
,ı am 
Memle;r,etın en )'ilksek kaleı 

sa.hipleri.ııdeıı mürekkep bı 

aile kur1nuş olaıı "ikdam 
Cümhuriyetiıı, lıalkın ve s 

.. "ikdam;, yakında yeni bır 
şekil t'e her nevi okuyucu· 
nan istifade edeceği zeııgin 
münderecat ile çıkmağa baş
layacaktır. CUmhuri11eı lcln ve halle icln ileri .. fikirlerin gazetesidir. 
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,Jcmal 

Cıvıtıiıayalım •.• 
~iye ha11ım iti adliyeye in

trl'al etti. 
" !hı ifi1a iç ytlzfl hakkında ıiSz 

'6öylemek iıteme~ çünkil hilkü· 
mt>t buna el ıttrmüştUr. 

Neticeyi beldeyeceğis. Adliye
nin hi~ bir baur, söaül tesiri 
altmda kalmayaTRlc vazifesini ka· 
uun dllreiinde görece~ııden cmi· I .u.. 

Fakat dabı fimdidcn mes'ele
nin ahliki ciheti ile niutahili· 1 
riz. Aliye baııım bir sefirin, bir 
jeneraliıl .bsıdır, bir tadria&ıwıu 
yeğenidir. Tabıil ve terbiye gor· 
milttfJr. Bu ıevivedc bir hauımm 
&;enç bir kızın · revolnr kullan
maııı memleketimizde görülmemit 
bir hadiıedir. 

Halılna 

İngiliz darülfünunlarıDda tah· 
silini parlak bir ilurette yapmıf 
bir hukuktinae olan me~ur 
Hiut milliyetp~rveri Gandi, fab· 
rikanın Emansız bir dtitmanıdır. 
Avrupah ,.lbiseıini :artından 
atı& timdi bey_az bir ehramı. 
do apn Gandi, Hindistana miha
niki aaoayiin girmHiDi bir btl· 
yilk feliket addeder ve hem,eb· 
rilerini dokuma kumqtaıı elbise 
giyme2e ve el unayii ile her 
nevi illtiyaçJ•nnı tatmin etme~e 
tetvik eder. 

Gandi haklı imif? 
Franıız gazetelerinin cinayet 

ıiltunlan, Parii romanları, apq 
ef&aneleri uvalh hanımın dima· 
tını o derece iJ~ıt'a getirm~ ol· 
malı ki, o da, Mıdım Caillaux'yu 
takliden bir kahramanlık göster• 
n1ege kalklfmlf "'" 

Fatih -EdirneKapi tramvay i 
hattı bugün küşat ediliyor 

Avrupa medeniyetinin ittik· 
batini tehdit eden en büyClk teh· 
lilkenin fabrJkadan İelecetl, 
harpten ıonra, 11U'8hatla anfa· 
şılmıttır. l:ı'abl'ika bacalarından 
çıkan siyah duman ufuklar üze
rinde yakın bir fırtınanın kara 
bulutlarını ııra ııra yıKıyor. Bizim için mes'ele Aliye tı., 

n1m hadisesi dee!_ldir. Daha öte
aine gidiyoruz: Çocuklarda, kıs
larda. ~cnçlerde \ bittabi hepıin· 
<le de~l ) bir cıvıklık baş cö .. 
lt'rdi. Anaya, babaya itaat yok. 
Hayat yalnız etlenmek içindir. 

Süı, eılenc~ zevk, sefahet mora 
fin, kokaıu, içki ve sefalet arttL 
Fran!!ız romanları gen~gin kafa· 
tnda tesirini gösterdi. ' Misaat fa

ziletler unutuluyor. Milvazene bo
zulu) or. lstikbıtli duşünen yok. 

Buna dübe<lii7. tereddi derler. 
Ahlaki asayiş hoıuluyor. 

Hiırrİ)'e& gençler için bir 
2ebirdir. 

Şn ıı~ırda ar.oa, baba otoritui· 
ıı!u ;;c' ~emesi biz~ mabs.us adue· 
dılwesia ! BütiiD diiaıyı \.undan 
~ikuycıı;i -· Ebe,•eyD kan .ıghyor. 
A ,k maceraları dramatik bir şekil 
aldı. Mahza eğlence için evleni· 
liyor. &tanma \•ukuatı çok. 

Bu &ereddiye kartı hiç bir ak· 
siiliıınel de obuuyor ! Ahlakı mu
lıafaza edid kuvvetlere ihtiyacımız 
'ar. Tabiidir ki bu yenilik aınn• 
da hurafelerden, an'anelerden i .. 
tiı'ııdat edecek değiliz. Ahlakın 
:nuhafazaaı için, liik_ ciddi, iJmf, 
tecrll hi mUcyyedeler arayacağız. 

l\falJkeıue, elbette, Aliye hanım 
i-:inde knrarını 'verecektir .• ~daletin 
te<'ellisini hek?ivoruz. Lakin meş
gul olduğumuz· cihet Zf hadise ., 
de~ildir. memleketin ahl8ki vaıi· 
) etidir. İmdi, bu J!lüesııif hallere 
mani olacak tedbirleri '"'diişünnıek 
zı.nıam gelmiştir. 

l mumi terbiyemiz ıağlam bir 
istikamet bekliyor. Maarif, mck· 
tcpler hu ciheti düşlinmckle mil· 
ketlcfürler. •• Socifte,. denilen tiç· 
timni cemiyet kt•ndi kendine bir 
usul tedvin edebilir. Başka yer
Jr.ı·dc ıoci~tb ıa~·eı aıkı ve l.ıpa· 
lıdır; orayı hır sabıka!iı olan 
gircmcı. 

Huliı• Bi.r clirm ola~an şey· 
IcrJenilir~ lakin tereddi her ke· 
ai düşUm:nırmeıe davet eden bir 
haldir. 

Milletce düşüıınıe&e mecburuz. 

Şehreminioin 

v.azifesi 
5nh günG lıtanbu]un ıuyu 

ke11ildi. Bu hal Parilte, · Londra· 
da, Viyaaada, hatla Köetence, Fi· 
libe, Korfo, Relgratta olsaydı ne 
olurdu. biJir. nıiıinis? 

Şf!bremini kendisine başvuran 
nıufibirlcre şunu söylemekle ikri· 
fa ederdi.: 

- Muhterem gazeteciler, der· 
bal bir koaıiıyoıı tayin ve ((.an• 
ket ) tahkikat yapılmasını emret• 
tim. Netice@iai ilia e~r.ıeıim. 

Bu aetice yirmi dön aaata 
kılamaz; çünkü halk hwuı he· 
yecanla bekler. 

Fatih - Edirnekapa hattının bugtın kOşat reımi yapılacaktır. Bu 
merar.ime aileleri ile beaber 300 kişi davet edilmiştir. 

Tramvayı tirkeli ıbundan aonra Bebelc - Balta limana, Maçka -
Beşiktaı, Unkapanı, • Şehzadeba$ı hatlannı yapacak, Topkapı ve 
Yedikule hatlannı çift hat olarak yapacaktır. 

·-- lli1gma1111 

Memurlar cenup 
vilayetlerine 

gönderilmiyorlar. 
1 ---

ı
i Rilsumat umum müdürü Ihsan 

Rifat bey 't~n akpm Tekirdajı· 
ı na gitmiş 

tir. Gümr-
ükler mü· 
dürü Tekir· 
datı gUm· 
rüklerini te· 
ftiş edec · 
ektir. Ora· 
da bir giin 
lcahp döne
cektir. Bu-
ndan son· 
ra Rus, İr
an hudutla
nndaki gü-
mrükl~ri te ~ 

ftiıe çıka · 
caktır. ~am refiklerimizd .. 
lstanbuldaki ruemurlarm cenup 
hudutlarındaki gümrük memur
larile becayiş edileceklerini ve 
bu husus için 569 bin liu har-

:cirah geldi~ini yazıyordu. Ihsan 
ifat bey dün kcndisile görüş· 

··en bir mulıarririmize şu izahab 
vermiştir: 

"-Gümrükte kat'iyen böyle 
bir ıey yoktur. Dün rıhtım şir::· 
keti müdürünü yanıma çağmp 
antrepo işleri hakkında izahat 
aldım. Hariçten gelen malların 
limana iyi ) erleşti'tilmesi için sa
rh mesai e,diyoruz.Eşya mavnalar-

,.da kalmıyor. Antrepolarda boş' 
1 erler vardır. Eşya m~!1tazaman 

ıkarılmaktadır. ilerideki müşki
·ıatın önüne geçmek '<' İn tedbir 
alınacaktır. Şimdiki h; !e An
trebo açmağa ihti;-c .. ç yoktur. 
Müıteşarlığım hakkında da biç 
1>ir malumat yoktur." 

·---~~:,;;;--·~·· AITT " ş·ehremini 9irketin tcrcc.m.ei halini 
bilerekteıı işe el surmeJuhr. 

4z, öz 

Hllll mlz•c --
.·· Fra~sız gazetelerini açıntz: !fer 

gun, bır, lie~. on, re;;a/ete, cma· 
yete, ı·. s. , tesa(lilf edersiniz. J.,'ger 
bu yazılar n• bu resimlerle ikti· 
fa ederseniz Fransa, billıaslil Pa· 
riı ikamete /tiyık yeder d~ildir. 

Giipe gıindiiz. kasa hırıı:lcirı, 
otomobille ha) dut1uk ve cinayet, 
aık maceraları, kMka.nçlık, sah· 
neleri ağ:a almmayacak ahlôkaı:· 
lıklar t"e daha neler. 

f'ranıı:lar skandal/eri azıtmak 
ı•e uzatmaktan zevı, alıyorlar. Ga
zeteleri bu lım:adisi pek çok taf
sil ederler. }'atal.· 0<lasınn kndar 
girerler. 

Kirli çama§ırlarm te§hiri fran
sız mi:<lcınu f,Cl)'et ııy11,1mdur. 

Eger ~·o::;eteler bir milietin Cl)" 
nası ise daha fcı:lu söz söyle· 
meğe hacet rol.· : fran:;ız. re.ıa· 
/etin teıhirinclen ho~lanır. Bir 1:uk'· 
anın t1PAİ • lmdrısu uzun müddet 
siirer. 7'el.- bir insanın ismi pwt
buat ,/e11ileıı geri::.e dü§mesiııf Hiç 
bir §ey gizli kalmıyor. 

. ahaıyaı Paris lôkliıka borsa
sında pik itibardadır: Kırat ta• 
raftarlaruun gozeteleri hariciye 
11azırınm l.crç glinde bir ~·an•a_fır 
«leğiıtirdiif,irıi bile ,·nzıyorlı1r. fü. 
t't.l)'etlerine .g(;re M. Briand giim
legi11i nn ~ü11de, çoraplarını a} da 
bir de{i.iştirirmi$.. 

1~te, Awıcli ~cızetclP.rine göte 
fra11sızforı11 aulu,\ abildiğimiz mı· 
:a~·l<ırı im! 

Mmıc ltt; denizini aıalım, /ngil· 
tere;re gidelim. 

Gemı gazetelere müracaat e.cJe. , 
ceği::. Orada rezaleı yok! Nasıl 
olur '! Elbette uurdır; lakin)ıPp&i 
örı . bas ediliyor. Bir lort 'M'r re
zaleı Pderse bütün lortlar birlik 
olurl9r, mes'eleyi kaparlar. 

Miistr.mlekelerrlc bir büriik me· 
mur çok irtikap r.der, f a:la ma· 
zalim yaparsa, bu hal Britarıya• 
nın ınnına halel gPtirir diye i.fi 
uwtmazlar, bastırırlar... Y d Set
tar el uyup! 

f>osru, tarihi bir .fikra : 
Transı:aal harbinde, mürtekiı> 

zalıitlcr bir ço~· para kazanmak 
için, dii..Jmcın geliyor. ordu l.wazi. 
mine rnz'i :ret e.decek diye bir ra
por veı ip bir milyon liralık leı:a· 
:imi /.•endi hal kt>ttikleri bir mlite 
ahhide on bitı lira)a satmışlar. 

Bir ıcuıt :1Dnrcı: Yeni bir rapor 
da, dii~nuuım sat•uldu#u, tehlük~ 
kalmadıtı hildiriliyor. l.iiT.-in ordu 
aç! Hir karar: ha ne pahnstna 
o/ur!a olsun er:ak almaca!.· ... 

Eskiden makinen olmıyan 
memleketler makinesı olau mil· 
Jetlerin haraçgüzarı idi. Bu 
yilJı:den ıınai memleketler aa. 
rülmemİf bir refah bulmutlardı. 
Bu vazh·et harbin son seneleri· 
ne kadar, bazı memleketler 
Jehine ,.e bazılarının aleyhine 
olarak denm etmittir. 

Fakat harpten sonra& her 
memleket, batta ihtiyar Fransa 
bile, fabrikalarını son eiıtem 
makinnlarla tazeledi, istihealatıoı 
arttırdı, dıtsrdan aJdığını ken· 
di memleketinde yapmağa bSf" 
ladı. O suretle ki, eski satıcı 
milletler mtifterilerinin bayftk 
bir kumını kaybettiler. Fakat 

İ 
yeuJ, müıtabıiller de kendilerine 
nıffJterl bulamadılar. 

itte bu vaziyet netieealnde 
itıizlik, kırmızı ıüal hattını hava· 
da taraf taraf çizdi. 

Bu lktiBadi facia, seneden 
ıeney ancak l'ahametini arttıra· 
cak: Mallarını satawnan fahri· 
kalar kazanlarını söndürüp çark· 
larını durduracaklar. İşsizlerin 
yılını, bir siyah deniz gibi, ıi 
uzak ufuklara kndar uzan11neak. 
Zirttata mii88it olmıyan memle
ketlerde sefalet, atet almıt birt•r 
dinamit fıç111 gibi korkunç iş· 
tialln yap~c" I. 

Netice: 
Ya, ltalyamn timdiden karar

la.~tırd!lı gibi, sınai faaliyet tah· 
dıt edıfereJt toprağa dönülecek 
ve .. Virıile,, in anlattığı gibi, 
fabrika dumanıuın kirletmediği 
~ahah ıtıiında arılar vızıldayacak, 
ın~kler- 61Jllirecek, sapan yiiril• 
yecek, bataldar yUkselecek. 

Yahut: 
Milletler aç kalmıt kurtlar 

aibi saldırıp birbirlerini parça· 
layacak ve Avrupa medeniyetiniu 
gurubu, t'm.alaiz bir muh11rebe· 
DiQ kızıl atte~lerinden \lileut 
bulacak. 

Yahut: 
Şimdiden dütünillmeie baş· 

laudığı ıibi, bütün gururlar, 
hırslar unutulup bir Anupa 
devletleri ittihadı vücuda ıetir
mek nretile makina rekabetine 
Dibayet verilecek. 

GıadiDin hakkı var. 
Makina iıuan11:: ea büyik 

dütmaaıdır. 

•eHam. 
dullah 
Suphi 

1 gibi iki 
1 b .. .. k • uvu 

Ahmet Ha,im 

Ali11e H. 
madam mannik 

davadan 
• vaz geçmıyor .. 

Aliye hanım • Madam Man-
nik hadis herkesi alakadar 

Nihareı •• 
Halici temizlemek 

galiba 
emanete düşüyor • 

Senelerdenberi halledilemi-
yen bir mesele var : Halicin 

eden bir 
ehemmiyet lm;ııuıı~· l temizliği. Bu işi kimse üstüne 

j mal etmiyordu . 
alıp gidi

yor. Hadi
se etrafın· 

da şimdiye 
kadar ya

zılanların 

ekıerisi 

tahminden 

ibaret tir. 
Aliye ha· 
nımı ka

tille neti· 
celenmesı 
muhtemel - .... 

l\1. lierger 
bir tşeebbüse sürükleyen esrar ne
dir? Nasıl ve ne gibi bir vaziyet 
bu iki kadın arasında kanı gö
ze alan münafereti husule getir
mişitr? Bu iki süale heniiz do
trudan doğruya cevap verilemez. 

Bu mesele hakkında dedikodu 
mahiyetini haiz rivayetlerden 
bahsetmektense hadiseyi muh· 
telif cephelerden tahkik etme
ği tercih ettik. 
Mesele adliyede 

Çinili polis merkezi bu hadise 
hakkındaki evrakı tahkikiyeyi 
Üsküdar müddei umumiliğine 
tevdi etti. Üsküdar müddei umu
miliği seri tahkikat icrası talebile 
meseleyi müstantikliğe havale 
etmiştir . Müstantik bugün tah· 
kikata başlayacak ve aglebi ihti
mal madam Mannikile Aliye hanı· 
nıı isticvap edecektir. Tahkikatın 
seri bir inkişaf alacağı tahmin 
cılunabilir. 
Her ant ef. ne diyor? 

