, Samsun.Unye, 
Fatsa. Ordu, Gireson, Trabzon. 
Rize Hop1"a gidecek ve dö
nüşte pazar iskelesile Rize Sü
rmene, T rabzon.Polathane Gö
rele, Gireson, Ordu, Fatsa, Sa
msun. Sinop, İneboluya uğra~ 
yarak gelecektir. 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASl 

(GÜLCEMAL) vapuru 21 Ha
ziran cuma 14,30 da giJlatcı 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı İzm.ire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden hare
ketle Pazartesi sabahı gelece· 
ktir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcuttur. 

Banka muamelatı \'<' u~ulü 
ınuzaafeye \akıf (40) lira ma
aşı asli alacak bir memura 
ihti) aç vardır. 

1 alip olanların yaşı yirmi· 
d n .:a, otuz beşten } ukarı ol
ma} acaktır. Bu erniti cami 
olanlar Hazıran nc1 ıyetine ka
tlar bir kıt'a fotoğraf ve vesa
iki hamilen muha ebe müdi
rİ)etine müra<'natları. 

ry elkenCİ Vapurları 
~ 

\
1 APURU 

HA~YRAN Çarşamba 
Güniı akşamı Sirkeci rıh

tımından harekerle do~ ra Zon
guldak, lnebolu, Samsun, Or
du, Gire~on, Trabzona Sür
mene ve Rizeye gideceir. 

Taf: ilat için iıkecide \el
kenci Hanında k:'in aı eııta<n
rla müracatla. TP!. I tanhul 155 

-L' ti. 

J stanbul ·cra daire ı ri~a tlind,..n: i'indi· 
re l!ıınıu. ın Snıt b . den ı ıil, raz e le

diği ~uz ~etmiş ır a mu nbıl 'efnen 
fer:ığ e)l.-dı ı C:. lıdarda Hac,. He-;na 
malı~lle-inin ser\ ilık (' J hde • :::ultan 
tepesi cedit 48 mımrohı ın.ıhtelif vakti· 
lardnn mukaddemn iki el}cvm bir b:ıp 
maklup lıımenıo uıı ak hır hır'u c:enet ile 
Abdulb:ıki Ef. ' k f ndan ol:ın mua" en 
mahallin omf hi, e~i horcıın \enlm~~e
ı;iııden dolayı ilıalei ewdiycsiııin icrası 

i~in otuı guıı muddetle muza) ede} e ko
ııulmu,tur. 

Hududu ı Tarik. Halil ef. ve Nıırı el. 
vereselerinin ve şal ı il.harın ar<dnrile 
mahdut 89 metro kuııılr nntimctro tcıbi
inde eraziden 51 metro kU ur saııtim 
bina mlıtebaki!!i at .a cıhettnde b h"edir. 
Sol\ak cihetinden bir, bahçe cihetinden 
iki buçuk kati: c:abni~l ve )nııa ıı clnıır

lı nezareti re, knl'adeli iıiı.ı:ıdn biri ktlçdk 
Uç oda bir Sl1fa bir çatı arnQı iki hela 
temini tokrak iki ev altı bahçe e methal 
ve bahçede bir erik, bir a ma, bır kaç 
gUJ fidanı 'tardır, deruı.un la medyun 
sakindir, )Cdi ) tiz ellı )im kı} meıı mu
hamminelı muhtacı tamir ahsnp hanenin 
meı\tOr hissesinin i~tirosına talip olanlamı 
\'e daha ziyade malumat almak iste} enle
rin hisse) e muc:ip kı} m ti ıııuhnmnuneııirı 
) Uzde onu nı b ı de • v a .. esını \C 

929-1422 ao ) o numro ı nu nı • h ıbcn 
lstaııbul icra dairesi muza < e şulıesıne 
rnuracaat etmeleri ve 25 tPnın uz 929 
tarih nde saat 14-16 ya &adar ıh:tlei ev. 
vell)Yeı:ıi yapılac:l'ı ilan olunuı. 

B e,o~lu Dôrdlinclı sulh hukuk nıah-
k0emesinden: lQtanbulcla çarşı içinde 

çı.:bııcı hanı caddecinde 26 numaralı dUk· 
klindo sruıtcıhkla işti al ~e Beyo~lunda 
kurtulu' cadde ınde 83 ı t n arelı h:ıucde 
ıkamet etmekte iken l Ma, ıs 929 tari· 
hinde vefat eden zeııup oğl~ı Yervat ku· 

rncu an efendinin terckcsıne mahkemece 
"azı) et edildi inden tarıhi ilandan itibaren 
İtilı ren e~habı ınıı•l p "e a' k:ıuarnnın 
Lir ~n \e \et nın t ç n ıl n l:ı Be\'• 
oglu 

0

dorduncU ımlh hnkuı, m hken eeı~e 
rnuracaat e, lcmcl ... n luzumu ikinci defa 
O:.ıı .. k. ı U c, ... • • 

Taksitle satış -
TA Ul\'.IAN J makineleri satış 'r·· rk limtet şirketi 

İstanbul, Agopyan Han: Tel. Beyoğlu, 3898 

En sağlam hü~ômet 
yazı makineİeri 

En saglaın''Germaııia~ 
bisiklet makinesi 

* * 
Bu makineleri 

au a.nn görmeden ma-
en sağlaın dikiş nakış • 

ınakinesi kıne almavıı11z 
ti 

Daktilo mektebi: l\faarif vekaletinin ruhsatını haiz olup ikinri 
devre için talebe kaydedilmeğc b şlanıııı:ltır. Galata, !Ü) ül. , 
Mf Tünel Hanı altında 3 numero. aunıann mağazası 

~ ....... ·~··· ....................................... ~ ................... . 
i Defterdarlık ilanı i 
• • ·~·~···· ....................................................... ... 