Madam maunikle görüşmek 
[Mabadi 4 ıincii sayfada] 

! Bir taraftan bu kırtasiyecilik 
~cvam ederken, diğer taraftaı 

l da Haliç mütemadiyen dolmak· 
1 

1 ta idi. Emanet bir kaç sene son• 
1 ra Halicin temizlenemeyecek bir 

hale geleceğini nazarı dikkate 
alarak bu meseleyi artık kat'ı 
surette halletmiye karar ver
miştir. Emanet yeniden eaasb 
surette 'tetkikat yapacak ve n .. 

.. J;.) . ~ t fL. 
;~~fi' r :_.,,ı I 1 
~~I .~ 

ticede gene kimse üstüne mal 
etme:zae teşebbüsatta bulunarak 
Halici temizlettirecektir. 

20,000 rüvelver 
~ 

Apti lsmail bey isminde bir zat 
Avrupadan, memleketimize 20 bin 
rüvelver ithal etmek için bir defa· 
ya mahsus olmak üzere maliye 
vekaletinden bir müsaade almıştır. 
Bu müsaade bir inhisar mahiyetin· 
de bulunniaktadır. Vekaletle ~ti 
Ismail bey arasmdaki itilifnameye 
göre, vekalet, ithal edilecek rüvel· 
verden yalnız inhisar resmi ala. 
cakt1r. 

Tiirk Ocağı 
'-

llalosu için hazırlıklar. 

Türle Ocağı taı;!lfından temmuzda verilecek oıon yazlık balo ter
tibatmı ikmal eylemek üzere teşekkül eden ;hzari komite dün MHlel 
meclisi reisi Kazam paşa hauetlerinin riyasetinde içtima etmiştir. 
ihzari komite~ı Hakka Şinasi paşa, Hamdullah Suphi hey. Vali 
Muhittin bey, Polis müdürü Şerif bey, izzet Melih bey ve r~fikalatı 
hanım efenlate;. lıveç sefireJi madam Vallenberg, Danimarka ıefi· 
resi madam d,S Ringers, Avusturya aetiresi madam Kıral, Bulgar 
ıefirelİ madam Mohr, Macar sefiresi madam PavJof, · Aero • EksprH 
clirektörünüa:Zevcesi madam Simeo Ye diğer bazı zevattan mürek
keptir. 

İki ihtimal hatira gelir : 1 - it• 
2~ 2 - Hata, cuhw. Eğer "'Terkoı 
f ır{eti mükerrer aabıka erbabı• 
dan olma11ydı kazaya ihtim~ 
verilebilirdi. ~ 

İmdi bu hıdiae tizf".riae 1,000,000 
istanbulluDun müme11ili sıfatı ilıe 
Muhiddin Beyin vuifeıi ciddi bir 

Muhiddiu Heyden v•zifeainin 
jfaaını bekfüoru1.. Koeıa bir tehir 
bir yabaucı Şirketin oyuncağı ola
nıaz. İııtanlıuhfa veba var. Bu ııra· 
da eularıu kesilmesi büyuk hir 
afeti mucip olıııbilir. Muhiddin Bey 
bir iki gece uykusunu kaçırmalı. 

Su derdi biç bir şeye benzemez. 

On bine satılan lern:.ım bu se· 
fer bir buçuk milyona tekrar 
almıyor. 

Hu ıui istimal rıu .. ıl kopanr1111, 
:nnneder~ini: ? ~:ılwn .!:iirültüye 
karıı r~mi tı·blig: 

ıl tiki~ ve 
il ··yazı ada· 
I İ wıınızırı 
I· m ua,·~· 
'lnetiıı i 
1 eminet· 

Dünkn içtimada balonun esasatı ihzar edilmiş ve bu husu!ta 

l· ı ocak idare heyetine de selabiyet verilmiştir. --Fatih-Edirne kapı tramvayı 
Şehremanetinden: Fatih, Edirne kapı bulvara ile tramay hatt1111D 

: resmi küşadı Haziranın yirminci P~rşenbe günü saat beş hcçuktl& anket ıçınaık.Ur. Bu anket halka 
bildirilmelidir. Neticede hata, ih
mal, zühul gö~UlUy~r.aa ıu ... tirketi· 
nin ce.ıaıu Yerilmehdır. 

Şirket kurnazdır. ~ceriklidir, 
•ilkidir. Kabahatlarıuı örtmek hu· 
•11-ıınırlP m:ıhir ve lP.M'iiLt>lidir. 

Şehremini derhal bu marazı teda· 
vi etmez ve yann, öbUr gtha gene 
ıular kesilecek oluna olanca meı'· 
uliyeıi Uzeriue 3lmış olur. 1\habid· 
elin Beyin börte bir 'aaiy~t kartı· 
11nch knhn:ıuuı İit,,mc\'İ7.. 

" Ru §ayi'a yala1ıdır. Çilnhü 
di: bağı nişanını lıumil lmnımı<lan 
ha:reıleri gibi mulıterınn bir :atın 
maiyeri böyle ClfllJlrlıkloru tt:ne::iil 
P.fntt>zler •• -· C. N. 

' ! nıiştir. Bu değerli kalemlf'.rin 

ı l.!.;r.;~~~~~.:.~.:~~~.~.~~= .. ~~ 
yapılacakıır. Istanbulcla bulunan meb'usanı kiranı ile meclisi umumli 
vilayet v~ cemi) eti umumiyei belediye azayı nıubtcrenıc:i ı:ıilclcriyle 
beraber d:ıvctli oiduklarından heniiz dn\'ctuamcsiııi almamış olan 
ıevatın blt ilanı davet mukabilinde telskkı ederek Fatih ta:-amvay 
istat~·arnmn ll.>~riflcri rica olunıır. · 
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Es&<is hırde iKDAM" -""' o 
Divanı ali için 

hazırlıklar 

"iKDAM" ın tefrikası: 39 

Kapalı oda 
kahvelerini içiyorlardı. Tünel ağ
zında da ~il~hlı bir nefer bekli-
1ordu. 

Bemard yavaşca: 
- 'Biz iki kişiyiz, onlar altı! 

dedi. İlk silah ses:nde kim bilir 
daha kaç Alman etrafımızı sa
:rarlar: 

Wifisl:lilatt artıran bir mes'ele-
..-le' Ô'n.farm iki kişi oluşlarından 
~iyade, h ~ikatte üç kişi oluştan 
'.ci. 

Yavcış y.:ıvaş ay"klarının ses'i 

dahi du} u.maksıı.ın bi.:yük bir da~ 
ire çevic aılcr. Ar ~k bir saat son· 
ıa iir.. li~ a~ıııH\ t h.&rrüp ettiier. 

ad ~da• ına pr.ensin işite· 
ı a c. l i ki: 

1 " ....... ·~ utır. Taoaı-canı 
na .. :.d n. ),&ı .1 e.. Eğer 

Dün akşamFeriköyünde gene bir 
cinayet oldu. Feriköytinde arka 
sokakta oturan 17 yaoında Yusuf 
dün akfam sokakta ilerlemekte 
iken Bahçevan Süleyman kartı· 
sına çıkmış ve birden bir el ıilah 
atmıı, Yuııuf ta göbetinia altın
dan vurulmuştur. 

Tam bağıraaklarının üzerine 
isabet eden kurşun, aynı zamanda 
Y asufun zehirlenmesini de mucip 
olmuştur . Silah sesine yetiıen 
zabıta memurları Yusufu Etfal 
haıtaneıine kaldırmışlardır. Ha
yatı tehlikededir. Yakalanan sn. 
leyman ise talim için silah attı
ğım ve Yusufun kazaen vuruldu
ğunu ıöylemektedir . Zabıta ve 
müddei umQmilik tahkikat yap· 
maktadır. · 

liESEE _ = za ı=waa sa 
aralarında Suzan hanım gibi pek 
mini mini yavrularda bulunaa 
konıer heyeti pek çok alkıı top· 
ladı. 

Bellini, Maskalini, Verdi gibi 
esatizi garbın asarını f ve •J!ıca 
Cemal beyin Himayei etfal, Hap• 
şu, Kalbim, Musiki yurdu Zeybe-
ği, Karadeniz raksı gibi nefiı 
bestelerini dinledik. Mumaileyhi 
tebrik eder ve deYamı muvaffa• 
kıyct dilerim. - A. A VNI ALI. 

kımıldanırsa atef edersin. Ben de 
baı akadan ileriye giderek nöbetci 
ile beş arkadatını bulundugum 
tarafa çekerim. Sen premle 
beraber tünelden geçersin. G~ 
mek istemezse atef ede.r · 

Berber Ali isminôe birini hila
fı kanun baps ve işkence etmekle 
maznun bulunan Geb2e kazası ih· 
tiyar heyteti, Süleyman Sırrı, Ah· 
met Nazif, Fazıl v~ Hamdi efen
dilerin muhakemelerine ,dün ağır 
ce'la mahk~m~sinde ba~laiidı. Bun
lar berber Aliyi valCa gecesi fazla 
sarhojluk ve taşklI).lık yaptığın· 
dan y~kaladıklarmı ve karakola 
sevkeylediklerini anlattılar. 

Bundan sonra şahitler dinlendi. 
Bunlar da vakayı böyle anlattılar. 

Yalnız öoktor raporu All nin 
dayak yediğini tespit ediyordu. 
Muhakeme bazı cihetlerin tahkiki 
için talik olundu. 

Kofakos davası bitti 
Londra otelinde Hü&eYJl beyi 

öldüren Kofakosun muhakemesi 
dün bitti ve müddei umumi bey 
mütalaa dt:rmiyan etmeai içiıı mu
hakeme talik olundu. 

! 

Italya izcilerinin geçen sene 
Türkiyeye yaptıkları ziyareti iade 
etmek üz.ere T~mmuida, mektep· 

-Sen? 
- San bana bakma.. ikimiz 

için de ayni tehlike var. Mütbit 
bir oyun oyaıyoruı. F atcat oyunu 
karandık mı, EKsabahi kUrtiir • 
dık demektir. Ceaaret BernarCI, 
on 4akikaHa her 9ey olup bitecek. 

Kucaklcıtala , Paul uzaklaştı, 
On dakıka, macera B111kadde. 
ratmı tayin edecekti. Ya Elisa
beth kurt\llacak, yahut kondill 
kurıuna diıilece&Cti. 

Oqun içı P.aul pyet ilatiyat. 
ili, fakat azfriıle İf görüyordu. 
1 Paul dolaş ' 8ir kunı yılını 

üıtündc bOyült bir taş gtırdil. T.a. 
şı dereden aoaiı yuvarladı. Tq 
gecenin içinclı büyük bir gürültQ 
ile sağa ıWa ~~arak deHye 
P.ti. Paul 41a lıe•e• yüzü kuyun. 
uzandı, ·r kazıya uA-ramıf gibi 
bağırmağa başladı. Yüz metre 
Herdeki barakada bulunan adam
lar koş\Jotular, 

Pı\ll etr~fınc:l~ lıe, kişi saydı, 

getirilen merinos koyunları bura
nın iklimiyle imtizaç edemediğin· Patlıyan terkos borusu tamir 
den yavaş yavaş ölmeğe başlamış· edilmiş ve evelki gece g~ vakıt 
!ardır. Karaca beye ~etiril6n lfo· su gelmiye başlamııttr • Terkos 
yunlar teksir edilmektedir. el:iri· boruları sık sık patlamakta ve şe· 
mizde bulunan İktısat ekaleti hir susuz kalmaktadır . Bu 
müsteşarı İhsan Abidin bey bu itibarla emanete bir çok şlikayetler 
hususta tetkık~t yapacak ve neti- vaki olmaktadır. Emanet dün Ter
ceyi bir raporla vekalete bildire· koa şirketine öir teılCere yazmıı ve 
cektir. su yollarının tamir edilmesini, şeh· 

Haydar Muhiddin rin susuı. bırakılmamasını tebliğ 
etmiştir. Bundan batka emanet 

beyin cenazesi jyollar sık sık bozukluk olması· 
· EvelRi gün vefat eden Haydıtr mn sebeplerini de sormuştur. 

~~~;~:ı~~::;:.,~;::·~·!.t~~ :r=~- ı.....,._nı :· :r ulc uat- ı· 111 
dı kabnstanma defnedılmiştır. Ce. _ _ • = 
naze merasimine Halk fırkası, ce- """ 'I t 'kl t k , 25 . . b 1 d' Ş h . .,,.. a o osı e azası -
mıyetı e e ıye \e e remanetı l ı· t 'kJ t' d"" . . numro u po ıa mo osı e ı un 
erkanı ıftirak etmışlerdir. b h · r • ı ·ı· ·· • • • . • • sa a seyrıseıaın seva ıı ı muteca-
Sanayıı nefıse hırbgı vfre memurlarından Cemal beye 
Sanayii nefise birliti neşriyat çarpmığtır. Cemal bey tedaYi al. 

ecnebi kısmı ve edebiyat şuQesi tına alınmıştır. 

d.ün içt~a edere~.15 ~ü~ede + Tentürdüyot - Üsküdarda 
b~r yevmı gazete buyilkluğundo Sinan pa§a mahallesinde eczahane 
bır gazete çıkarmata karar ver- sokağında oturan Sadık beyin kızı 
mittir. Bu gazete yalnız edebiyat- 16 d N h t h dü 
tan bahsedecektir. Bu gazetenin yladşın a uru aya amın • 

ı: i · t' . 
1 

oooo 
1
. çar o uğu ekzema hastalığından 

ıana ıllı ışara vazı ıç n ;;ı ıra· L 1 d .. · 
t d 

'ki . 
1 

h , . 'd ... urtu amayacağın an muteesınren 
nan e arı ıç 11. ey etı ı areye t tti d" • · · t' N h t . . . e· k en r ıyoıı. ıçmış ır. uru aya 

sallhıyet verılnuştir, ırli her sene h t d . ltı ı t . anım e avı a na a ınmış ır. 
de bır de ermegan Jleşredecektir, . . 
Maarif vekaleti birlite 500 lira +Bır kadın pençereden dtiştil-
muavenette bulunmuştur. Bu para Kasımpaş&da yağhane sokağında 
ile Meıut Cemil ve Peyami Safa oturan komsiyoncu Şevki beyin 
beyler Avrupada ki müateırikler ';;}desi Melek hanım ikinci kat 
kongreıine iıtirak edeceklerdir. peii'Çeresinden sofra bezini silker-

Biri ik lıalka edebiyat musiki ken düşmüş ve yaralanmıştır. 

Rusyaya gönderiJca deriler .... 
kındaki tahkıkata en• ...._ .. 
tedir. Ruılır geri '9n.dlldeft ... 
~iMria bilm yene eonM .. 
olduğunu anJadıklarııu dw« .a. 
diriyetine bildirmitfordil. ,,._ 
müdiriyeti. bu nııi1e ıı.ıteHH k.,. 
fiy~ti tialıet oc1 .. 1 ttüdirtılljlir. 
Ticaret odası da m :.u.•..ta•ele ,.. 
pılacatını iktisat vd;:öl&,ıiucloıı ... 
muıtu.r. 

Oda eveloe Rt11yıya ~ 
malların muayeneaioae hl.&a QllM-• . 
dıtı kınaatindedir. 

iade o1unan v ft:di tadn ait 
bulunan hu deril~~ dUA tJa,+ 
Tiryestino komp11u yueınU& bir "" 
puriyle şehrimize ıehrıiff:ij. lılal 
sahipleri olan tacirler ~ 
mallanna ecnebi m.ah ol"*6i 
tesbit ~ttirdi.k.teıı ıon.ıs iieMet 
mahkemesine müracaat .. ~. 
lerdiL 

Derileri iade edileıı taclilefl• 
Mehmet iıref bey diyor kil 

•-Ru.lmr mallmn ecMM ... 
oİctu ~u ve ' yerine m•" 
müddet arfmda TUrk mala ... 
derilmeiini bildirmektediffv. h;. 
kit öu malları teınll h .. MııP 
hem de tica* od•u için ha- M,t 
siyetslzJik meeelesidir. S..~ -
ben.J malların Türk nıah oWut-a 
gümrükçe tesbit ettirmek ft ..._ 

hara zarar siyan iıte•tk itla W. 
rinci ticaret, aıah.k.cm.-...,... 
caat eUina, 

Ruslarala Y•P'llll iN tiı.-& 
ticareti bariciyemid aflbdar ... 

ği için bu hu.suıta Mır ..... 
dermeyan etmek da8ra +"• 
Tabiidirki hükumet bu .... ile 
ehemmiyetli surette meepl • 
caktır.Çün.kö bu itte'l'lık taıWıLlll 
deh§e1 li surette zarara u&n•r .... 
dır. Sonra Rusların .....-ltıi.,. 
riayet etmediti et. gay.t •lilalk 
Biz maUanmw ta ik.i11oi m_. 
gön<ierdıAiıııiz halde Ma7• ailııı9-
yetine dotru mallarımın P4• 
diler. 0rada ne için aort ıy ~ 
nuldu. Bu cihetler ayn ayrı tedd
ka muhtaç noktalardır . ., 

~ılelek hanım t1=dni ir;in laa~ 
ye kaldırılmıştır 

+ 219 lirasını. çaldırdı- lılıiı-
neli Hacı Mehmet efendi dibi • 

pora binmek. üzre dolaıirken _.... 
kalılardan Siirtli. Aptullah 21t 
lirasını çalıaııtır. 

+ Yangın - Mahmut ~fi'* 
terzi Tododnin dükkinwdu y.,. 
gm çıkmıt ve derhal l&ld.trfil· 
mü~tür. 

+ Otomobil altında - F.ri· 
köyde eturau l:1 yatında HaMia 

· eczacı Mihirtatın jd&r•iadeki 
443 numrolı otomobil altıa411 
kalarak yaralanmıştır. 

kendiıini kaldll'dtlar ve iıtiçvap mez sahneye bakb. Bernardla Alman yaralınaru yere yuvar• 
ettiler. Paul yarı anlaşılır, yarı prens tünelin ağzında mücadele landı ve batırmağa başladı. 
anlaıılmu bir tarzda, preuin, ediyorlardı. Prens yakayı ııymp • ileri! koıu11., mel'unu ,,..... 
keadiaini koııtes Hcrmine i ara• ku.... ı k · u· d Nöb · 1 1 1( ,u ma ıs yor u • etçı ayıD. ,. 
mata gönderditini ıöyledi. 

1 
neferi bir az ilerde yere yıkılmıf, Nefe,ler cesaret edemiyorlM-

Paul artık geçen her dalcıkanm inliyordu. dı. Pa.ı barakanın kenarnwia chl-
kıymetiai heıap ediyordu. Belki Paul bütün bunları bir şimşek ran tüfeklerden biriai yaba..11 
tünelin atzıadakl altıncı adam gibi saniye içinde görmüştü. Ne liadar cepbue v&l'u Wlme 
lla ıeUr, belki Bernard ıillbını Bemarda gidip yardım etmek aldı. Ateı etmekle b~rab.r, .... 
kullanmayarak bu nöbetçiyi bir bir delilik olacakta. Çllnkn alm- da bir de ark:.ıHna baka)'cirdtı. 
taıla sersem ederek tünelden anlar nerede ise gelip yetişecek· ıBernara prenlin halduiidaııa .... 
prensi- kaçar gider. ler ve o zaman parti büsbütün mifti " - müte-iy• tia•llll 
• Paul yava~ yava~ ıeslni yüft. kaybedilmiş olacaktı. Hayır ıim- içine doğR aürildüyot4iu..-
Jelterek bir takım izahata girişti. di aeıl meı'ele bu arkadan koşup Paul k~n<li kendine: 
Tam o •ırada bir tilih ıesi du.. gelen adamlan tevkif etn.ıekti. -- Ah, dedi, fu ad•rula.r

4 b-. 
vuldu, arkasından iki ıilah ıeıi n d d b d k dakika tevkif edebil9C• • kic;lk 
I - oerp.,- a U esna a pe ali zabit mÜtemadlyea batrl)'Orthl ! 
dada !. prenıin hakkından gelebilirdi. _ Ne duruyorsunuz .... ki. 

Müfreze kumandanı olan kü- K d. • · b k k en 1S1m ara amn ar aaına aa- ileri f 
çük zabit evveli gürültOnün ner~ klanarak tabanca1ını çıkardı ve Peul •1s iUtf oturd•, ...... 
den geldiğini pek anlayamadı. bağırdı. . zam w ~uttarit bir ate" h.pe~ 
Neferler Paulu bir tarafa bıra• "Durunl" Civarda,a ailill IUini duyaa ,... 
karak kuh~k verdiler, O uman Küçük ıabit bu emri dinleme· Tım difta• kadar daba ...._ 
Pa"l birdenbi~ ileriye. tünele di vp lambanın ışığına çık.ta. O ~ ioldi. 
qoğru ııtıl~ı. a~rakay~ geHr gel. 1 zaman Paı.ıl da silahını bo~alttı. l fSitrııeıl 



utholciler l ........ Tel~rafcılar· ...... : 
o s 

• 't 
Izmir, 19 [A.A] 

Galatasaraylı futbolcular şeh· 
timize gelmişler ve idmancılar
dan mürekkep bir hey' et t!lrafın
dan istikbal edilmişlerdir. ilk m
ilç Cuma günü yapılacektır. 

Kadriye H. 
lzmir, 19 [A.A] 

Kadriye H. ve rüfekasına ait 
tvrak üzerinde yapılmakta olan 
tetkikat hitam bulmuş ve dosya 
müddei umumiliğe gönderilmiş
tir. Muhakemenin önümüzdeki 
hafta zarfında başlaması muhte-
llıeldir. 

Sivas lağımları 
· Sivas, 19 [A. A.] 

Sivasın güzelliğine ve bol su
lan olm;ısına rağmen lağımlar 
sokaktan akıyor , etrafı telvis, 
umumi sıhhatı ihlal ediyordu . 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya beyin 
müessir müdahalesi üzerine be
lediye kat'i kararını vermiş ve 
iiç ay zarfında bu çirkin ve mu
zir vaziyetin kaldırılması için işe 
başlamışbr. 

· Sivas, 19 [A. A] 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

bey saat 12 de Zağraya hareket 
etmiş, halk ve memurlar tarafın
dan teşyi edilmiştir. 

Dahiliye vekili 
Sivasa vardı 

Sivasa, 19 [A.A.] 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

bey dün hükumet dairesinde me· 
trıurların ve ahalinin ziyaretini 
kabul etmiş ve vilayet konağında 
askeri ve mülki erkanı memurine 

Sivas, 19 [A.A] 
Telgraf memurlarımızı yıp

ratan, sıhhat ve hayatlarını 
yıprandıran sakim ve muzir 
bir itiyat eseri olar2.k yarım 
asıidan fazla bir nıiiddetten 
beri devam eden müstemir
ren ve mütemadiyen 24 saat 
çalışmak ve 48 saat istirahat 
etınek şeklindeki bunaltıcı 
ve ezici çaizşma tarzı bir çok 
kıymetli telgrafcılarımızın ya
lnız içtimai ve dimağ! har(!bi
yetlerine değil, vakitsiz ger.ç 
yaşta sönmclerinc sebep olu-

. 

yordu. Dahiliye vekili Şükrü 
Kaya bey mütehassıslariyle 
tetkik ve münakaşadan sonrn 
mesai saatının derhal 12 sa
ate tenzil edilebileceğ·i kara
rına varmış ve Temmuzdan ili-. 
haren tatbikini buradan ica- ~ 
bedenlere tebliğ etmiştir. Te- ~ 
lgrafcıların mesai saatlerinin a 
haddi tahsisi olan 8 saate te- ! 
nzili için de tedbirler ve te- ~ 
cıübelere tevessül edilmiştir. i 

• Yakında onun da tatbikına ba-~ 
~ şlanacağı kuvvetle tahmin ve S 
= .. . 1 : : umıt o unuyor : 
- . ··•••· ·····························••&••••••••••••••&ı• 

~sır Kralı Fuat 
1 

Londrada 
Londra, 18 [A.A] 

Mısır kralı buraya gelmiştir. 
Müşarileyh, bir kaç güne kadar 
Oksforda giderek mezkur şehir 
darülfünununun fahri doktoru dip
lomasını alacaktır, 

bir ziyafet vermiştir. Şehir baştan Amerikada tahriri nüfus 
haşa bayraklarla donatılmıştır. 
Vekil bey bu gün öğleden evvel 'it' a~higton, 18 IA.A] 
liie eyi irl~murine, kumandanlığa Ayan ve mümessillet meclisle-
Lelediy·~ ve cümhuriyet halk fır- rinin aktedccddcri içt;maların 

23 Ağu~losa tehiri hakkında veri
kasına, Türk ocağına iadei ziyaret 

len takrirler kabul edilmiştir. 
etmiş ve hükumet dairelerini tef-

k l Reisicümhur M. Hoo\'er 10 tiş eylemiştir. Dahiliye ve ·i ine 
refakat etmekte olan müfottİşler, senede bir yapılması mutat olan 

nüfus tahriri muamelesinin, gele· 
ınuhtelif muamelatı tetkik etmek· 

cek sene 30 Mayı~ta icrasına ve 
tedirler. Öğleden sonra, vekil bey miimessiller meclisinde muhtelif 
nıcktepleri ve hastaneleri ziyaret hükumetlere tahsı:; edilmi~ olmı 
etmiştir. Bu gece vekil bey tara· :1zalıklarm yeni Lir tak iın~e tabi 
fından şehir müesseseleri erkanına tutulmasına ait kanun lavihasivle 
b 

, J 

ir ziyafet verilmiştir. planı imza etmiştir. Bu plana na· 
Hafik, 19 [A.A] zaran, bazı hükumetler yeni aza· 

Dahiliye vekili Şükrü kaya bey Jıklar kazanacaklar, bazıları da ha
liafige ge]miş, hükumet dairesini jz bulundukları fü.alıklarJan lıir 
teftiş ettikten sonra zaraya hare- kısmını kaybedeceklcn.lir. 

ket etmiftir. j M. Hoo\et Kanada hududu 
l boyunda mütemekkin bulunan Pire grev .. 

Atina, 19 [A.A] 

cemaatlere hitaben ııc~rettiği bir 1 
beyanname deleıı<lilerini lıeynelmi· 
Jel mücı-imlerin Amerika kanunla
rına kar~ı mürettep bir cidalde bu· 
lunmalarına ımıni olmak ir.ın Ame

rika maliye idurec:: ine 'e te:;;kiliitına ı 
yardım elmeğc dnvct eylemi~tir. 

Sıcaklar 
Newyork, 18 [A.A.] 

Newyork ile civarı 92 Fahren· 
hayt derecesinde bir sıcak dal
gası altında adeta pişmektedir. 

~11i111~ Eşekisian: -3 <~~iil 

Eşekler diyarında · ki 
insan herli.esin 

aıakasın ı uyandırd . 
-~~-----------------Mu har ri ri: Afife Fikret 

- Her hakkı maLfur.dur -

21 saat zarfında 10 kişi kadar İki insanın eşekler diyarına ı ~iğer teşrifatçılar bizi kabul 
ölmüştur. Suda boğulan 12 kişi gelmesi pek çok alaka uyandırmış. ettıler. 
bu hesaba dahil değildir. Mama- Meğer her kes Hep _ Hiç ile ben- Bu salon pek müzeyyendi. Ora-
fi, günün ve hatta gecenin bü- ı denizden bahsediyormuş. da bir müddet dinlendik. Bir ka-
yük bir kısmını suda geçiren, Eşekistan imparatoru ve im- pı açıldı. 
erkek, kadın, çocuk yüz binlerce paratoriçası bizleri görmek isti- Ondan ötesi bir salon değil, 
insan nazarı itibara alınırsa, bu yor. Teşrif atçılar geldiler , bu geniş bir havuz . Narin kayıklar 
miktar pek fazla bir şey değil- iltifatı bize tepşir ettiler. Sanki sedefli kayıklar duruyor. Onlara 
dir. bütün Beşeriyetin elçileri imişiz bindik. iki dakıkada karşıya geç-

Berlin, 18 [A. A.] gibi, yarın, haşmetliilar bizi me- tik. 
Newyorktan bildiriliyor : Sı- rasimle, debdebe ile huzurlarına Bir kapı daha açıldı. 

cak dalgası, Atlas okyanosu sa- kabul edecekler. Yaman bir merdiven. Parlak 
hilindcki bütün hükumetleri iı.;ti- Yarın oldu. mermerden . Parmaklıkları som 
la etmiştir. Bulunduğumuz yere bir müf- gümüşten. Bir mahalle büyüklü-