Istanhul defterdarlığına ıuerbut ıualiye 
şuhelerinde ınünhal on lira ıuaaşlı tebliğ me
nıurluğu nauızetlikleri talipleri arasında hir 
müsabaka iıntihanı icra edilecektir. ~1üra
caat edeceklerin sinni yirnıi iki ile kıtk 

arasında olacak ve laekal orta nıektep me
zunu bulunacaktır. 

ır--o .... E-ı'.~ 
1 ve ilıtn tarifesi 

Aslterl müna
kasa ııanıari: 

1 Aboııe ü<·retleri 
üç il) !ık Altı a: lık Senelik 

1 n . 5 9 ı 7 lira 

1 I.ıriç ıçin : 9 lo 33 

Adre~ tebdilı için 15 kuruş gonde
rilıncli. 

ilan ücrerlerl 
Tek iı!ıında .oo\ntimi 
Altıncı ":ı)füda 25 kuruş 

Beşinci c 50 c 

Dı..rduncıl c 80 • 
üçuncu ]20 • 
ikinci 200 

1f .. ··F;~d;ki:d:·M~.;~;r::i::.:-.... 1 
J komisyonundan: j ...... ~ ............. ....._. .......................... _ .......... ... 
l\f nni·adaki l ltaaıın ihti)ncın olup lrnpalı ıarfla mUnabsa}a !konulanı§ otan tıamı. 

na ihale günunde talip zuhur cımedi~inden ihaleıı 2~6-929 tarihinde t1u.t oa 
beıte )apılma\: 'llzre nıunakasn temdit edilmiıtir. Taliplerin tenıam me:ık\ara kadar 
l\lnniSPrla acJ...eri PB.tın alma konıisroouna mUracaatları. 
K apah zarfla ihale edileceği ilan olunan Manisa ve cİ\'arındaki, kıtaatın .htiyacı 

olan kuru ota tnlip zuhur ctmr.dill'inden ih esi 27 •• ha:ıiraıı •• 929 pertenbe ğli· 
nuııe temdit edilmi~tir. Taliplerin Manisadalci askeri s:ıt u atma komisyonuna mura· 
caatları 

1 K ap:ıh ı!arfl:ı ihale edılecegi i!üo olun:ın 1 tıİ83, Mcnemeu, Kırkağaçdaki lutaatın 

J anka 'e r- "' atı Maliye iianlan j 
Jıv u i ıarifu)C t bid'r. Ticaret ın ı-1· j 

ihti)acı ol n una il ale g nu11de talidlerin \erdıkJeri fi:ıtl:ır habalı gUrUldui(ünden 

ılı lelen 2ı • haziran. 929 pe~enbe gunil saat ondn lapılwak U:ıerc talık edilmistir. 
l liı luin Mani a n i a keri satın alma komi :> onuna wuracaııtları. 

tıri) etinin, ırk<' lrrin t ili lıakkmd· 

aki ilanlarılc k tılıi n illikler ve nno- ı 
nim ~irkctler ılanları. santimi otuı: 

1 
kuruştur. • Deuıir ve mt es;ıesatı res- 1 
nıiyc iliinları, 'l urk mektep!et'i \e ıasarı 

1
• 

mlınle§İre ilfuı!firı santimi ) irıni 
kun tı r. 

•et"~ e . .. 

K ııp 1. zarfla ih edilece i il"n oluuarı Mani • Menenıen 'e Kırkaıtaçtaki kıtaa. 
JL tın ıl ti,ııcı n Pkme e il al !!tınilndc · t-r 1 n fıatlar bıb h p;vnıldilj;Unden iha· 
leleri Manı.,odn a .l'r· satıı ulm:ı komı \onunda 27 • 6 - 929 per§enbe gılnli saat 12 
de ,apılwal. ılzre tıılik, ed ilmi~tir. lııliplerin Man' Jaki mezkQr lfomisyona muraeı· 
atları. 

M illi mlldnfaıı H~l.ületi Çe\irme .ııbesi için 100.150) Iıra uereti maktua ile mUte· 
recim nlınacahtır. hac ızca 'lie Almı:ıncıı ) dıllcrmde:ı birine esas1ı aurette 

\akıf olmak ~arttı r. Bu iki dıld n biri ile ber.ılıer İtnl an rn \C ingı.lizce) bilen 
..ubur eder e ıercilı olunur. Ankarndad talip ol ııl:ır.n Çeun "' şubesine l>izzat ve 
lwt ııbuıda ve }ll diğer mnhnllerden dacnkLırıo <la ıst'da ile rn racsatlan. 

T ire 'e Ôden i~teki kıtaat n il ti)SCI olan arpa kapalı .. arfla mUnakaM)& konmuı· 
tur. lhal i 8 temmu 92Q razurte i nunıl at 16 da lire e keri satın alm 

komi l oımndn . apıla aktır. 1 aliplerin ı ıredeki ıne kur l{omi • ot::ı muracaatlan. 
Ü r; adet de mır 1 an,,ar ıııc:ası knp:ılı :ırı ı ulıl mtlnab ya ko ulmuştur. ihale 

11 temmuz 929 perşPmbe gün ti s t 10 dur eraiti fenni, e ke~f ı proj~si 
~artnamesini gom ek ı ıre her glın komi yonumuuı muracaatları ve munakaS3ya i§tira 
için de o gıln saa .nu .... eV\eJ teminat \e teklıf mektuplnrmı makbuz ınnkabilinde. 
anı.ara le\azım satın alna komiS)OllU ri,a etine \ermeleri.. 

~~················~··················· .... ···············~ 
L.~~~.~~i~~.~~~~.r.'2~~~~:::::.!~~~!.~~.~~~~~ ... 1 
A ııkeri Mektepler 'e Liseler \e Hıı"'tnneler için 5000 kilo .le)tin dane~i alenı mu. 

n.ı.kncıa snrctile :ıtın alına nktır. mı.naka a 4 Temmuz 929 Perşenbe gunU eaat 
14,30 da llnrbi~ e MckkLi emckh:ıocleri ontindcki mUn&ka u ma "'ilinde icra kılına· 
caktır. 

Taliplerin ş~rtruımesi ıçiıı Komıs\onuınuza 'llilracaatları 'e i tirak içinde şartnı· 
mesi 'eçhile mlınakasa mahııllinde haz r bulunmaları ıliin olnnur. KO!.İNOS dışJeıi· 

n ~. <hş etleriniz: 
ve ı.gzmizı ıcmi!ler. 
l\oıinosıJ 'ücudn geıı .. 
ren ıerkihn ~arzdaki 
ıelılH;~ı! n1ikr,opum 
;mııa edfll'. Diş &gnla
rııu1 dl;. eıietiarn şış
mek ulbt ıolınısisli
klıırtna mani ohır. 

A keri mekteplı>r iJıtİ) :ıcı i in 50000 kilo ) erli pirinci kııp:ılı 1.ııri suretile satın 

nlınacaktır. lhnte i 26 Haziran 929 Çarf:ınLa guıııı saat 15,30 da i tanbulda har· 
biye mektebi ) emek haneleri önundel~i münaka :ı mahallinde icra kılınacaktır. Talip· 

KOtl ·osu kllru bir 
firça ütedue koyarak 
dişlerlui1.ae teçrObc 
ediniz a~ıııı:tm uasıl 
ıcınızlcnırı ferab lnndl· 
Aını bisscaer:eksiniı. 

KOLYNOS 
O~N1'At. C R EJ..M 
1-rfr.'t<lyc için depozltetf. 

M.\URICE fARAGGr 
8cyotıu, Vcııecıı k.&okağı, 
ıoraıwn Pi? apartımanı 

lerin ~ .. tnamesi için komi :onumuza nıuraooatları \C ietirak .içinde şartnamesi veç· 
hile hazırıa~acaklnn leklif mektuplarını )e\•mi mezl,ılrda .uat mua,)enesine kadar 
makbuz mukabilin le omİs\ onu me-.:ki'ır riy3 et ne \eameleri lliin olnırar. 

A skeri m ktcpJer ibti~ acı i<"in 200000 Kılo ar a kıLpalr .urf cıurtd"' ısAtm alına· 
cnktır. 1hale ı 26 Hnııran 929 Çar anbıı gtlnu s:ınt 14,30 da 1 tanbuldıı Harbiye 

mektebi l en1cklıaneleri önunaeki munabsa mahallinde icra l,ılınacnkt·r taliplerin 
~art name i için komsı) oııuınuz:ı muracaatları \C iştirak içinde artn:ımesi 'cçhile ha· 
7.trJnyaca .lnrt t klif mel,tırplannl ) C\ mİ mı•z!,Qrda •81\t muan en esme kndar ın:ıkUUJ 

mukabilinde l omi~rnııu mezkur ri)a etine 'ermeleri illin olunur. 

A skeri Mektepler için 30000 kilo k ' ri taliıe toz ,.eker knp:ılı 1arf suretile satın 

ıılınacaktır. lhule~i 20 Haziran 929 Per enbe gUnti eaat 34 de Harbi)e mektebi 
)Cmckhnneleri oııundeki mUnakaca m:ıl ali inde ıcrn ı.ılınacakur. Talıplerin şartnameıi 
için komUS) onumuza mi rncaatl:ı'n "e i tirak içinde ı:;artname i veçbile hattrla) acak· 
ları teklif mektuplnrını 'C\mİ mezkürda ' at m~ ~ ~CAC.i.İne !.adar Gu.ıtelael 
~ıumaralı ilmaber mukabilinde komis) on riya etine \ermeleri lliin olunur. 

h:ntihan neticesi namzetliğe 
Defterdarhkça tensip edilecek 

alınacaklar Pi)ango müdurlügiinden: 

Z arar ,. e r.i} aıı "e farkı fiatı itn ı taah ııt tme) e:n m:ltcabidi nam \'e betabını ola· 
rıı'l! kuleli li e~i için 400 ç<'ki odun pazarlık urctile satm almacaktır. Pazarlıgt 

20 Haziran 929 I' r..,enbe nunıı s:ıat 16 da lfarbi}e mektebi ~emekhaneleri önündeki 
pw1.nr11k mah:ıllinde crn l\ılın"caktır. T:ılıplerin şartname !:İn komisyonumu?& mUra 
caatları ,.e i"'t'rn ... ·ı:in de pazarhk mahallinde i nzır hulJnmalnrı iliin olunur. 