Çin ınilletinin hürriyeti reze asker geldi . Eşekistanın ğünde bir yatkın merdiven. Orta-
ordusu var mı? Var, lakin süs sında halıdan bir yol \ar. İki ta-

Nankin, 19 [A.A] f d d 
için, teşrifat için. Bu güruh gayet ra ın a şadrıvanlar. Merdiven en 

Kumintang merkezi icra ko- k k l 
Parlak üniformalar kullanır. çı ar en rengarenk papağan ar 

mitesi bir beyanname neşrede- k 
Suvarileri mükemmeldir. Eşek- bize, tür çe, pürüzsüz bir türk

rek altı sene kadar devam ede-
ceği zannolunan devre zarfında lerin ata bindiklerini görünce çede : 
tatbik edilecek olan programı gülmekten katıldım! Eşekler, sı- - Hoş ge~diniz, sefa geldiniz 

Palar beygirlerin üstünde. Biçare insan Bey efendiler; diyorlardı. izah ve teşrih etmiştir. 
Beyannamede, idarei sabıkaya beygirler bu zillete nasıl taham- Teşekkür ettik. 

ait bütün eserlerini ve bilhassa mü) ediyorlar, biin'ıem. Eşekler Eşekistan pek muhafazakardır. 
ecnebi devletlerle akdedilmiş beygirlere öyle bir kırbaç çalı- Bizi alt katta ağırlayan teşrifat
olan gayri müsavi mualıedelcrin yorlar ki sormayın. Tetkik ettim. çılar sarayın üst katlarına çıka
ortadan kaldırılması, çin milleti- Beygirler, o ülkede tıpkı bizim- mazlarmış. Merdive~i ikimiz yal
nin hürriyet ve diğer milletlerle kiler gibi. Dirayet, zeka, dil sa- nız çıktık. Yakarı kat teşrifatçı-
müsavatınm temin edilmesi hu- hibi değil. ları geldiler. 

d b Ne gariptir: Beşeriyet alemin- Bu ikram ve izaza karşı ne 
suslarının zaruri ol uğundan a-
hsolunmaktadır. de biz eşeklere en geri rütbeyi yapacağımızı şaşırdık. Sadece, 

Bir ~ehri su hastı 
Bogota, "Kolombiya,, 19 [A.A] 

Bir arazi heyelanı, Quilcace neh
rinde bir set vücuda getirmiş 

olduğundan nehir taşmış ve Se
ville şehrini su basmıştır. Mezkur 
şehirde bu yüzden kırk kişi öl
miiş,, bir çok kimseler de yara
lanmıştır. 

Yeni veni rrccn1ek .. e ~ 

istevenler . 
Sevil, 19 [A. A] 

Tayyareci Conduret ile Mail
gouz 20 Haziranda Burjeye git
mek üzre havalanacaklardır. Bu 
iki tayyare~i Atlantik Okyanusu· 
nun, masarif kendilerine ait ol
mak üzre, aşmak için miisaade 
istemek niyetindedirler. İzin ala
bilirlerse hareket etmek için Se· 
vile döneceklerdir. 

Paris, 19 [A. A.] 
Nazırlar meclisi, Tayyareci 

Assolant iie Lef evre ve Lottiye, 
Lejyon donör nişanını itaya ka
rar vermiştir. Tayysreciler, bu
gün M. Dcumergue ile M. Poin
cnre tarafından kabul edilecek
lerdir. 

veriyorduk. Halbuki eşek cinsi kendi dilimizde teşekkür cdiyor
Kürreiarz üzerinde sağlam bir duk. Türkçe bilir bir mabeyinci 
medeniyet kurmuş; akı!, fikir ile huzurumuza çıktı. Ayağını ( yani 
temayüz etmiş. Eşek bul elini ) uzattı, dediki ki : 

Merasimde hala araba kulla- - KöJeniz Haşmetlu, Aza-
myor. meli O., Heybetlü Eşekistan inpara-

On atlı bir arabaya kurulduk. toru hazretlerinin ser-kuranası 
Ben sağda idim, Hep - Hiç solda Prens Aaaa'yım. Sizi padışahım 
idi. Gayet kibar ve nazik bir tarafından selamlamağa memu- · 
teşrifatçı da el pençe divan kar- rum. İmparator ve lmpnratoriça 
şımızda. tarafından kabul olunmadan 

Araba gayet yavaş gidiyor. evel Sarayı gezdireceğim. Lakin 
Bi.itiin eşek ahali sokaklardan, bu iş uzun süreceğinden lütfen 
meydanlardan, çalı, dam, pen- kıçlarını:ım pervanelerinizi geçi
cere ve balkonlardan bizi seyre· rin. Uça uça s ize daireleri, mü
diyor, i.lzerimize kağattan kele- zcleri, salonları, ha7.ineyi, tiyat-
bekler yağdırıyorlar. royu gezdireyim." 

Ara sıra bir anırma başlıyor. "Muhterem karilerim! Bu hulya 
Eşekler hep bir ağ'IZdan bir çığ- ve rüyayı andıran sarayı gezdik, 
lık koparıyorlar. Teşrifatçı usulca lakin size anlatamay2cağım. 
bize dedi : Çünkü yalnız sathi tarifi bile 

- İnsan Bey Efendiler, ahali bin tefrika tutar. Yorulursunuz. 
sizi alkışlıyor, lütfen kendilerine Vaz geçiyorum. 
iltifat eder ve tenezzülen bir [Bitmedi] 
seJam verir misiniz ? 

Biz de külahlarımızla, elleri
mizle, mendillerimizle kendilerini 
alkışladık, selamladık .... 

Londra, 18 [A.A] 
Gazeteler, M. Troçkinin İngil

terede yerleşmek talebinin is'af 
edimiyeceği muhakkak olduğunu 
yazmaktadırlar. -------

Grev yapan amele hükumetin 
teklif ettiği hal suretini reddet
tniştir. Grevciler ile polis ara~ 
sında bir çarpışma olmuş, bir 
kaç kişi yaralanmıştır. Diğer li
tnan amelesi sendikaları da bu 
Rün grev ilanına karar verecek
tir. 

Eşekler el çırpamazlar. Bunun 
yerine tepiniyorlar. Üç çeyrek 
saat gelin gibi yürüdükten sonra 
heybetli bir binanın önüne var
dık. Gözlerimiz kamasb. 

J!«fİ~ffüf Mermerden iki yüz katlı, bin 
1\ I a c dona l d ı n se' alıatı 

Londra, i8 [A. A.] 

Türkiye - Maciırıstan 
Budapeşte: 18 [A.A.] 

Meclis Türkiye ile aktedilen 
Uzlaşma, hakem ve bitaraflık 
muahedesini tasdik etmiştir. Bu 
Vesilele ile mazbata muharriri M. 
Pogany bu muahedenin Türkiye 
ile Macaristan arasında samimi 
münasebatm inkişafını temin 
~deceğini ve bu muah~d~ ile 
l'ürkiyenin de muhtemel ıhhlafları 
daimi divanı adalete havaleyi ka
bul etmesindeki ehemmiyeti izah 
edeı·ek uzun müddet devam eden 
l'ürk işgaline rağmen daima iki 
tnillet arasında samimi münasebet 
Ceryan ettiğini hatırlatmış ve işgal 
~suasında da Macarların Türk-
leri alicenap duşman olarak tanı
dıklarını söylemiştir. M. Rubinek 
'f lirkiyenin 1848-49 tarihinde Ma
~ristana yaptı~ı unutulmaz iyi
lıkleri işaret ecıerek bu muahe-
d nin Tiirkiye ile Macaristan 
<u·ıısmdaki bir buçuk asırlık an' a
ııc, i cioslluğu inkişaf ettiı eceğini 

be. an etmiştir. 

Tedı'ye ·mu·· "l./QtzeııeQını·n ıs sekiz yüz kubbeli, yirmi bin kub-
~ a ~ · ı.:: • beli bir dehşetli saray, Saray de-

l h 1 o o ı k ğil, bir muazzam belde. 
a l yaı\lll a gOrlİ.ŞÜ ece • Eşckistanm alev şeklindeki 

ı bayrağı en yüksek kalenin üs-

·- Aııkura, 19 !Husıısij tündeki direkte dalgalanıyoı. 
h k 1 k J • b ! Radiyo ile hir marş başladı. A·Ja-Ikti:::rıt Ifü el isinin raporunun ii limC'tf' verı me tiıre ta , ı itme.k . / 

ğa kalktık, dinledik. 
üzredir. ı 

Q26 d 1 k k to ·ı d ı:r L k Bir kıt'a asker bize selam Rapora göre senesin c Hl ı ·i açığımız ~ mı yun ur . .c al u ·i 
gümrük rakamları 48.277,000 lira gbsteriyur<lu. ~ rasimesini yaptılar. Uzun etekli 

1 

yüz teşrifatçı bizi kabul ettiler. 
Yaı)ılaıı müvazeTll deki aktif ve pa if fa:::ılların rakkamlan Kavukları pek uzun, çok süslü 

şunlardu: ve gerçekten zarifti. Büyük kapı-
Aktif pa if ~ dan girdik. Ne kapı, ya rabbil 

208,983,000 259,700,000 Kapı değil, kendi başına bir sa-
9.820,000 5,361,000 

O 000 6 00 ray .... 
70 ' 8,33 • O Girer girmez bir divanhane 

4,549,000 7,232,000 gördük. Artık buna divanhane 

Emtia: 
Ticari kiyınetler: 

Faizler ve ticaretler: 
Seyahatler ve muhaceretler: 
Hükumet muamelatı 5,270,000 3,350,000 diyemeyeceğim: bir meydan. Bu-
lktisat meclisinin gelecek rurnamesi olan tediye müvazenesinin ıs· nu yayan geçmek mümkün ola 

lahı meselesini tetkik edecek komisyon 25 Haziranda Istanbulda top· maz. Çocuk arabaları gibi teker
lanacaktır. lekli koltuklar var. Bunlara bin-
Başvekalet müsaade ettiği takdirde komisyon üç gunıpa ayrılarak han· dik; arabaları tiftik keçileri çe

gi mahsulatın fozJa istihsali daha iyi olacağını mahallinde tetkik için kiyordu. 
Anadoluyu dolaşacaktır. iktisat vekili bundan her ~ene tediye müva· Yürüdük, yürüdük, bir salona 
zcneleri yapınağı kararla~tırını.tır. vardık. 

M. Macdonald , bir mülakat 
esnasında Amerikaya icra etmesi 
muhtemel bulunan seyahatinin 
büyük menafi tevlit edeceğini , 
fakat mes' ele bu seyahatin ne va
kit icra edileceğinin bilinmesi ol
duğunu söylemiştir . Mumaileyh 
demiştir ki: "Londra ile Washing
h·m arasında teati! efkar edilme
den evvel bu tarihi tespit etmek 
mümkiin değildir." 

l 1iflis niin1ayişi 
~1osküva, 18 [A.A] 

(Tas ajansı tebli~ ediyor) : M. 
Patek in Tiflis hadisesi hakkında 
protestoda bulunmak için Leh 
hükumetinden aldığı talimat 
üıerine, Karnham tekrar ziya
ret ettiği resmerı bildiriliyor. 
Karahan bu tebliği kaydettiğini 
beyan eyledikten sonra, bu ha-
dise haklıc.ında Lehistanı protes- j 
toda bulunmadan evvel, tsesslif- i 
lerini bt'!ynn etmiş olduğunu, bi
naenaleyh bu mcs' eleye kapatıl
ınış nazarile bakılabileceğini i!il
ve eylemiştir. 

Edebi'Jlal tarihi 
Arapçasız, acemcesiz bir 

nesil yetiştiyor. Ne sanayii 
edebiyeden haberi var, ne 
vezni aruzdan ! 

Bu nesil, fennin, san'atm 
kapılarım açmak için yalnız 
türk altabesini ögrensin, kafi ... 

Hele yarınm edebi nes• 
line gıpta ediyorum. Bu neail 
için, tarihi edebiyat Ahmet 
Haşimle Ül'han Seyfiden baş
layacak ! 

Veysi ve Nergisi yerine 
Haşimi, Y akuhu, Falih Rıf. 
kıyı okuyacaklar, Yunus Em· 
re, Aşık Paşa yerine de Or
han Seyfiyi, Faruk Nafizi •• 
Yalnız Fuzuli!erin, Nedimle-

rin degil, Fikretlerin, Halit Zi
yaların bile Orhon kitabeleri 
gibi ancak müsteşriklerin hal
ledebilecekleri birer muam
ma olması yakındır, en çok 
yirmi sene! 

Harf inkilabı, mey ve hey 
hey edebiyatun bir hamlede 
asari atika müzesine nakletti. 

Yusuf Ziya 
Rakıcı Hüseyin Rifat beye: 

Layık olduğunuz cevabı ya· 
rın hu sütunda takdim ede-... . }' z cegım. - . • 

Hırvat liderleri 
tevkif edildi. 

Ber1in, 19 [A.A] 
Zagrepten bildiriliyor: Komü• 

nist tahrikatına koyulmuş olma· 
larından şüphe edilen Hırvat 
liderleri tevkif olunmuştur. 

Belgrat, 18 [A.A) 
Zabıta bazı komünistler nez• 

dinde taharriyatta bulunmuştur. 
Üzerlerinde komünist propagan• 
da evrakı bulunan üç kişi tevkif 
edilmiştir. Salamon Levy iımin
deki bir şahsın Zagrep ile Viya
na arasında komünistlerin kurye 
vazifesini ifa eylediği tebeyyün 
eylemiştir. 

arantoya döndüler 
Roma, 18 [A.A] 

İtalyan hava filosu, Atina ile 
Taranto arasındaki 650 koilmet· 
relik son merhaleyi de fevkali· 
de bir intizam dahilinde ve ha
vanın yağmurlu olmasına rağmen 

1500 metre irtifaı daima muha· 
faza ederek 4 saat 15 dakikada 

katetmiştir. Filonun Atinadaa 
areketi esnasında M. Arlota ve 

İtalyan sefiri, sefaret erkanı ha
zir bulunmuşlardır. Tarantoya mÜ· 
kemmel bir iniş yapılmış ve filo 
halk tarafından alkışlanmıştır. 
Filo, yarın Taranto - Orbetello 
merhalesini de katedip seyaba
tını bitirmiş olacaktır. 

Ceıı uLi Afrikada 
karışıklık 

Durban, (Cenubi Afrika)18(A.A.] 

Dün zuhur etmiş olan karga
şalıklar, polisin inzibat ve asayişi 

temin için sarfetmekte oldutu 
mesaiye rağmen devam etmekte
dir. Şimdiye kadar 6 kişi ölmüş 
ve yüzden fazla kimse mecruh 
olmuştur. 

Bir kasaba yıkıldı 
Wellington, (Yeni zel.ınd) 19 

[A. A.] 
Ahalisi 2,000 kişiden ibaret 

olan ve son zelzelede ciddi su
rette hasara uğramış bulunan 
" Lyell ,. kasabasından hali hiç 
bir haber almmnm1ştır. Mezkur 
kastbanın hara? olmuş olduğu 
suretindeki şayiaya burada ehem· 
miyct atf cdilmektedir. 
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Istanbul mıntakası senelik 
umumi kongresinin toplanacağı 
tarihin arlık pek yakınındayız. 
Mıntaka umumi kongresi esasen 
her sene etrafında bir çok müna
kaşa ve dedikodu toplayan bir 
mevzu teşkil ediyordu. Bu seneki 
kongrenin bundan evelki emsa
linden çok daha fazla münakaşa 
ve gürültülere sahne ol.acağı şüp
hesizdir. 

G~çen sene intihap olunan 
günkü heyeti merkeziye aza

ları, şimdi bidayeti intihapla
rında olduğu kadar mütesanit 
bir heyet teşkil edebilmekten 
çok uuıktadırkr. Bir sene içinde 
geçen hadisat, divanı haysiyet, 
olempiyat ve sair sebeplerle or
taya çıkan dedikodular, muhtelif 
teşekkü ler ve partilerle alakadar 
olan mıntaka heyeti merkeziye 
azalar.mm aralarını açmış ve dün
kü dostluklann yerine şahsi mü
nafer tler k im olmu tur. Bu va
ziyetin kar:ma k~rışık şeklinden 
Mmtaka kong. inin gürültjilü 
safahat geçire,ceğinı istidlal etmek 
hiç de miişkil değildir. Bahusus 
yekdiA-erıte münt:kaşa vaziyetin
de olanl r teşkil t içinde şahsiyet 
sahibi-- i .anlar olm:ısı meselenin 
ehemmiyetıni artırmaktadır. 

Istanbul mıntnkası teknik he
yetlerindelı oazılarmın icraatJnın 
da ten\;it olunac ğı kuvvetle tah· 
min olunmaktadır. 

Bu heyetler içinde bilhassa 
denizcilik ey' etinin şiddetle te· 
nkidata maruz kalacağı muhak
kaktır, Bu heyet vazifesinin ic
abatı ile alakadar olmamak, de
nizci gençlerin ihtiyaçlarına kuş 
bakışı seyirci kalmak suretile şi· 
mdiye kadar emsali görülmemiş 
bir a le rekoru tesis etmişti ki 
bu dereceye yaklaşmak bile - me
zkur hey• etten mada hiç kimse 
için - imkaı:ı dahilinde değildir. 

Mıntak Boks heyetinin de 
hemen hemen aynı derecede 
tenkit edilmesi muhakkak gibi
dir. Mevcut olup olmadığı bile 
anlaşılmayan bu heyetin kongre
de nasıl bu icraat hesabını verece
ği merakla beklenmektcc!ir. Ge
çen seneki kongrede int hap edil
miş bir mıntaka Boks h yeti var
ken lstanbul Boks hareketlerini 
- iyi ve ya kötü - Boks fede
rasyonu idare etmek cdir. 

Bu vaı.iyetin, Boks fcderas• 
yonumın her şeye müdahal et· 
mek merakından ıiyade lsteınbul 
Jıey' etinin maalesef mevcudiye
tini gösterememesine atfetmek 
dah doğrudur. 

Mınt-aka Voleybol heyeti qe 
itaba düç-aı- oh~cak heyetlerden 

biridir. Senelerce evcl şumpiyon
k kl\zanmış takımlara ait ku
Jarı henüz vermemiş olan bu 
ıyet alakadarların tahticsine 

'laruz kalacaktır. 
Mıntaka hey'etinin bu kupaları 

·erilmesini kendi taktirine ait 
olmayan esbap dolayısile le"?in 
edemediği tahmin edilmekte ıse 
de bu mazeret işgal ettiği mevkiin 
icabatmı kabul eden bir heyeti 
maruz gösterecek kadar kuvvetli 

değildir. 

Istanbul mıntakası umumi kon
gre i etrafında yapılan bu tah: 
roinler, eynen T. l. C. 1. umuml 
konS!• t"Si için de 'nrittir. 

Bu . ene umumi kongrenin 
• opl mması ;~~p elti •İ nıal~mdur. 
Kon~ı cn:r iki s~ı d bır top· 

lanması tahtı karara alınmıştır. 
Geçen sene kongre toplanmadı. 
Bu sene de 'Lahsısatın kesilmesi 
dolayısile umumi kongrenin top-
lanması ihtimali suya düşmüştü. 
Fakat son zamanlarda ortaya çı-
kan kuvvetli rivayetler, tahkika
tın kesilmesine rağmen kongre
nin toplanacağını temin etmekte 
dir. Eğer kongre toplanırsa 1929 
umumi kcngresinin çok şiddetli 
müzakerata sahne olması itibari
le spor tarihimizde hususiyet ka-
zanacağı muhakkaktır. Muhtelif 
esbaptan teşkilat erkanı arasında 
zuhur eden miinaferetlerin bu 
kongrede karşılaşacagı ve bir 
çok kirli çamaşırların meydana 
çıkacağı muhakkaktır. 

Istımbul Futbol heyetinden: 
21 Haziran 929 Cuma günü 

yapılacak resmi futbol müsaba
kaları şunlardır: 

Kadıköy sahasında 
Saat 13,45 Kasımpaşa - Eyüp. 

Hakem izzet bey:. 
Saat 15,30 Darüşşafaka • Top

kapı. Hnkem İzzet bey. 
28 Haziran 929 Cuma günü 

gene Kadıköy sllhasında şu mü-
saba~·alar yapılacaktır: 

Saat 13,45 Kasımpaşa - Fatih. 
Hakem izzet bey. 

Saat 15,30 DarüşşafakaKum· 
kEipı. Hakem lzzet bey. 
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i YAZI MAKİN ALA I ~ • 1 Haziran hulul etti. • 
Her muame]e mecburi olarak i 

yeni hnrflerle •azılmalıd r! : 
ADLER YAZI MAKINASI t 

Avrupada 1898 senesınde İ 
ilk imal edilen bir yazı maki-J 
nasıdır. Şimdiye kadar bütün• i dünyada $ i ·ıso,ooo _ADJ,ER j 

f 1\fA I ASI ı 
J Sattlmı.t r. AnP.doluya 2684 ı 

i nm '/;. goı;rtı•~ ~ ı 
S :,IA~l ~ ... L l HUSUSlY E'l i 1 ! llarfüriıı minnzi vuruşudur. 
: Bu fobril emızın ihtirası nlmal. 

1 t ıt :ml b • .ılıu tıırnfıııd:m tak· 
1 lıt e Jilemcz. Bu "A.) de fa ıl& l\l>p ! 
J ' t; armu m11nıkiindtff. • ı 
ı ~Dl.ER AKİ •ASI 1 
$ PEK D ı\) A IKLIJ))H. ! 
~ + 

l i 
1 En ivi bir n1nkjn tdırJ 
! Anadolu için t.ıi accntalnr i 

1 

aramaktnyız. ı 

Bir Alınan nıutahassı ı i 
ichuesi altında İ. taııhul-J 

i
da her güna ınakina ta-ı 
ıniri için hir taıııirhanf': 
k "işat ettiğiıııizi tcbşirf 

$ e~ leriz. ı 

İA ler makinalarınf 
S baş aceııtası J 
ı • • .. ı 
i Galata Voyvoda Hanı 7,10.i 
ı Galata posta kutusu 447. 
$ İzmir ve ciJarı tali acenta-i lığı Kümürcüoğlu Avni Bey. ! 
• Birinci Kordon No -46, lzmir : 
S··~~············~~~~-··-~·• 

-· . ' ---: ...... -. , .. 

1m .. nD•ü•."•k•a···B•o•r•sa.' ... Pi•y•a•s•a .. vcuş .. i•y•en.· ..... 111~ 
17 Haziran 1929 kanıbiyo, nukut horsasi fiatlan 

Aliye hanım 
[Birinci sayfadan mabaat} 

üzre Üaküdarda Tophaneli ot· 
lundaki evine giC!en bir muhar
ririmiz, yold• Madam Manniğin 
pederi Herant efendiye tesadüf 
,stmiştir. Herant efendi, hadise
den çok müteessir görünmekte
dir. 

tine rağmen mukadder tesadüf 
ten kurtulamamıştır. Gazetec 
ler, Aliye han1mı bulmak ıçı 
Maçkadaki Yaren npartımanın 
gitmişle ve kendisinin Sürpago 
ta Şakir paşa apartmanına nu 
merası muayyen bir otomobili 
gitt!ğini tahkik etmişlerdir • 

Açıldı 

l.Vukut Tahvilat 
1 lngiliz lirası 
l Amerika dolar 
20 Yuna• drahml 
1 Alman rayht mırk 
l Anutya tllnl 

1004 1006 75 S' =-t 1 Tertip (A.B.!5 
206 25 • 
ss 75 ss 7 ~ "" 2 .. (D.B) 

25 49 15 ;:: 2., ı (F.J) 
29 50 • s: .. 

20 Ley Bamanya 
20 leva Bulgar 
J Felemek florini 
20 Fran ız f'ranlu 
20 Italyan lireti 
20 Kurun Çek bluvak 
l ~'ıruneti& ıü'fi)'et 

J lJoti Lelılaıao 
20 Dinar Yoı;tıMlav)a 
20 Belçika Frankı 
J Pel!eta l.µııo~a 
20 l vlore Fraukı 
l l\focidiye 

29 
83 

162 
216 
122 

22 
72 
ııs 

29 5 
790 

Çele ı 
1..ondl'a l lsterlin 1005 
Nh")ork l ıürk ı .. Do. 0,48 3125 
l'nrle ,, Frank 12 385 
l\Jllnno ., Llrt?t 9 22 

., .Mark 2
1
02so 

,, Leva 66 62\( 
,. Uelg• 3 4 725 
,. Florin 1 20 
,, Frank 2 5030 
,, ·urun 16 2S 
., ~ilin 3143 
,, Pueta S 38~0 

\ &l'fU\"ll ,, 1.elotl 4 297;" 
Aıinıı ,. I>rabmi 37 12 
Riikrq 20 1 ti) I'uruf 24 625 
l\Ioıkma 1 Ç,ront'ne 1061 
Hclgrnt turk lirıııu Dlu. 27 3750 

lstiJ,razlar 

24 S7 GaJaa tabtelan D. Y. 

29 25 lıtaabu1 tramuy Ş. 

83 RihL Dok. Aat. 
162 su:; Cıkildar-Kacbk61 Sa 

216 1
0 lıtambııl aaoDlm 8• 

112 Ereıu Maden 

sG Hisse senedatı 
22 t 
72 s 1:1 ı, banka.il 
ııs j- Mii,U itibar. Milli 
29 5-0i i- Otman..U Bk. 

790 J10 MUU lktiaat Bir. 
iİ Ticaret ,.. euJI 

"" Eanat Bk. 

< Şirked Hayriye . 
Temehl .. 

1006 75 ~ Bali~ Taporlar. An. 

0,48 1250 
~ 

An.D.Y. )olu 

l2 so " " " 
100 

9 19 oarı M.:daaya0 BurN .... 

·~~ ~ 
Saıaıun Sahil 

66 5 ~ Tr11m,ay .. TÜrk.iye mlllJ s 2s1 ;-
1 19 ;:!. ittihat " 

2491~ 
lttmaı " 

16 20 -· Şuk t\soru 

s 4•> CJ,: Bol: kart 

t~;2:; ~ Anadolu Aa. T. 

4285 : ı.ı. Uıınım. 

37 12 li(Jj Balya Kuaa1dın 

2• 6250 • Arıılaıı Çimen. 

1064 ~ Bakırköy ,, 

27 

27501 ~ 
Türk kömür )'I. 

Mermer T&fl Ş. 
Bava ı:m, aıektrik 

92 75~ .. .. temettu 

ı 50 l 50 

23 22 80 

~ ' :u 

Baıı rüfekamızın neşriyatından 
teessürle bahsederek diyor ki: 

- Hadise beni zaten mütees
sir etti. Hakikata muvafık olma
yan neşriyat bu teessürü arttırı
yor, 

Kızım 10 bin liralık piyanku 
biletimi Bergere iade etmişi ed
erya .. Senelerden beri hocası o
lan bir adamın emaneten verdigi 
bilete piyanko isabet eder etm
ez onu inkar etmesi daha mı 
namuıkirane olurdu? 

Bergerin eşyasını evimize 
bırakmasından mana çıkarmak 
istiyorlar. Kızımın dört senelik 
hocasının bu şekilde bir teklifi
ne maruz kalan bir adam bunu 
reddebilir mi? 

Şakirpaşa apartımanının ka 
pasında, söylenen otomobili 
beklediğini gören gazetecile 
Aliye hanımın orada olduğun 
anlamışlar ve şoförden alına 
iki kelime ile otomobil içind 
eldivenleri duran Aliye hanı· 
mın içerde olduğuna emin ol· 
muşlardır. 

Muayyen dairenin kapısı ça
lınmış ev evde hiç kimse olma· 
dığı cevabı ahnmıştır 

Bu cevaba rağmen, Aliye 
hanımın apartmanda olduğuna 

kat'iyen kani olan gazeteciler, 
iırar etmişlersede Aliye hanımı 
görememişlerdir. Bu sırada iç. 
erden ıiyah mantolu bir hanım 
çıkmış ve evde kimsenin olma· 
dağını anlatmak için, gazetecile• 
rin i~ideceği bir sesle, kendisini 
teşyi eden hizmetciye: 

- Hanımları evde bulama
dım. Selam söylel diyerek git· 
miştir • Bu vaziyeti Aliye 
hanımın apartmanda olduğu• 

I tikrazı1l. yadeli 92 75 

Düyunu muvabhede 
Ikrami)eU Jcmir )Olu 
1902 Giimrüklt'r 
1903 S•!d!mahl 

ıcı 182 7S Üakiidar· Kadıkö' 
huur meabha 
İıt.ıahul T. Aao. 
Rlhtlm dOk. Aa. 
lttilıat defirmf't1d 

41 5 41 50 

Kızımın hukuku tahsiyesinden 
feragat etmesi rivayeti asılsıı
dır. Esasen bu meselenin şehri
mizde husule getirdiği heyecan 
zail olmadı ki, böyle bir karar 
veı·clim. Bahusus ben hali kııımın 
hayatından emin değilim 

1 
Dün kızımı öldürmeğe teşebbüş· 

eden hammi bufikrin yeniden tatbi 
ka kalknbilir ve bu sefer mu· 

na delil addeden gaıetcciler 
beklemişler ve yarım saat sonra 
otomobile binmek üzere aparta• 
mandan çıkan Aliye hanımı aşa
ğı k a t t a görmüşlerdir • l 1 k 
gündeki metin vaziyetini gaybe· 
den ve sap sarı bir çehre gös
teren Aliye hanımın çok mütee
ssir olduğu yek naıarda anlaşı
lıyordu. Aliye hanım süallere ce
vap \'ermek istememiş ve: 

1905 Techizati Askf'riye 

~ { 1903 Tertip 1 
J~ 1904 " •• 
~ l90ı 190> 
~ 1908 T·ertip l 
=ı- 1908 • s 
~ 1909 

1909 Şehreuıaoet 
1913 .. 

Dünkü muanıeJe 
Dün borsada isterlin 1005 açıl

mış, 1007,75 kapanmış, 1004,5 
aşağı, 1008,25 yokarı gelmiştir. 
istikraza dahili tahvili 92,75 açıl· 
mış, aynen kapanmıştır. Düyunu 
muvahhide tahvili 182,75 açılmış 
183 kapanmıştu·. Anadolu hisse 
senetleri üzerinde 22,80 den mu
amele olmuştur. 

Borsa haricinde Türk altını 
üzerinde 871 - 872 kuruştan mu
amele ~~pılmıştır. 

Horsa I-anunu 
Yeni borsa kanunu henüz t~b

liğ edilmemiştir. 

Keınalettin bey 
Osmanlı bankası heyeti umu

miyesinde bulunmak üzere l~g:il
tereyc giden Borsa komresi Ke
malettin bey bir haftaya kadar 
avdet edecektir. 

Transit halılar 
Şehriınizıie halen 800 000 parça 

transit İran halısı rnrdır. Bu mallar 
peyderpey Ingiltereye, Aıııeriknya 
se\kolunnı l<tadır. Bu transit maJlar· 
dnn nıenılcl\etr. aonevi bir milyon li· 
ra ticnret knlmal\tnd ır, 

fGI Şark merk ecn 
~· lıt. Kaupla.rı 
~ Reji (ball tufl)e.) 
,. Türk dlt. Aao. r Duban Türk ., 

~uk detfrmeu. 
Milli. bira M.!!!!!: l 

19 Haziran 929 1'icaret 
Borsası fiatları 

Cinsi 
day }ilzde 

ça,darlı 
'lıuwı.ııa\; 
Kıııl<"a 
Süntl'r 
Sert 
Döume 
Sert mablu-. 
Balgaristaıı 
Ec:ıebı 
Çavdıır Muar 
Mı•ır 
A~ 
Mercimcl. 
Nubut 
Fa uıye 

uam 
Ku.t)eml 
Yalrf 
Un k.llo 

, Ekıtra Ekıtra 
llıtra 
Birinci yumupk 

lki~ci 
Sert 

Fıucbk kabuklu 
Fındık içi 
Sandık hovaltma 
Ce\iz 
Anyon Knralıleaı 
Afi) OD 
Yapağı 

Malr.t)a 

Yıkanmıt 
Tiftik 
OjJak 

17 17 

il. 

ıo 10 25 
45 415 

40 20 6) 

ııso\ 1200 
1180 1180 
ısss 1233 
1110 ı~90 

980 1050 
38 20 88 20 

110 110 

8~00 500 

165 197 

Ticaret işleri umum Müdürlügünden: 
Eeas mutu\dennrııcsi uuıhili kanunlnrınıı. @öre tanztm edilerek u;;lllen tescil 

kılınan ve 30 ikinci te~rin ~l30 tarihli kanun ~iıkiimlcrine g_öte tescili ,iıte_nen 
Fransız ıabii, eli ve l irzrıi he~ ınil) on frank scrmayeıle ( Bank. Frank.o • Azı} atık ) 
şirketinin vekiilett· 'erileıı evınki tetkik olunprak mııvafih gö~l\lmUıtür. Bu e\nk 
aıa::ıındaki uınuıııı vekl!lctnnme) e göre glrk.et nam.ına ~apac&@t ıılerden ve m~aro.eıe
lerden dogaca'k ılavıılarda hlıtün mah\ccrnelerde ınüddeıale> eh . ve üçlıncU. ıbıs ııfat· 
)erile hazır bulunmak ü4erc tayiıı olunan mü&} b Alferd Pellegnno mumessıl 'e umumt 
\ekil olmal ı zere nıezkflr ~irk~tin ifa) i nıuıun,leyt. izinli bulu'ndugu mezkru lianu· 
nun yedinci maclde i mutıbiuce ilin oluııur. 13 Haz.İran 1929 

elitep inşaatı 
münakasası 

iliiyet daimi encümeninden: 
12 haziran tarihinde ihale oiıınmak üzere mllnakasaya konul-

duğu ilan olunan 22 mektep inşaatına ait münaka1& müd~cti mektep 
inşaatı keyfiyetinin yeni kanunlarla alakadar görUlmcsı~e; mebni ı 
kanunların neşri ü~erine icap eden tedabire tevessill ıçın vakit 
ve imkan bırakılmış olmak üzere münakasanm S temmuz 1929 ta
rihine müsadif çarşanba günü saat on bire talikine ıarurct hasıl 
olduğu ilan olunur. 

TUZLA içmeleri 21 a~:ı~:~da 
Sabahtan akşama kadar müsait tirenler, doktorlar ve sıhh! büfe