l d 
Nunıune-i \ı·çhile il.i bu!:uk mil}on 

ınalıa ler e 1.arf nJ,-.ni pazarlı!. surctile milb'faa cdi· A c.k\ri Mela plcr 'htt\l'l ı · çin 2000 tılo irkc ;ınzarlık suretile ~ 1ın alınacaktır. 
Pazarlı,, 20 Ha irnn ()2Q por ube gunU sruı~ 15 ,e Harbi e me • t•bi y~mekban&

leri unlindcki pazn.rlık ınalıalünde ıcra kılınnca~ttır. Tıılıı Jenn ııartnnmesi için Komi1-
yonumuıa nılırar.'.ıntlan \C ic:tirak iç'n de pa?.n.rlrlt mah:ı1!in c lı:ızır bulunulm&~ı ilan 
olunur. 

çahştırılacaklardır. l(abul olunabilnıek ıçıu 

olmak ve yapılacak 

ınatluba muvafık hulunnıak şarttir. 

iıntihanda müvaffak 
tahkikat 

iıntihana iştirak etmek isteyenler ııufus 
teskeresi, ınektep şahadetnamesi 
kerlik vesikası ile 4x6 ebadında 
fotogı·aflarıııı nilıayet 25 Haziran 

ve as
hir kıfa 

929 ta-
ribine kadar Defterdarlığa nıtiracaatla ihraz 
ve isimlerini kayt ettireceklerdir. 1,arih i 
ınezkürdan sonra nıüracaat nazarı itibara 
alınınayacaktır. 

l nıtihan Haziranın yirmi dokuzuncu 
pazartesi gUnu saat onda icra edilecektir. 
İmtihanda ınüvaffak olanların ihtiyaçtan 
ıfazla olduğu takdirde fazlası ati ıçın kayt 
! t>dilecek!P-rdir. Mukaddema ınemuri yet talep 
edenler halada ınuharrer evsafı haiz ol-
dul tan.na 
ihraz 'e 

evrakı 1uüsbite ve saireyi dair 
inıtihana (lah il olacakJarı lazımdır. 

Mersin Jandarma mektebi 
müdürlügünden: 

MgRrt 
J, :ıo 

150000 
15000 

Az.ı.m. 

Kilo 
1800{1() 
19000 

E~mek 

S jlıreti 

Merato jandarma nt mektebinin 929 Rıuiıan lıid!lyetinden 930 nıayı9 gıı· 
ye ınc kadar nıe\'kıi münııkasayn çıkr.rılıın ynk11rd mıktıulrırt rnııl crrcr 1 ir .-eaı iik 
erzakı ı,apılı zari 11 ulı:e 19 haziran Q~9 ~arııaı ı· ı p!nıı 111s t on ,ı. ·.ı iiuei kıııhe 
ei icm ı,ılınnca~ındon l31ıp rıl:ınlımıı \ u,d(' ycdı buçu trn.ın .. ıı :-ı ,\ \ \ 'illi ııı •. kbıız· 
lan le ) C\mi me•kürda Menin jan uınl'. rnekıebiııJc ınJıetc4ıı.ıl r.ı ı.u .ı . J,.,;u, ... ) u· 
nuna, rtn meyi almal'. ve ufrenmeli. ıete~ eu t..ııip.eriu dt a.c cp l!lUllLJI\ ttıne 
muı t • 11 ıı.ı•ı o l'r.ı.:r. 

lecr.ğind ıı İtııl n talip ol:ınların pe) nkçe· 
lı~aile birlikte 20 Har.İran 929 per§enbe 
gUnll sruıt 15 te pi) nn~o mUdurlug nde 
mUt ckkil in)) are mULa) naı kom is) o. 
nuna mlıraenatları. 

S ultı:ın Ahmet sıılh icresından:Bir dej ni 
mahkamu bihin te \İye edılmedi.,in· 

den Gcdi\pa adn Toprak yoku.unda No 
99 lrıın de mevcut !lie tahtı hııcze alınan 
bir a~ nklı s'ngcr ::nakinnsının furuhtu 
mukarrer bulundu una mebni Haziranın 

)İrminci per§enbe gUnlı saat 14 raddde· 
rinde furuhtu icra cdilcccr.inden memuru 
malı u uıın mfiracaatı illin olunur. 

1 eı;;;buı wra ela rcsınd n : anq;lııırıc 
haşındn l\timnr A)nc mah:ılle&İ Bursalı 

Tahir efr11cli sol\a~ında No 15 hanede 
mukim f'he\m ikanıel,..iihı meçhul l•m:ıil 
Kem. 1 tfcndi\f'. 

J \ t iı \.. ine He, oğlu ilıinl'İ katibi 
adill1 n'n 24-11 Q2i tarih 22181-3312 
mın •. ra!ı P.nedıyle de~ nini:r ol:ın ıki bi 
ıkı y ,;,. lı anın ma matarıfı ıırala t~diyesi 
zımnın " tcb i i muklnz il bsrnameııin 
il ne tcLl 0 1 t:ıkarr r clti.;inden truıiıi 

ıliindau itib ren bir a~· 1.s.rfında 929-~M9 
noter num a i e daırei i 6) n bilmüracaa 
de\ı.'rıı ı te \İ~e ve}a kanunen f )nnı 
l..ahul lıır itıraz drnnİ) nu ı.- ti~iniz takdir. 
de ha kınııda munnıelei kam,nİ\eye te
ıeve UJ oluoadı maliım \C birİocİ ihbar• 
name nal nma kaim olınRk. uzerc ilii· 
nen tebliğ 11lunur. 