lerle sair esl-;ı\--ıı i~t:rnlıaı temirı olunrnu~ln. 

vaffak da olur. Onun içindtrki 
kanunun siyanetine iltica etmek-
liğim tabiidi!'. 

Mm. Mannlk 
ne diyor? 

Madam Mannik, kendisini g~
ren bir muharririmize hadiseyi 
şöyle nakletmiştir: 

- "Aliye hanımla tanışmıyoruz. 
Fakat şimdi hatırlayamadığım 
bir ye;dc, bana göatermişlerdi. 
Yokıa yekdiğcrimizc takdim ediJ
miş değiliz. Hadise günü birden 
bire odama girdi ve ne olduğunu 
anlamama meydan kalmadan, iki 
metreden daha az bir mesafeden 
üzerime ateş etti. 

Tabancanın bir inci dizisine 
dolaşarak ateş aldığı iddiasını 

gülünç bulurum . Çünkü Aliye 
hanım tabancayı bana çevirdiki 
zaman kastını anlatan kelimeler 
de ilave etme~i unutmamıştı. 
Aliye H. n diyor? 

Aliye Hanım, dün kendisini 
arayan gazetecilerden saklanmak 
hususuna çok ehemmiyet ver -
miı, fakat nihayet, bütün gayre· 

- incinin tetiğe sarılarak ta
bancanııı nteş almasına sebep 
oldugunu söylemiştir. Bu na:al 
olur? süaline: 

- Demek oluyormuş f ceva
bını vermi.itir. Nihayet bir çok 
süalleri aynı şekilde cevapsız 
bıraktıktan sonra otomobile bi
nerken: 

- Bir iştir oldu 1. demiş ve 
kapıyı kapatmıştır. 

e g r n l"' de? 
Hadiseye ismi karışan Macar 

· viyolonist Berger ortada yoktur. 
Dün kendisini arayanhır mutat 
yerlerde bulamamışlardır. Ber. 
gerin esasen hazır olan pasapor
tundan istifade ederek Viyanaya 
gidip gitmediği malUm değildir. 
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! Emvali metruke ilanı 1 . . . . . . 
=·············································,······························································· .. ·--= 

Semti Malı:ıllesi Sok.agı • 'o Kı) meti muhammcııes 
Lira 

(ız.ıltoprak tuglacıbaıı Bagdat caıideei 57 atik nısnhııgçe 8000 Sekiz takeitte 
183 cedit köşk 14-051 bedeli mukarrori 

l\lilştemilAtı: İki kııtıır rnaa &ofa 10 •>da Ye kiler ve rnutbnk ve iki heli ve rnaa 
tulumba sarnıç. Çıma§ırlıgı tle u~ak oda ı bagçeıindedir. Altı dönUm mıkdarındaki 
bıı~çeeindc mc~ \I ııgaçları ve bir uıukdar bag mahalli ve el tulumbalı kuyusu var· 
dır. nlektirik Ye kumpanya suyu tesieat ve tertibatı mevcuttur. 

&llda evsafı muharrer maa bıığçe kö~k fızlasile talip zuhuruna mebni pazarlıkla 
yeniden çık~ılmıı oldu~undan 30, 6, 929 tarihine mUeadif paznr gUnU sa:ıt 15 de 
icra~ı mUza~edeti mukarrerdir. Taliplerin bedelinin yılzde yedi baçugu niebetinde 
ttıninat ına\.:bu~larile cm•·ali metruke !Ah§ komisyonuna muracnat e~ lemeleri. 

( 

'\ ı•m::m..,. Doktor .m:::: ... 

f IJ1alro slnemaJ 'ıı Haseki ka~ınlll!" hastanesi Cilt !: 
_ , ' ı ve Fırengı Hekimi : 

Bu akşam !~Cevat ıi 
Şe't'ki B. de : Zehirli gouc~ li Türbe de Eski HilaU ahmer i~ 
Milletde : Komik Cevtlet B. ve Iİ binası. Tel: lstam. 2622 H ' 

,. t b l · ve \.~ .................................................. al n.naa aş a esı ·····~ ..... , ...... , •••••.•••• -.................... . 
· d .. Emnıyct sandığı müdürlüğünden: 

gaıp unyca Rebia hıııım tarafından 29 temmuz 

B eıikta, 1111lh ikinci Hukundan : 
Borçtan dolayı mahcuz olup furubtu 

takamu eden bir adet ineyin 2\.1 Haziran 
1929 tarihine muı;adif cumartesi günü 
lil&at on birde fatihte at pau.rınde bil 
müzayede furubt olunacaAından talip ola· 
ııların bızır bulunacak memur mahsusu· 
n• muracatları ilan olunur. 

1 ataotıul icrasından: Bir deyniçun mah· 
euı ve furuhtu mukarer milli bira ve 

nu~şrubat '1'.A. Şirketi hieıe senedaıınıQ 

24 Haziran 929 tarihine ınUeadif Panıeıi 
gUnU saat 11 de Jt.tanbul Eshap borsaıın· 
da bilmUı&)ede f.lltılacatmdan ıalip olan· 
lnrnı mezkClr gUn ve ~tıa borsada hazır 
buhınnııılıırı illin ohını•T. 

341 tarihinde tevdi edilen mehaliga mu. 
kabil verilen 39689 cUzdanı :r.:ı,ri e eledi
ğıni ihbar ettiğinden :za) ıiııden ı · i ve. 
rilr.oeği cihetle eski bononun znh•ırunJıı 
hUkmU kalını~ ac~ı ill.ıı olunur. 

1 atan bul birinci 'l'ica. et aııılıkemc5İrı· 
den: Yeni camide 28 numerolu 

dUkkanda elbise tic~reti~ le mu~taı?.! 
iken 16 • 4 • 929 tarıhınde illnı jflft.. 
sma karar verilmi olan Ömer ça\ u
,a ait yeni ve eski mllstnmeleltıieelericı 
mahkemece aatılmasına karar v •rılmiş 
olduğundan talip olanların 29 Hazi· 
rıı.n . 929 Cumartesi saat ı 0,30 d ı; a 
kabıl olmadığı taktirde mııtaakip 
gl.\nlerde mahallinde haz r l itlunn li' 
lnı 111111 ohnıır. 
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rurk ocakları merkez hey'etinin bUyUk esra 
··piyangosu ~® Haziranda cekilecekfir. 

Biletlerinizi almakta istical ediniz. 
~ -p 

Se risefan 
Merkez Acentaaı; Galata 

Klprü batında Beyoğlu 2362 
Şube Acaııtası : Mes'adet 

llaaı altında Iıtanbul 2740 

POSTASI 
(MARMARA) v•puru Sala, 
... ( KOCAELi ) vaapuru 

Paar, Çarşanba 9 da idare 
nlib•nadan hare-ketle Mu
clanya ve Gemliğe gidip ge-
'tcektir. 

BARTIN !Uks ,·e POST ASI 
surat 

Elektrikle mücehhez muata

ıaam kamar'll an ve göverte yol
...,.. mahsus müferrah ma· 

~ri Tu·· rkı' ye vapu!'1 20 
~ Hazıran 

. Peraenbe ı~nü ~•at ıs de 
:.' Sırkecıden ha· 

•eketle (Eretli, Zonguldak, Bartın, 

Kuruca tile, Cide) iskeleleriae 

aziaıt Ye avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için . ' .nbu! 

E•blnü Rıhtım aan 2 aumara
ıa m6racaat. Telefon Is. 2684 

1 .. 
M.tfak ede.vatınızın bir ay

ncı cibi parlamasını isterseniz 
IRILl.O yu isıimal ~diniz. iyi, 
6ir er kadını evinde daima 
bir kufu BR ILLO bulundur· 
,,,_lıdır. BR /LJ,0 ~ileri ~at'i, 

ytn kirletmeden tencereleri ve 
6dtün madeni' met·adı parlatır. 
İlüıün bokkaliyelerde jatılır. 

Umı.ı:rni acenta : Galatada 
Ylf)'11oda Hamrıda 7-10 numa
rcula RlŞAR VOLF. Galata 
.,ıa kutusu !J.7 Ne 4 

B., ej.lu Hukuk. mabkemeainden: Mili· 
I• MıliJJ• ııezaı-eti kaquıunda 92 

NtlDll'ohı DilkkiDda mukim iken elyeVDl 

; .. l!~, e.eçhul bvluııan Sarraf Şahiıı 
la iJLola'lti efendi nfat etmiı iae 

.rcıat •erenıi ile zuhur eden verese • . ., 
ı..an Efendi aleyhine Yirmi bir adet 

•1• oaaıııiıı.in mal faiz ve mesarifi 
~-e ulısiline dair Beyoğlu ikinci 
lhkuk mü•eme1inde:a iıtih!al eylediki· 

lla -..n a\lmerolu. ve rirmi Nisan · 318 
taıiWl Dlm tıarayt infaz dairemize tevdi 

'ıltallUI Ye med1uaun gayrı menkuliitı 
tuafıaıliu haciz edilmi:ı isedo tıırihi ha· 

'ilıl•a IMa .... kacl.ar bir çok sen~ler geçdiği 

'-ta iına7a deYalll etmediAinizden medyun 
Y._.mdH Sel&bat. "l Bey bil müracaa 

"-1 •m&u.a ftk.ki:ai talep etmiştir. Tarihi 
111.td&a itibaren nehayet bir ay Mmda 

9Wrı1• Mı mıtracaa bıı hıuusda bir d.ıye· 
lllllliaia .Wqu takdirde dermeyan eyle • 

•'41i1Jaia ıv.rette icra kanununun 118 ci 
....... te'lfikeu menu haczin fek 
.ı...aı Uiıı olunur. 

-. ., .. ı. içlnciı sulh hukuk mahkeme
U ..... : Muddeiye; Hatice hanımıa 
~irnlüm ve ıaire aleyhlerine ikame 
•11 .. iti iıale1i ıuyu davasının cereyau 

'4uı mahk.emeeinde müddei aley hlerden 
t9f1MCle ümekci ba~ı mahalJesinde ka· 
-.ı. tok ak Atik: 7 cedid; 86 No. hanede 
~ıatıilll efendioiu. ikametUbının 
~ oWqıı davetiye ziyrine Yerilen 

~hde~ 6-D&.ııluııı olduğundan bittalep 
.ıo lb müddetle ilanen tebli~at icraııııa 
"1İr Yerilmekle yevmlı. mahkeme olan: 

ı. Ttaılll\U 929; Cuma ertesi ıut ·14-de 
~••d• keııuiıi ve ya vekili laaau 
'9.l~u&a takdirde bakknu.ia pyabeD 
'"-•el• 1apılaeatı ilin olua;.ır. 

ilan 
fstanbL1l tramvay şirketinden: 
Sirkeci" Ec.ırnekapı arasında, 37 Numaralı yeni bir hattın 21 Ha· 

ziran 1929 tarihmden itibaren, zirde muharrer seyrü sefer tarifesi da
iresinde~ işletme · .küşat e · ceğı muhterem ahaJinin nazarı ittilaına 
ilin olunur. 

Tramvay hattı 'frenler arasında flk trenin hareket Son trenin 
fasıla : Dakika saati hareket saa•: 

Sirkeciden 
Edirnekapısına 6 12 
Edimekapısından 

Sirkeciye 6 12 

17 

17 

6,24 

5,50 23 
MÜDİRİYET ____________ _... ____ ~--------·----------------------------------

Hadım koy satın aln1a komisyonundan: 
Çatalcanın Hadım küyUndeki kıtaat içio arpa kapalı zarfla ( Caz, Şeker, Peynir. 

KömUr ) aleni müna~asaya konmuştur ihaleleri 6 Temmuz 929 tarihine muaadif 
cınııartesi gUllll saat 14, 15, 16, 17 de Hadım köy satın alma komisyonunda yapıla· 

caktır. Taliplerin ıartnamelerini görmek için her glln ve mUnakasaya iıtirak edecek· 
lerinde muayyen gllade teminatlarile komisyonumuza mUracaatları. 

Hadımköy satın alma komisyonundan: 
Çatalcanın Hadım köyündeki kıtatın ihtiyacı bulunan Sade yağ, Bulgur, Kuru fa· 

ıulya kapalı zarfta mUııakasaya konmuıtur ihaleleri 29 haziran 929 tarihine mUsadif 
cumartesi giinU saat 15, 16, 17 de aırasile Hadlmköy satın alına komisyonunda yapı· 
lacaktır. Taliplerin şartnamelerini görmek için her gün ve munakasaya istirak ede
celderİD de m;,ır. :•yen gUnde komiıyonumwa muracaatları ilin olunur . 

Istanhul ticaret 
odasından: 

• Ye saııayı 

Odamızca muhtelif cins levazımı kırtasiye miibayaa edilecektir. İta· 
ya talibo1anların oda umumi katiplik bürosuna müracaatJarı ilin 
olunur. 

Tacirlere n1lıhim ilan 
Ticaret ve sanayi odasından: 
1929 senesi oda kayıt 11cretlerile oda resminin cezası?. olarak 

tahsil müddeti 30 Haziran 929 tarihinde hit!m bulacaktır. Henüz üc· 
reti kaydiyesini tesviye etmemiş odamızda ınukc.yvt::t zevat ve mües
ıesatın bir cezaya maruz ·kalmamak üzere müddetin hitamından 
evvel oda veznesine müracaatla horçJarını ödemeleri ilin ve rica 
olunur. 

Hakiki bir mcevher 
Her evde huionnıa11 elsem cibanşnmul 
bir şöhreti haiz Klarfeld Alpnka Bıçak. 
çatal ve kaşık sofra takınudır.KLARFELD 
ALPAKA, dayanıklı~ ve parlaklı~ itiha· 
rile gtimUş takımları yerine kaim olur. 
Güzel modelleri her sofra için bir :ziııettir. 
Türkiye için yetane dipoziterleri: J.Şpringer ve V.Amon HaaırcıJarda 

Medina han No 2-4 

Yüksek mühendis mektebi müba
bqaat komisyonundan: 

Jlürıakasa tarihi saatı 
Sade yağı 2 1emmuz 13,30 kapalı zarf 
Ekmek 2 11 

" " " 

Pirinç 2 "' " " " 
Kuru çalı f asuly 2 • • • • 
ıYohut 2 • " • " 
Kuru. bezelye 2 " • "' " 

" barbunya 2 • • " " 
• yeıil mercimP 2 • J • • • 

Sabun 2 : i 15 aleni münakasa 
Zeytin yağı 2 f " • • 

• danes' 2 " :$ .. • • 
Un 3 • ; 1a.:w • a 

Makarna 3 • " • • 
irmik 3 • " • • 
ş_ehriy~ 3 • • • • 
Sotıan 2 • 15 • • 
Patates 2 " .. • • 
Yumurta 2 • • • • 
Süt 2 • • • • 
Kase yoğurdlL 2 • • • 
Kaıar peyuiri 3 • 13,30 • • 
Beyaz peynir 3 • • • " 

Mühendis mektebi ıçın bir sene zdrfında. lüzumu olan yukarı.da 
yazılı et ekmek, ve Sflir erzakın hizalannd~ muharrer tarih ve. saat
larda münakasalan ıcra kılınacağından ıalıp olanların mektep ıdare
sine müracaatla ıeraiti anlamalan ilcin olanur. 

Mardin mübayaat komısyonundan 
Mardindek.i kıtaat aek.criyenin ihtiyıci için aıUnskaMya konu.lmu.ı ve ihali evve. 

liyeleri icra kıhnmıı olan arpa lle ekmeyin fiyatları haddi layik görlllmediğiııden 
ihalei katiyelerinden sarfınazar edUmiftir biaaenaloyh 929 aenesi temmuz iptidaaındın 
ağustos nihayetine kadar iki aylık olmak Uıere yeniden (110000) kilo arpa ile (49000) 
kilo ekmek kapalı zarf uııulile ve (20) giln milddetle münakasaya konulmu~tur her 
i'kiatniode temuzun birinci günu pazar erteııl saat 13 de mardin mUbayaat konliiyunun 
da ihalei evveliyeai icra kılınacaktır arpanın taıoinatı muvıkkade8l{580)ekmeyin (555) 
liradır. Taliplerin işbu teaıinadarile ve ticıreı oduındın nıuaaddak veıikalarile 7ev· 
aı.\l mezku.tda Mardin mUbayaat komiıyoııu.na muracaatları. 

Şehremaneti 
iUinları 

B edeli keşfi 308 lira 87 ku· 
ruş olan Kadıköy halinde 

kapıcılar için yapbrılacak ca
mekan açık münakasaya kon
muştur. Taliplerin şartnameyi 
ve keşif evrakına görmek için 
her gün münakasaya girmek 
için ihale günü olan 13 tem
muz 929 cumartesi günü ıe· 
vazım müdürlüğüne gelmeleri. 

Ş ehremanetinden: Bedeli 
keşfi 242 lira 58 kuruş olan 

Istanbul Tephirhanesinin' ba
aksammm tamiri açık müna· 
kasaya konmuştur. Taliplerin 
keşif evrakmı ve şartnameyi 
görmek için her gün ve müna
kasaya girmek için ihale gü· 
nü olan 13 temmuz 929 cu· 
l:Dartesi günü levazım müdür· 
lüğüne gelmeleri. 

Ş ehremanetinden: Hasköy 
caddesinde 171·173 numa· 

ralı dükkan pazarlıkla ki
raya verilecektir. 

Taliplerin 24 Haziran 929 
pazartesi günü levazım mü· 
dürlüğüne gelmeleri. 

ŞARK MALT HULASASI 

İştiha kuvvet ve sıhhat ıçm 
en müessir devadır. Bilumum 
eczanelerde huJunur . Umumi 
depoları Bomonti fabrikası Tele-

fon: Beyoğlu 583, ve istanbuld a 

Ekrem Necip ecza deposu. Tele: 

fon İstanbul 78 

DOK SA 
En mükemmel 

ve tam ayarlı 

saattır. 

Dakika şaşmaz, te· 

minatlı ve ehven fi. 
atlarla satıl mktadır. 

Ba~hca saat dtik · 

kanlarından arayınız. 

Toptan satı~; 

lstanbul Havuzluhan 9·14 

H :r cins saat depoau 

Dr. İHSA.N SAMI 
GONOKOK AŞISI 

Belsoğukluğu ve ihtilatabna 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sultan mahmuttür· 

besi karşısında No. 189 

M•••••• Operatör •••••••• 
Halll Sezai 

BASUR MEMELERİ 
Fistül ve sıracaları ameliyatlı 

ameliyatsız elek tirikle tedavi ve bil· 

r.üınle ameliyatı icra eder. Su.t 1-7 

Divaoyolo Acı hamam No 20 

Piyango müdürlügü 
Numunesi yeçbile iki bUçilk milyon 

rart aleni pazarlık mretile mubayıa edile· 
cejfindon itaya talip ol11cakların peı alı.çe
lerile lıirlikte 20 haziran 929 per~enbe 
gUn\i saat 15 te piyango mUdürlilğUııde 
mUteıekkil ta,.yare mubayıat komisyo • 
nunıı mUracıı.atları 

Asileri müna· 
lf asa ;ıanıari: 

... -<>•·4• ........................ - ............................... . i Fındıklıda M. M. vekaleti satınalma f 
i komisyonundan: f 
·······~ · ................................................ . M iJli mudafaa vekaleti Çevirme ~uhesi i~in (100:150) lira Ucreti maktua ile mlite· 

rl'c im alınacaktır. ( Fransır:ca ve Almanca ) dillerinden birilae fi!llb tuıetıt 

vakıf olmak ~arttır. Bu iki dilden biri ile beraber { İtalyanca ve ya Inıiliıce) bilen 
zuhur ederse tercih olunur. Ankaradad talip olanların Çevirme eubeıine biznt ye 
lstanbuıda ve ya dili;er mahallerden olacakların da i~tida ile ml!racutları. 

j zmir mUstahkem mevkii kıtaatı ihtiyacı olan şeker ve pirinç ayn ayrı ıartnamleeler 
· ve kapalı zarfla mUual•a$8.ya konmuıtur. Pirincin ihalesi 30 baairaa 929 paaar 

gUnü saat on altıda ..-e tekerin iholeıi 1 temmuz 929 pazartesi uat OD altıda laaif4e 
mUstahkem mevkii satın alma komiıyonımda yapllae&ktır. Şartnameleri k01111isyon\ıı 
muzda mevcuttur. Taliplerin leminatlarile İtrnirdck.i mezkur komisyona müracaatları 
M anisad.aki kıta~tın ihtiyacı olan mercimek kapalı ~fla müna~a.~:.. a konmutııır. 

Ihalesı 30 ha,man ~29 pazar giloti saat 11 de manisada asken uha alma k• 
misyonuda yapılacaktır. Talip olanlKrm aartnamesini gormek. özre kom.i.tyorııınnua n 
münakasaya iıtirak etmek isteyenlerin Mauieada me:dtCir komisyona mmacaıderı. 

1 zmir müstahkem mevkiinin dört mahalde bıılanan kıtaatı ihtiyacı an odım ayn 
ayn ıartnameletle ve kapalı zarfla milnakasaya konmu~tur. lhal.leri U teamın 

929 da raroembe gunu saat ıs te lzınirde muatshkem mevki ..ııo alma komiıyo
nunda yapılacaktır. Şartnamelerini görmek isteyenlerin komiııyono.mwa YI mmıak.a· 

aayıı iştirak etmek isteyenlerinde Izmirde mezkur komieyona muracMtlaiı. T aahbildünu yapmayan müteahhidi nanı ve hesabına 30 bin ade& dilli ve 30 biD 
adet dilsiz toka pazarlıkla almaca'ktır. Jbalt".si 24 haziran 929 ~tllİ &li ... uat 

14 te yapılacaktır. Taliplerin ~artname ve nuınunelerini konıisyoı:ıumu.zda &ötatlcri 
ve ihale gilnUnde teminatlarile komisyonumuza gelmeleıi. 
J nşası munakasoya konulup ilin olunan Konya SiUeai civonndak\ l.iulanD iDfa· 
sından şimdilik ııarfi naıar edildi~i illn olunur. 

·························································ı t .. ?.:?.~~~ .~~!~.~~~. ~!!t.~~~~~.~~::!i~.Y.~:!~~ ... 
K '!taat ihtiyacı için 3000 kilo Saman ve 7400 kilo Ku.r~ fuulyı ~lık •ur•tile 

mubana edilecektir. ihalesi 23 haziran 929 tarihine ~uşadif ıaat 1$ de yapıla· 
caktır. Tapılaı:aktır. ıartnamesini komisyonumuzda gürmeleri YC ~tıııuaedc 1..W. 
olan şekildeki teminatlarile komisyonumuzda he.zır bulu omaları ilin oluur. 

Gümlişsuyu hastahanesi için 23i27 kilo koyun eti pazarlık suretile m\lbayaa eclil~ 
cektir. ihalesi 22-Haziran-929 tarihine müsadif cumartesi gıtnU eut 16 te yap!laoH· 

tır. Taliplerin ~artnamesini komif.yonumuzda görmeleri ve ıarınırnede yuUı olaa 
§ekildeki tıminatlarile komiıyonumuzda huır bulunmrlan iliD ol&ınur. 

G ümüt aııyu. hutahaneııi ihtiyacı için Sekiz bin kilo yoturt ile oıı iki bia kile 
süt aleni munakasa suretile mubayaa ed!!ecekdir ihalesi 29 haziran 929 ClllDIT• 

teııi gunll saat 14 ve 15 de yaptlacakdır taliplerin prtnımesini lloa:ıia1oawaulctaa 
almaları \·e §llrtnamede yazdı olao §ekildeki teminat!arHe komiıyonummd• baıir 
qulunmaları ilan olunuı·. 

K ıtaat ihtiyacı için 25200 kilo fasulya kapalı zarf usulile munakaaaya k~nmuıtıır. 
İhalesi 10 temmuz 929 rar§anba gunU saat 15 de yapılıoakhr. Talfplena ........ 

mcsini 'kflmisyonumuzdan almaları Ye ~artuamede yaıılı olu Mkildeki teaiuıı.nle 
ihalr. ~aatinden eael komiı;yonuzda hazır bulunmalan il&n olunur. 

r~~;~~:~:~··~:;·:::;~. ::;:.:~:~··~:::~:.:::~::] 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E ski~ehir kıtah hayvanalımn ihll~ acının 1emini için 50,000 kilo arpa kapalı ıar1 

usulile 5 6 929 tarihinde bir hafta milddetle mUnakac;aya S.onmuıtur. Yevmi 
mezkfirde talip zuhur etmediğinden mUntkasa ve. ihal~ k&ıımuı~UQ m:ıddcri maruusuı 
mucibince bir ay zarfında pazarlıkla muüayaa edlleceğınden talıp olaaJano ıartJJam•· 
sini görmek U:ue her giln ; ilzde i,5 teminat akçelerile komisyona mliracaatları U6I 

olunur. · 

E ski~ehirde inşa edilecek iki kıta depo ile b~r mtiştemilatın malıemei ~1al1etlnftli 
bir kısmı pıevcuttur. Bu depolarla mUıtamılltınıa mevcıı.t malzemea ~•ldud• 

verilmek şartile i:..mali inşa~ını keşifı:ıame ve prhıanıei femıiyeai mı.acillı.- ~iı ., 
ı.arfında pazarlıkla yaptırılaı:ağındao talip oların komi ,\ona mllraoMtlua 

Daricadııki kıtaatının ltç aylık ihtiyacı olan (11000) kilo aığır etbıia ihaJea bpalı .., 
usulu ile bir hafta müdetle temdit edilmiıti. Yevmi ihale oluı 1·6-929 tarlhiDdt 

verilen fiat gali ~ısrtilmüştlır. Mezkur et ihti~ acı bir ay zarfında her gı.a tallpleria 
komisyona ıntiracaatlorı. .......................................................... 

J. .. ~~~:~~!.~~~T.~.:~~~~!~~ .. ~?.~~!.~~.~!~~. o ,j 
9000 Kilo : Burçak 

1 , 5000 Dan 
2000 • Keten Tohumu 
3000 • Buğday 
8000 • Mısır 

Fentatbikatı mektebi güvercinleri için balada cinı ve uıiktarlara müaritı $ 
kaleaı mcvat avrı ayrı 5 ~artnamede olarak ve aleni mllnakna euretllt Mtla 

ahnacaktır, lhalel~i 27 -Haziran· 929 Perı~ube ~ünü aaat 14.30 a. ihrbir• ..... 
Yemekhaneleri önUndek.i Münakasa maballıode ıcra kılınacaktır. TallpJeria prt81u 
için komisyona muracaatları ve iıtirak için de Mu.nakasa mahallinde f&lhıımtleri 
veçhile baıtr bulunmaları ilin olunur. 

A 
ııkeri mektepler ve liseler ve hutaneler ihtiyacı içiD 2000 kilo Ça7 kapalı aarf 
Eııretile ~atıa alınacaktır. Münakasası 6 Temmuz 929 Cumartm glDI llM 15 .. 

Harbiye Mektebi yemekhaneleri ouündeki mllnakua .aıabal!iadekl icnkıbaıcakts. 
Taliplerin aartname!!i için komisyona muracaırları Ye .ittirak l~D~e ıartuaqi ••ile 
hazırl•yacrıldarı teklif mektuplanuı ıaat muayyenesıne kadir ıluııber muküni-..le 
k.omievon riyasetine vermeleri ilan olunur ... 

A skerl mektepler ihtiyacr için 65,000 kilo sade yağı kapılı aırf ıaiıoı~aeatı 
eurelile satın alınacaktır. Münakasaeı ıı· Temmuz 929 Pereombe gUaU eaat li le 

Harbhe mektebi yemekhaneleri önündeki münakaea mılialn.dt icra lulıaJ•ktır. 
TaHpl~rin ,artnamesi için mestur ko~isyoı:ıa mfirecaatlırı • ve iıtirılc i~inde ıut· 
namesi veçhile bazırlıyacakları t•.khF mektuplarını 9Hh mua11eue•ıa• hıhr 
ilmilhaber mukabilinde komisyonu uıakilr riyasetine vermelere ilta olıunrr. 

A 
skeri mektepler ihtiyacı için 20000 ldlo kuru faeulye IUTOUl Dllm•Dt " 

Şılrtnanıesi veçbile ve kapalı zarf mıioakasası euretlle NtıD elaoacıktır. Mıiaıka· 
uıı 10 Temmuz 929 Çarpmba (ıittnll saat 14,SO da Harhlre au:\telıi yemeUıcuJen 
lhıUndeki münakasa mahallinde icra kdınacaktır. Tıliplerla prtaaıH ig6a k•mf•y• 
numına mlira<'aatlan ve i~tirak içinde ~artaımesi n~l ba1ttlı1a•klu1 teklif 
mektuplarını saati mu:ı.yyeoeaine kadar ilmllbaber mukabilinde komi170D ril·•Hfbıt 
vermeleri ilin olunur. 

Emniyet Sandığı Mudiirlüğünden: 
Emniyet sandığına Anadolu demir yollan eıham w ta'"""' tcr!ain 

'.derek para istikraz ederı medyunla.rm rehin ilmü1taberi ııı ,,.,,lıi11Z.,U. 
birlikte 30 eylill 1929 tarıhirıe kadar Tahmin ıervirine murcıcoSlfll'I 
lü1.umu iltin olunur. 
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Maaş sahiplerinin nazarı dikkatle1 ine 

19-6-929 Çarşamba 
Kadınlara 

20-6-929 Perşembe 
Erkeklere 

22·6-1929 Cumartesi 
Kadınlara 

23-6-19'29 Pıız-.. 
Erkeklere 

24·6·1929 Pazartesi 
Kadınlara 

25·6· 1929 Salı 
Erkeklere 

26·6·1929 Çarşamba 
Kadınlara 

27-6-1929 Perşembe 
Erkeklere 

Asker tekaüdü 
Mülkiye • 
Asker ailesi 
;ı.iülkiye " 
llmiye tekeüdiı ve 

ailesi 

A&ker tekaüdü 
Mülkiye " 
Asker aile•i 
Miilkiye • 

Asker tekaüdü 
Mülkiye • 
Asker ailesi 
Mülkiye ,, 

Asker tekaüdü 
Mülkiye ,, 
A~ker ailesi 
Mülkiye ,, 

Sultanahınet 

dan ya. k 

10501 10650 
6501 6650 
8001 8350 
5001 5200 

501 610 

10651 10750 
6651 6750 
8351 8600 
5201 5350 

10751 10850 
6751 6860 
8601 8800 
5351 5500 

o o 
o o 

8801 2965 
5501 5600 

l.viı> 

dan ya. k 

38001 38150 
32501 22575 
36001 36200 
32001 32100 
4501 4525 

38151 38300 
32576 32635 
36201 37400 
32101 32180 

38301 39400 
o o 

36401 36525 
o o 

38401 38500 
o o 

36525 39620 
o o 

Sıımaha 

dan ya. k 

40001 40300 
28001 28150 
42501 42900 
29501 29200 
4000 4080 

40301 40500 
28151 28300 
42901 43200 
29201 29350 

40501 40700 
28301 28360 
43201 43500 
29351 29500 

40701 40810 
o o 

43501 43770 
29501 29600 

Kaeımpıışa 

dan ya. k 

21501 21750 
19001 19050 
20001 20256 
19501 19560 
2501 2510 

21751 21950 
19051 19080 
20251 20500 
19561 19610 

21951 22100 

20501 20650 

22101 22250 

20651 20775 

Ha}'darpaşa 

dan )a. k 

28001 2835. 
18001 18150 
26001 29450 
16001 16300 
2001 2060 

28351 28650 
18151 18300 
26451 26900 
16301 16560 

28651 28900 
18301 18400 
26901 27250 
16551 16700 

28901 29125 
18401 18-160 
27251 27525 
16701 16850 

Ü•kilder 

dan ya. k 

33001 33400 
22501 22650 
30001 30500 
21001 21250 
3001 3040 

33401 33800 
22651 22700 
30501 31000 
21251 21450 

33801 34050 
22701 22800 
31001 31400 
21450 21575 

34051 3421-0 
22801 22900 
31701 31770 
21570 21670 

dan ya. k 

48001 48300 
26001 26100 
45001 45400 
25001 25150 

3501 3550 

48301 48550 
26101 26200 
45401 45750 
25151 25250 

48551 48700 
26201 26260 
45751 46050 
35251 25350 

48701 48820 
26261 26320 
46051 46320 
25351 25425 

dan ya. k 

52001 52200 
14001 14150 
50001 50250 
13001 13150 
1501 1550 

52201 52350 
14151 14250 
50251 50500 
13151 13300 

52351 52450 
14251 1432.5 
50501 50650 
13301 13400 

52451 52530 
14326 14400 
50651 60720 
13401 13470 

Faıilı 

dan ya. k 

17001 17300 
10001 10150 
14001 14400 
8001 8200 
1001 1132 

17301 17500 
10151 10250 
14401 14750 
8201 8350 

17501 1770() 
10250 10300 
14751 15000 
8351 8500 

17701 17870 
10301 10350 
15001 15200 
8501 8570 

)ferkez 

dau ya. k 

3001 3300 
2001 2150 

1 350 
1 250 
1 190 

3301 3500 
2151 2250 

351 600 
251 454 

3501 3650 
2257 2350 
601 850 
201 650 

3651 3810 
2251 2420 
851 1086 
651 760 

Mütekaidin ve eytam ve eramili mülkiye ve Askeriyenin Haziran ila A~ustus l CJ29 maaşları balada gü,lerilen liva numaraları ve günler itibarile tevzi edilecektir. Gününde ve numero sırasında 