1 
stnalıu 1 A ... \ı: c [\l bl.t'nll :i Birinı-i ti· 
cnı et d ııre ıniltn: AJıınet !\l'Jıri he} in 

Gılstada ha~) ar lıaı.ı ııdn t-ntrik yadi ha· 
n ndn 5 6 nuınerocla 1 :ıltacı ;-ade Ht.i·-· 
ınetun Ley ale' hine il :ı1ı1e CJ ledıo; d11· 
vndan dola) ı ikaruetniıbı hszırı mt:çhul 

.... -................................. ~············ ... ······ ! Üçüncü kolordu atıııalma komiQyonundan j 
t... ...................................... , ........ - ••••••••• 

G umı :'il) ll lıactabacf'Si için 23i27 kilo oyun etı p mrlıli uretile mlılıa3 aa eaıtc. 
l:Ck.IİT. ihalesi '> Hıı mm.Ci29 tarihine mUsadif cumnrte ı .Unu Eaat 15 le wapı'l.cak.· 

tır. faliplcrın ıırtname ini komi l on rmuzdu ~ornıel ri 'c ~artnamede fa&ıh olaa 
ıekild ki -tominatlıırile komİs)Onumu:ıda hnzır bulunn.rlaıı ıllin olunur. 

K ıtaat ihti~ac1 için 30000 kilo pirinç pazarlıkla nıuba,ruı edılecektır. Pazarlıtııı iha· 
· lesi 15 .huiran 9,Q cumartesı günU saııt on beşte • apılacnktıı taliplerw lartname 

,.e numuneJcrıni ç:brmcleri \C -artuaınede umlı olan ı;ekildel~i teminatlarik komi•· 
,-onnmn in h:ıztr buluum!!.lıırı iliıı. -0lıınur. 
~ ..................... ~······· ............................. _ ....... , 
: Dördüncü kol ordu satınalma komisyonundan: • 
ı ı 
~ ....................... ~··~···~ ............................ ~ .. ..... 
K olorıiıı kalrmfer ı İ"at. !iılpalı arf uculılc 15·6 t.29 ı:ı::iJ>ınde ilan edilmi§tir. 

\ e-. mı uıeı.kürda ~c lif cdtlnı fıyAt ,;ali goruld u~iınde-ıı mUnak asa daha bir 
hafta ı mıht edilmi1tir. Talıplcnn 24-ö 0~9 p •artesi günU r.aat l4 ıe t ... inat mek· 
tuplnrile koınis) nn muracnatlan. r ........ " ..... _ .......... E;~~~ii .... ;·;i;~k;n•ii~·~;............ •Rıu -1 

: .............................. , ••••••••• li ..................................................................... --• .-.1 
f,emtı mnhnlleı:.: 

be~ oglu hn eyinııgn 
Sokagı I o. e~: 

ceJit 'e,!l A 21 C 29 Apartman 
hayram 

'Be/leli mM'suh mukartrri 
1.ira Sekiı: lfak~tte 
31Hl 

Mı! temiliitı: boc!ıırum katile 5 kııt:ır. lıodurumda. kapıcı oda•ı odunluk veko
aıtırluk birinci dı:iresi 7 Qdn bir mutfak bir h:ılu 

İ'-inci ,.e uçUncü daire i beşer odn hırer mutfak ve birer hala. dorduacu leırui 
3 o la lıir mııtfıık bir hala. tııraca kıs:nı çamaşırlıktır. alekıirik. •e terkos ~yu tesi .. tı 
\'C tcrtiba'll vnrdır. 

Balada t·vsaıı mı.:harrer np.ıırtumau tafhinın nukı.lirıc md ni ihalesi feslıedil< r~k 
yeniden kup lı :ı:nrf u ulile 29 · 6 - 929 tarihıııe mu :ıdif Cumnrte.ci ~Unu ~tlat 15 de 
icra) i mıl1.a) ede ı muJ.:arrl'rdır. tnlibınıı. bedelıı.io ) u:-de :> edibuç:ığu ni5betinde to
miı>a1.i hu~ i tcklıf mektuplarım emı..\U ıneıı tıvr !!ltı~ komicıJ o,mnıı mUraCHtltırı. 

--~---------~----------------~-------

M 'f il j // ] // 6 11 d aarı ınuc uı~ .t1~un. en: 
Galata 1 erzilik san'at mektebi seddedilmiş •e ruhsatnamcıbai9 

hükmü kalmamış o~duğu ilan olunur. 

bulunan mudd<'i ate. he ilôncc İ"ın kılı· 
oan tt:hli.., ıa ra~ıneu gelmedığinaco hak
kında gı) ap kınan ittiluı1 ne. karar 'e· 
rılmış \e emri tahkikat dahı 2-7-929 ta· 
rihinc nıU<>ııdıf salı gilnU c:a&t 14 de talik 
kılınmı~ ulıhı undan }evını. mı a 'ende 

ç;elmerligi taktırJe \nkıaları umıreır~i~ adıle 'ı ••::::::::_. Doktor· ~:::: 
bir daha ma?kcme)e knbul olunma~n· ~ lf aı;eki L;adınlaı· haetıme!İ t. 