beynude yere müracaat etmesinler. 

1 - Mııaş almadan evvel numara alınacaktır. 

bulunmayanlaı 

2 - Bir kimseye bir günde 4 cüzdandan fazlası için numara ve maa~ v<>rilruez. Elinde <lürlten fazla maaş cüzdanı olanlara dörtten fazla cüzdan için müracaat ettikleri gün tevzi olunan fişlerin en son numarası 
verilir. Bu cüzdanların maaşını numara aldığı günün tevziatı bittikten sonra i>labilirler. 

3 - Kadınlara mahsus günlerde erkeklere ve erkeklere mahsus günlerde kadınlara maaş verilmez. 
4 - Maaş almak için müracaat edecek olan kimse içtimai mevkıi ne olursa olsun numara almağa ve sırasını beklemeğe mecburdur. umara almadan ve sırası gelmeden _kimseye tercihen maa~ verilmez. 
5 - Maaş tevziatında bulunan memurlar, polis ve jımdarma efradı hiç kimsenin numarasını ve ınaaşıni almağa tavassut edemez. Bunlara numara ve maaş verilmez. 
6 - Numara alıpta muayyen günde ve sırasında müracaat etmeyenler sıraları ıı;eçtikten sonra müracaat edecek olurlaraa yeniden numara almağa mecburdurlar. 
7 - Iıaıı olunan ıııuayyen günlerde gelmeyenlere veya numara alıpta ayni günde kişeye müracaat ettikleri giinlerde yeniden alacakları numara sırasile maaş almağa mecburdurlar. 
İatirclat olunur. -
8 - İlln olunan günde o güne mahsus fişler tamamen te\'zİ edildikten sonra geri kalan müracaat eshabile fi~lerin tevziinden sonra müracaat edenlere o gün bir gün sonraki tarihli fış verilir. 
9 - M•aşlar liva numarası sırasile verilecektir. 

10 - Maaşatın tevzii günleri baladaki lislerdedir. • 

Yalnız Kasım paşa şubesinden maaş alanların maaşları Beyoğlu şubesinden verilecektir. Bir müddettenberi merkezden tediye edilmekte olan Sultanahmet şubesinden maaş alan mütekaidin ve eytamıara· 
mil maaıları da Sultanahınet şubesinden ita edilecektir. 

-~~~~~~~~~~~--~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. ·-.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -... -.. -.. -.. -.. -.-.. -.. -.. -.. -
Yüksek mühendis mektebi 

mübayaat komisyonundan: 
Mektep deposunda mevcut bulunan karyola, demir parmaklık ve 

sair parakende ve fersude efyanın bilmüzayede satılması tekarrur 
etmiş ve (10) Temmuz Çarşanba günü saat onda mfizayedesinin 
icrua mukarrer bulunmuş olduğundan taliplerin bu baptaki şartna
mesiııi görmek üzere mektep idaresine müracaatları ilan olunur. -
·130 Çift kundura münakasası 

Tütün inhisarı umum müdürlüğünden 
Müatahdeıniae niimuneai veçhile 130 çift kundura imal ettirile· 

cektir. Talip olanların nümuneyi görmek üzere müracaatları ve 
24-6-929 Pazartesi aaat 10,30 da mübayaa komisyonunda % 7,5 
teminab muvakkatelerile bulunmaları. 

Rusyaya ihracat 
Ticaret ve sanayi odasından 

Rusayaya yirmi bin kilo ( kestane) yedi bin kilo (Cehri) iki yüz 
elli kilo (odun) alb yüz kilo (Halı) iki yüz kilo (Afyon) iki bin 
kilo ( kuru meyva ) ihracına talip olanların 25 Haziran pazar gü· 
aii akşamına kadar odaya müracaatları. ·----·--- --'------------------

Yol munal\.asası 
Vilayet daimi encümeninden 

Bakir kly ile Yedi kule arasındaki yolun inşası kapalı zarf usulile 
23-6-929taribine müsadif pazar günü saat on bire kadar münakasaya 
konulmuştur taliplerin teminat ve teldif. mektuplarını tayin olunan 
1aatte daimi encümene tevdi eylemiş bulunmaları meşruttur. keşifna· 
metini prmek ve ıeraitini öğrenmek isteyenlerin encümen kale
miqe müracaatları ilan olunur. 

Marmara üssübahri kumandanlığından: 
300 Ton T .. uv~nan ve li.iriple maden kUmnrıı 13.~.9~9 J"!.1 i.Jr\~ miınakac:ıai alen\ve 1 
50 Ton Kuru <xlur. 13 ... %9 Faat lbrlc • 
1 - Balada mıkf&J·ları ,.e ilıaJe gıln Vf' ınatl.:ın 'a~ıh rııaden tl•m\lrı; ilt kuru onu ' 

milııakuaya l<oıuuıtur. 

il - Munakl0 a ~artnımeltriııi hf""' giırı i\iıı ko!11iyoııria ~ö··~ bilirler. 
111 - Talipler münakasa kanununa te'\-fikan dipc.ıziıo nk<;>.1.larınt \eye.but mnK:ı·~ tı: u 

olın bank.llır<lan ~·~kları te'mioat mektuplarını 23 ııcıi l·ırka n111lıa~ip m~ .. ·uil.ıfn.- 1 
ne. tevdi ilt muk:ıbilınde ~caklan makbu1. rtsrni He kuU'a;jd:ın1ığunız 2hm Eatım I 
komci., onunda mlıuakasn~ a ı'trak edebilirler. 

--·---·-1 
Emniyet sandığı ınüdürlüğünden: 
Bedosaki efendinin 10910 ikraz numaralı deyn seneJi mııcibiııce 

lmniyet ıandığmdan istikraz eylediği mebliiğ mukabilinde .)aııdık 
tamına merhun bulunan Bey kozda Kaı·akdere caddesinde eski l l2 ve 
reni 30.J. numaralı t•P 90 arşzrı arsa ii::erine nıebııi ahşap liç kattan 
ibaret üç oda, iki sofa, bir mııtı•ak, 75 arşın bahçe re mıi.~temilcitı 
sairevi havi hanenin tam'lmı vadesi hitamında borcun vPrilmPmcsin
den dolayı satılığa çıkan/arak 210 lira bedel ile mıişterisi namıııa 
ka(I kararı çeki/mi,~ ikeıı bu kare ·yıLde on zam ile IHJşka bir müş
teri çıkarak mı1zayede /ıfdelinı :!31 lirc.yıı iblfığ eykmiş olması cihetile 
mel.ıir lıaııe 2+ · 6 • ·1:29 t.ırilıirıe mıisadif örııimu::deki Pazartesi 
gıinıi ıel;rar soıı mıi::n\ rdesinin icr:)·ı ı·e mııa,nclesinin ikmali 
nıukarrer bu/ıırzdıılfdndall fa, ip nlar!laT/11 mP;:kfir {{ltnde nilı<LVC! Saut 
on al:ıya /;adar saııı:ık idares,ı.d~ iuı::<ı lı;:/ımmıılan !ıi::u:nıı ilan 
ulur.ur. 

Emlil< ve Eytam Banlıası 
lstanbul Subesinden: 
ı:>azarl•kla Sa:tilik r>epo 

Eeas numarası Mevkii Numara 1eminat mikdarı 
Lira 

59 Balatta Karabaş l\lahalleeinde 38 Denizden Dolma mahallini müş· 1810 
Vapur i.keleıi cadde<inde 40-42 temil dilkkô.ıı depo ve kalafat mahalli 

Bal&da mevkii ve evsafı muharrer eml4k bedeli pe~in ve ya muka,saten tesviye edilmek ıartlyle pazarlıkla eııılıcağından 

taliplerin 11-7-929 tarihine mti!ldif perşembe ~ünU saat on altıya kadar ~ubemize müracaat eylemeleri. 

Söke satın alma komisyonundan 
Sök.ede ki kıtaatı aEkcri) tnin kapalt zarf usuh1 ile er:-akı oıünakac:a)'a vaz ve 29 

J1a1iran 929 da ihttlc edilece~i il!iH olunur. 

J 5tanbul i<·ra daire<11den: K:ıd!nko bin· 
ti f)imitrinin llr~fail 'fıngıı~.u1 efr>n<li· 

dtn i~ikr:ız eyledi~i t:e~ l üz liraya 
mukabil ,·efaen ırraK e.\ ltdtilİ Boğaziı;in· 
de Biiylll~<l! rede dcrfı iı;i ıol,ağında 

:ıti~ 39 o. h o;;ırf :niilk bir bap hane 
borrıın \'t-r;Jrn ·metinden dolayı indf'Inıi.I· 
~a)Cdf' Lcj .\·h_~ yirmi lira h"clt::lle ıalibi 

uhJtc:ıine ihalei evveHye<.:i hilicrK ihalf'i 
k:ı.fiyf"11içi.in Oh be~ gün nıüddelle müz.a· 
) l'dC)f' kouulmuJ!IUr. 

-----

Vebavı tevlit eder. -

Hududu: Cophesi tarik. ••f! tarafı 
A.nasta5yanıo ar~ası, sol tsraft l'i~E.r ha· 
ıııoıın hane .,.e Lıı.hre~ı, .• rka r kaıoap 
'{aninin ar:-a~iyle mahdut, tahıninen uç 
llız ar~ın tf'"rhiin<le ara1idrn ) \i.1. otu:r. iiç , f 
ar,uı terLiindt: bitı.a mtitclıaki"'i sr:0.at.hr. 
H:.?n_. in onıındr"ki sala~ ınuhdes ahır 

h11.rir;tir. 

Onları hiç koku ııeşretmek-
sizin kurutan ~. 

asloltsin ~J 
:'l!liıtcmilfüı: iti koılı ah0ap hanede 

bir taşlık, bir yiıkllı ve dolaplı, bir kü· 
çi.tk. diğer qalıni;li. <lort oda, bir heli, 
merdiven oltt ki.ımtirlük, maltır. ocakh 
mutbak, hir ufal... sofa, ar~~do. bir incir 
aiıt•ı, ta-.; hile-ıi!tli bir kuyu \·ardır. 

Bekir :>ıdkı B. kiracıdır. ~!ezkflr 

ab~ap lıaneuin kıymeti muhanımiaesi 
, edi \Uz yetnıi~ btş liradır. lı~ira~tna 
) u1d; be · 18mla t•lip ol•nlar vr dalıa 
7.:iy:ıde malOhıO.t alın.ık i~lC)'(;D1er kısmeti 
muhanu .. ıinc0in~n ~ lizd'! onu nispetinde 

pey aJı..çecıini mu:staqhilıeo ve 928 · 3214 
'l'. ;\o. iJe Istanlıul icra li~irc ını· ruLra· 
c.:aatları .,.~ 8 Temrnuı. 929 tari!:iı:dt:. :::ı.at 
t'n al!ıve. k•d:ı..! ih'llri ha(~~. e ı i~ r:ı i.:ılı· 

ile imha ediniz. Paris Pas
~ tor laboratuvarı müstahzera· 

tındandır. , 
' 1 
11Deposu: J. Bert ve Şürekası. _1 
) Galata\ oY'·od:l okağında Voy·ti: 
ıl vodn Hanında No. l fı, 
.. :a:: 2G f1: ~ fil . :E .- -r"._..1.- - . - • • 

J stanbul icr.:ı.'1.ındaı.: Lir de~ oin teıninl 
için mahcuz olup furulıtu ınUkarrer 

bulunan bir roza tel, tai ni11erı \·o hiı çift 
roza tekto~ küpe ve maa kt:.o:ırık Lir altın 
ıaaı 24 haziran 929 p.s.:-.urt,.si g·ınü saat 
on Uçden iıibarcn Ç.arıuyıkthiıde .~udal 
beJe"tenindt- hilmlı.z.:ı;ı cctı_ ~e.tıl~c.?~ındlin 
ta.lip ('):uıla.ıın ı::L!n Ye ,-.;.ı.lr.tinJe hszır J,n. 
h:tlmr.~nrı ıl.11:. oiı•nur 

1 stanbul icra darresinden: Havva r\aci • 
ye h. m Saten h. dan borç aldığı pa • 

raı a mukabil vefa•n mefruğ bulunan 
F.rı:nki.iy Klzyatai; çe~nıe pinar gokağında 
cedit 45 No. nıaıı b•hçe bir bap hane 
borçtan dolayı kırk he, gun mtiddetle 

bilmUuıyede iki yüz lira bedelle ıalibi 
ohdesinde ioede heJeli mUıayede haddi 
Jnyıkıı.do olmadı~ından bir ar mtiddetle 
tem<lidine karar verildi. 

Hududu: Şukan, Garhen Tursun kap
tan ::'iınalcn Edhem Pa,. emllkleri Cenu
ben yol ile mubdııt bahçe dahilinde iki 

hane olup yol tarafındaki hane 118 arıın 
19 parmak, bahçe geri"indeki hane 182 
nrşın terbiinde olup 1380 orıın murab • 
baınd•. .:ahçedir. Haneler ab§ap olup ıol 

ıarafındaki hanede bir ev altı bu- heli 
bir gusıılhane rlört oda bir sofa yanında 
bir katlı ufak mutfak vardır. Arka tanf. 

taki hanede bir ev altı bir heli bir mut· 
fak biri <"an1ek8.ııla bülıneli ııç oda olııp 

altında hic bodcruın ve ~anında bjr ahur 

vardır. Hane~erde borçlu sakiudU:. Bahı;e~ 
de n1üteaddit ıncy'a ağacı ve Uç kuyu 

mevcut bahçenin etr.ıfı k.ısmcn tnı ,)uvar 
kl!lmcn tel ör~u ve hendek ile oıuhattır 

fada malOmat 9:!il-2292 dosvadodır. Fada 
bedeHe taliplerin kıynıtti muhrmmine!i olso 

biu iki )·Uz li:cnın )"ü1de onu ni11J:betinde 
pey al.;ı_;tcini ··e-ıneye- teslim c:r.ıeleri ve 

25-7-929 t•rihinue •Mt lG ya k•d•r son 
müıııyedc.i apılaca~ı il!!I olunur. 

ıf.laubul icr:tcındaıı: Bir deyicdeo dolayı 
furulıtu mukarrer ve kraisier markalı 

bir aılet nçık otomobil ~thri hal;ıı 24 
ir.ci pHıılTtı.: j günli sa:ıt ôncia 'faksiau1e 

"nflir k:ıhvı~fi üni:cı..!~ tak•i mahallinde 
•a:ıiac:ıktıı·. 'l'uiip olaıılıtrın 11u•ıuur111U 
mur.tı.:ı. ~t lts!Jıclt'r. 
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il kale, lzmir, Küllük, Bodrum, !: 
jj Radoı, Fethiye, Antalya, A· H 
H laiye ve Mersine uğrayacaktır. !j 
P. Fazla tafsilat için Galatada li 
iİ Site Fransez hanında 12 nıı· ı'" 
H marada acenteli~ne müracaat. 
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Bütun medeni dünyanın tecrUbe 
ettiği yegane saat 8 büyl\k mükafatlı 

IL.DP Saati 

M Ulga itibarımilli bankasının oannna 
muharrer ve 195,600 numradu 

195,609 nuınraya kadar mukayet birli!< 
on adet hisse ıenedini zayi etmiı oldu • 
gundan ve yeni•ini almak Uue mUracaaı 
edeceğimden m .. ı..nr bi•se senetlerinin 
zuhurunda hiç bir hUlr.Um ve kıymeti 
olma)·acagını ilan ederim. 

Bebekte 6 mukerrer numrolu ,alıda 
mukim• Vesime binti Mehmet Tevfik. 

J etanbul lcrastodan: Ay~e Huriye lıanı • 
mın Nasıra hınımdan borç alclığı iki 

bin !ira)·a mukabil birinci derece ve ~ıra 
numaruıyla ipotek irae eylediti Sultan 

beyaıiı Emin h. mahallesi Ha••n paıa 
karakol sokağında 2-1-26 maklup maa 
oda bir bap dülr.li.ilo borcun .eıilmeme · 

•indon dolayı indtlmüzayede bin d;;';;' 
, Uz lira bedelle talihi uhdrsine ihalei 
~,·eliyesi bil icra ihlalei kat'iye•iyçıln on 

beş ~un müddetle mUıayedeye kooulmut
tur. Hudndu: Tiramvay caddesi ••il ıar.fı 
ve arlı.aaı Kamil ef. zevceai emlilti sol 

tarafı yani zevcesi emlil<i>le mahdut on 
dörı metro kırk ~antimetro tbiinde bocr• 

durumlu ü.sıunde oda!ı bulunan came · 
l:ilnlı demir yaprak kepengli iki bin lira 
kıymeti mulıammineli aklar dukkinında 

[kağir) l•mıil ef. kiracıdır. YUzrle bet 
zamla ta1ip <.rlıni:ır ve dı!!.ha ziyade ma -
lün1at alıuak ist~yenlt>r k!ymeti muh11uı. 

ıninuinin 'i• 10 oi betinde pey akçeıi • 
ni ve 929-1212 dos' a No ınbstalıuben 
lstanLul icra dai:eıi ~ilıayf!de ıube!'line 
murac,:;.at etmeleri ı,·e g.7.929 tarihinde 
saat 14 tlen 16 ya kadlU' lhalei kıst'ı c•i 

~·apılıcııRıodan mu,ıerilerin _bi11:..t ve ~·a 
bilvekile haY.ır bulunınaları Ülu olunur. 