::::... 1 
• 

cnğı tehlı(!eıı ılftn olunur. ı g '\"C ). irı·ngı Hekimi 
"'il :: 1 

l :: 1 
il - - - -
' 19 çarşamba 929 1 

I ıı•anmıı i.cra .;.airesmden: 1\ltiı •• :u:r. "" • ii .. Cav~.. x~w:ıı· m 
tur hıu ı ıukarrer ın eıı. karvola. perde, , , ~ Gı~ "'.!!. 

SAıııial~a. büfe ve :ıırenin 2~ Hnzirıır. i! Turlu~ de Dski. Hilii.lı alır.ı 
onda Şı lıde hııifıqkur 1 g bin ast. Tel: istam. 262 :.1 
· ı Nı maralı bauc unun. " " •~:mm·• 

~ ........ , ••••••• , •••••••••••••• •••••••••••••••••• •• Mes'ul, M\J"dı'rı· Eıat Mabm'"t ...... ············· ····················· ·········~·· . .. 

.. 
~!<İilr ~r lldocll iAlct•• y., ... .... ır 

.. 
,1 t.29 t2,1a 16,13 19,3!) 21.•0 2,Jl .. .. 

r.r ~~ ~ı ~.;;ı A,Sc ı:::,oo S.2 6,23 
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.h.yni sınıf otomobillerin en mükenı
nıeli ve en iyisi olduğu gayri kabili 

itirazdır. 

UT E 
FABRiKAl.AR 

8 inci defa olarak MONTE KARL 
da yapılan yarıslarda parlak bir m 
vaffakiyet kazanan gayet lüks aı 
silindirli modellerden baska imale 
mektedir: C. 4. 

6silindirlinin birenmuzeci olan b 
otomobiller her ti.jrlü esbabi istar 
nati haaz ve çekis Kuvveti gaye 
fazla ve bUhassa son derece id 
relidir • 

1 • 

Vakıf akarl~~d .. ı·· .. d . ,=!!~[~~0[!.!~~'!v.':çü~~!fu:l Vakıf a~.adr!ar1 ~, ~ 4 d . 
ffill Uf ugun en. df resinde her Cumagiinleri icrayıaheııkeder.i{i filli Ur ugun en. 

Müzayedeye vazol11nan eınlak ~*..lttnff Pek yakında karı kadım orta oyunu. *ll!im" Müzayedeye vazolunan e~lak 
l - Çakmakçıl~rda <laya hatun mahalle<ıindc büytik ):e~ni hımın oda ba~ılık M hl } "''t •• d •• • t• d . 1 - Çemberli taş atik :tl.i ~aş~ yağlıkcı hanı üst katta 7 ·. 8 No. odalar. 

Vf• meydan mahalh ve dükkan \"e baral\alar \e mii~tcınılatı. a u a mu urıye ın en. 2 - Mahmut paşa camı ıttı:;;alınde 20 No. mektep mahallı. . 
2 - ÇakmııkçılarJa daya batım mahallesinde bli)uk yeni han derununda M h 3 - Bayazıt sekban başı Yakup a~a mahallesi kalaycı çıkmazl sımke~· Kıymeti u ammenesi 

13 · 53 ve 55 numaralı iki dükkan. Lira lOO hane camiin hari~·ten olan kapı mahalli. 
Müddeti müzayede: 7 Haziran 929 tarihinden 29 Haziran 929 cumartesi Üsküdarda hace hesna hatun mahallesinde bülbül deresi cadde· ~ ı - Ç::ıhmuli:~·ılarda <laya hatun mahallesi valde han mesridi tahtında 

guniı saat on dôrt buçuğa kadar. 21 No. oda. 
Bala~a Jl!Uharrer. e;nlak hiraya verileceğinden milz~.yedeye ~azolunmuş· sinde kain mektep ve tahtında kahvehane ve bir dükkanın harabi· 5 - Çakmakçılarda daya hatun tabakçılar cadeesi medrese itsalinde 35 N. 

tur. Talıplenn yevmı ıbale- olan son gunUn sant on dort buçugurıa }\:•dar yetine binaen temel taşları hariç olmak şartile arıkazı bir hafta d kl·,.. · 
şartnameyi okumak ve teminatı muvakkatc ita ederek miizayedeye i~tirıı.k müddetle müzayedeye konulmuştur. talip olanlar kıymet\n yüzde a \an. ~ ~ • . 
etmek tizre lslarıbul Evkaf müdürlübünde vakıf akarlar ımi<liirliıi:!.i.ine mü· yedi buçuğu nisbetinde pey paralarile beraber haziranın yirmi altıncı 6 - Daya hatun hamam sokaµı 7 · 9 No. kıırgır depo. 
racatları il5.n olunur. <:> çarçnnba günü saat onbirdc mahallinde saat onbeştede çenberli taşta 7 - BaLıuli Lala lıay:ettiıı ıo:lhallc.~i .bn~ıaH caddesi 18: 5 N?· dukkla. 

Evsaf ve miı,..ıemilatı hal~kında malumat almak istı:ın•nler Lu rııiiddet b _1 hl l k l I 8 ·- Iloc:a 1Ja~a harakı llu:?eyın çdehı ııobethane caddesı 21 r\o ıır~ıı. 
zarfında mUzayede odasına müracaat ederek P.cri misil raporlarını gürebilirln ıstanbul evkaf müdilriyeti inasınua ma u at a emine müracaat arı. 9 - Hoca paşa ilmi ~emal caddesi 45 .No. arsa. 

d 1 O- Kadırga bostan Ali Mehmet paşa yokuşu caddesi 19 - 25 No. hanıt. 

\Tal{.ıf al(arlar ~Iahlulat nıüdüriyetin en: 11- Kumkapı kazani Sadi mahallesi patrikhane sokağı 15 No. arsadan 

i müfrez mahal. Kıymeti muhamminesi : 250 ira 
Üsküdarda İhsaniyedP. Kaı·antine hane sokağında kain 29 No. lı 12 - Kum kapı kazani Sadi mahallesi patrikhane sokağı 15 No. arsadan 

m U .. du·. rıu·. rru· . 11 den. muhterik sahilhanenin deniz cihetindeki bahçe dıvarı hariç olmak mlıfrez mahal. 
~ • üzre diğer dıvarlardaki taşlarla yanan ebniyeden baki kalan ankazı 13 - Kumlrnpı tanı~i Süleyma a~n çeşme sokaii;ı 4 1 No. düklcan. 

l Al ,. l il <l 1 · 1 - 1 do"rt l1afta müddellc müza"edeye konmU!}lur. Talip olaillar 14 - Kumkapı ~:ıd!rcı Ahmet çelebi mahallesi çc~me soke1ı 20 l\o. ~ırsa, 
- Asma altında Çelebi oğ' 11 üettıı: mn 13 esirı c ta um-~ .su.rnı~·ıııı a " · l 5 - Balatta tahta minare ınahellesi çiçek sokağı 7 9 ~o. h~me. 

~ • 7 No. talımi& hanı namile maruf dort sı:ıtıhlı 'e hch~r sııtiu hırcr ~ala" 1 kıymetin yiizde yedi buçuğu nispetinde pey akçeleriyle beraber 
ml!ştemil ardıye te ]imi tıtrilıindeıı 934 ser.esi i\layıs ızayesiııe kadar lliraya Temmuzun on yedinci Ç.:rşamba günü saat onda mahallinde, on 16 - Balatta t.:ıhta minare mahallesi ve caddesinde 19 No. dükkiın. 
vcrilect-ğinden kapalı zarf usulile Haziranın yedinci gunund\.!rı } inni dol,u· dörtte de ('em berlitaşta lstanbul Evkaf müdüriyeti binasında Mah· 17 - Balatta 1.ahta minare mahallesi çiçek sokagı 3 Xo. hane. 
zuncu Cumartesi gtir.il saat mı dôrt buçug;a bdar ınti23yedc_ı c lwımlmıı itıır. 's" 18 - Balatta tahta minare mahallesi çicek soka~ı 7 No. hane • 

.. ., __ ,__ d · h 11· h f L •· · · J ı •ı hilat müdüriyetine müracaatlar 
m~ur ar ıyeum ına a ı ma susmın masnı t cırnı:,ınc nıt o mi\.\ • zrc ---------------- 19 - Fener yıız1cı Ali mescit ittisalinde 2 No. arsa ve baral~a-

yuk 11sausoru koym:ığa ve lıi~ıqu e ki1.tc rd \ r~ a teb.~rrı13n lıil:lhede! vakfa 6j.l!;l!:Hlliiihill;ii1UUl!lli!illlihfüliilllllıl!Uiillllliıllltlli!Ulli1llılU1iilllHllllllllllli:l!llllillllllll!llllOlllllllllilll!lllHJllllilW.. 20 - Koca Mustafa pnşa mektep soka~ı 5 l\'o. arsa. 
terk eylemekte mil::;tPcir muhtardır. :}Jıil' -.ı k dd · "8 N 

" ::- 21 - Küçiikpazar molla Husrev mahallesi ki.içli pazar ca esı :J ı o. 
Talipler ınuza\edt> ve m iinal.asn ve ihAlut l\anuıııınun cıııuncıı macldt.~i :.;..= ~...r ~ r .. 2/ll""ı.'° 'T ~ .; ~ _:,: 

mucibince tek}ifnİı.mc>lerini bir Z:!rf derununa V87. VC temhir \'ü l\1.frlt·rİnc i'~ · Jl Lia ~ .:1' '-"' .& ~ e dükkan. 
isimlerilt" ~öhretleriııi tahrir eclcrel\ ıneıHır mcnıhur zıırf (2700) lira mil{· -·- "Y~ "'I . ._.... • - 22 -- Küçük Mustafa p3~a molla Husrev mahallesi ~erefiye soka~ı 36 No. 
tarınrlaki tcnıinatt muYahkate ıııakbıız ilnıulıaberi \e ~a ıı>ııı ınil\1:.m natıl\ ~ ..1......Jr8El..r"'J..~B.~I ~ dükkiln. 
hank kefalctnamPsile diğer nıtibürlü lıir ıarf derunıına vnzedilec('k ve ~ ~ 23 - Edirne kapı den·iş A!i Nurettin tekke sol\uğı cıınfeda hatun mektebi. 
mazrufurı üzerine teklifnamenin bu mahallin tulep j, f' sti<·arına nit ol<luğıı t--= Si! 24 _ Şehremini deniz aptal mahallesi topkapı caddesi 338 No. dükkAn 

i~aret oıunacn~tır. =; Sermayesi: Tediye edilmiş ~ 2s _ çakmakçııarda vaıde ııanı ikinci ust katta 93 ve birinci keıuerde 
Mtinyededen aktem teminatı nıuvakkate suretinde ve ikinci madde = = 9 No. odalar. 

mucibince ita kılın.ıc:ık miktar lınılcliluılf' on giın ıurfında miiddcti icara :: 4,000,000 Liradır ~ Müddeti müzayede: 13 Haziran 929 dan 6 Temmuz 929 cı.anartesi giinii. 
ait miktar ihale tizerindcn teminatı kafiyeye ibl.i.ğ olunfü·aktır- ~E ~ _Ball~a muharr~r ~mliik kiraya verilere~indcn müzayedeye ~·aıoluıa~uştur. 

Talipler müzayedenin vevm "" ı-aat: krasmdırn nıuka<l<lem i':'bıı zarfı ~=·=_· TTmumAı ~l.u•·dru··ıu··k == Talıplerm yevmı ıhale ?lan son gıınuu. saat o~ du~.t Lu~u~ına.k~dıtr 
bir makbuz nıuknbilinde EncUnıeni idnre rivasetinc tr.Hli eılecel<tir. V ı lflı şertnameyi okumak ve temınatl muvakkntc ıta edere'· nıu1.ayede) c ı~~ırak 

Talipler \ akıf akarlar ~ıUdıirhığüne mti~·acaatla umumi şarlnamt-ııin hir a§ A "'' {b\ A ~ etmek üzre İstanbul Evkaf m\idürliiğımde Vılkıf akarlar ınlldlırlti!.,';llnc 
~lı~~:::: :~~~~ri~~~~- t~~~~e:1 ~~)~ld~e 0!ir~1t~1z~l~;ı:~~:r~k ~;~ll~d~81~i1ri~:~ ~ ~ ~ mli~~::t~1~~ ~~t;!:i7:1.~· hakkrnda malumat almak isteyeıılc·r 1 i.let 
maddede muharrer teklifna.me ile birlikte mcmhur zarf derununa meıkür ~ = zarfında müzayede odasına müraca:ıt eJerek ecri. mi:ıil rıı:ı'' 1 : • • ' ırlcr. 
şartnamt"nin <le itası lazımdır. ~ ş b 1 = ---- -----·--

Çanakkale Jandarma mektebi müdirliğinden: '.~ u e er: = MK ahlulhat müdüriyetinden: 
Kilo =ı;; ıymeti mu ammenesi 
5200 ea<lepı,tı . . ~ Ankara Adana Ayvalık lstanbul . § Lira 15 

Ç.ananltkııle Jandarma ı;eni efrat mekteplerı uwera 1:ıhıtanıle talebe efrnılıııı Ha· == Tı Zongvıddalc B Balıkesir == 
2iran 9~9 tarilıınden ma.)ıs 930 gayesine kadar 1..ıir senelik ilıtiyacları olan yukarıda 1;;;; rapu::on . ursa : Aksarayda mercümek camii fl:lı .;ı· ·~ ·· baki kalan ~aşler bir 

d_, r ıu .. k 1 1 - Ka.vseri /::mir Gireson 11/er.çirı --· 1 d k ı l • d ~uzılı bei bin iki :uz l'.ilo ~a<le~ngı ka illt zar u~u. e mun.a ·as~~a va2 o unmuştıır. -:: S El . :,.. . ..: 
1 

Hafta müddetle müzaye eye anın .. , . : · ıı> o.aıı tir Kıymetin yiiı e 
:;n Ha:irnn ı 29 çu:~::nl'.'.1 gt ~ii. s:ı.at on ı:ılııı~a ıolip~:riıı .verdıkı~n fıy~tla~ haddı iıidal: 1 = .... a,~ıs~n l ~rmıt ~ ..... :;~ 1 yedi buçuğu nisb~~iı~de pey al.ı;. ·• ," :; beraber. ha:zirnnın yirmi 
ıi.ı ~·orl.ld.ı~.i t::kdırde ıb:ılrsı ırrı.ı ınlınııcaktır. Tııııplc:rın b~ı Laptn~ı ~ağ muaınelesı :;;; l\l.,saıt muaınelat, Kumbaralar l\.as ... Iar ...... - , altıncı çarşanba gunu saat on ~~~c h..aar çcnberlı taşta rsianbul 
~atınarn~. i gurıııek 'e iz~.bat almak .u}erc Çar.akkıılede hukuınet uıme~wde wute~t:k· ~·ımıı•ı''lllilll!l'll'j millfı!lltlıll!llli!!lil:!llillj!'ı'll!i!IJ!'':lllll'l:ı;!l:JjljlJillll'rl!l'ffi·ı il!l!'lil!ll~'ll~l!iiHlj''ıHl"ıl!'lll'l!jlHlll'~ evkaf ırıüdi.iriycti bi::asmda mahlulat kalernint. müracaatlrı. 
kil ı,o:r.:s) en r.ıulısusa murncrı:ıtlnn ıhın olunur. ...ı~ilıl.!.:ı ... lıı. ı:nııı ..... ı.ı ı ... ı .~ •. ıı, .... L .. ı ... 11 •• , ••• l.ı ıı. ı •• tı.. .hı· ı ... J ıılı ı. .... W 


