
Hacı Yol JJUt Efendi 
~Iuharriri: Afife Jikret 

lJlnııı§ bir kikdye ·Bir Yemenli İstan
bulda - ller beş lira gelire bir ~evce 
· bllfka bir kafa, baılca bir ruh.! - ilacı 
Yut yut Tepebtqı bah,eıinde likör içiyor. 

3 U.cU •••lamlzda 

l1akı1ıda yeni biı" !4!ekil ve 
çok zengin ınü.nderecat ile 
cıkacak olan iKDAM tan .. 
istediğiniz gazete olacaktlr. 

Ciimhurl11eı icin ve hail< lcln 
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v. Diyamandopulos 
hasıl 

dün geldi Diyo~ 

ılacağı kanaatını 

ki: ''Aldığım 

tevlit edecek 
vakında 
•' 

talimatın sekli itilaf· 
mahiyettedir.,, 

icmal Yunanla ihtilafımız 

Gec olsun. Diyaman dopulos 
Gfk olm•sın.. dün geldi '· 

Seneleı-denberi ıUriiklenegeleu 
Türk • Framu: mea•eıeleri sonuna bu akşam Anka- ı. 
varda ve Aııbrada bir itilifna· 
me imuland.a. Tem.e11.ni ederiz ki 
bundan ıoma Suriye ve Türkiye raya gı• diyor 
hududu normal hir hale gelsin. 

Franııdar Türkiyede buyiik bir 
deli.tiklik. hayatta ve zihniyette 
esaıb n cezri bir yenilik hasıl 
oldu~ııu pek geç ve pek göç 
anltulüaı 'fe bunun içindir ki mU· 
zalı:er4'ler mU.miu bir hal aldı. 

Hall>u.ki bizde henüz C\lmhu· 
riyet ilin ediJmede:a, son men· 
huı ~adi~ab letaııbuldan kaçma· 
dan, Yuı;ıan deni,ıe döktilmeden 
Pariı hükOmtti Ankara ile mU· 
naıebet tesiı etmilf, Adana han· 
litiııden çekilmifti. Ondan sonra 
Franııı tiyaaetiJıde çirkin hh te
beddül oldu, i>ir tilrlti hakları· 
mızı teslim etmediler. 

Şu IOR ittiôf her iki tarafi 
memoan ette gerektir. Fransızlar 
uıillet~r cemiyetinden aldıkları 
bit vellyet - "andat mucibince 
Smiyede mankkaren hUkUm ıürü· 
y4idar. Bu halde hudut m.ea•ele· 
simle bu kadar iarann lüzumu 

W1ey.di ı . 
, Eler fru•ıs zihniyetinde İ.e• ' 

~imise bir tebeddül olmuısa hu 
ıunumi mliealemet namına ·mem· 
nuajyeti mucip olmalıdır. 

TUrkiyeui_n yeni bir devlet ol· 
duıu. eski Öinıııili imparıtorluğn 
ile jür pıüıpaae\,eti olmadıtı hao· 
k.a yerlerde d•ba çabuk anlaftldı. 
Frınaa ile Y uuaniıtan bu huıus· 
ta geciktiler. 

1mzal1D&D nıikanın iki dev· 
Jet mUa.-ebatı için hayırlı olma· 
eını dileriE. 

.Medeniyet ileminde ve cihan 
i~lerinde btlyil.k bir mevkii olau 
Freaea ile Iİyatet ve iktisat sa· 
balarında teşriki meıai umumi 
miMa)emeti takviye eder. Kültür 
ııoktaıından bu derece yakın hu
buadupm11.1 Franaa ile her ıı· 
hada birlikte çalışmak emelleri· 
mizden biridir. 

F.rantız ıermayetıine ait cenup 
demir~iluunn bniııemiz tarafın· 
dım Ntılı aJuamaıı iae bu bapta 
devle\lıı tutıu&u politikanın iuki· 
tafı demektir. 

S'-•••I •istemi 
Amele fırkııı Britauyada hü· 

kU.meti eline aldı. Amerika ile 
,Usel mtl.DıHbetler başlıyor. 

Eter Lacntere Amerika ile 
itini oydururu Cihan ıiyuetinde 
ha iki devlet hikim olabilirler; 
ve, FnDtl ile müttefik ve müt· 
,.lifleri bu politikaya boyun ey· 
mek mecbariyetinde kalırlar. 

Mac Donald'ıo ekalliyetler hak· 
Jruadaü fikrinden bir az toma 
bahıedeeelit. Eter ımele siyaseti 
inkitaf edene Verıaille, Saint· Ger
mıin, Neuillry, Trianon muahede
lerinia tashibhıe kapı ıçılmıeı 
demokdr. 

Sovyederle de müo.aıebete &i· 
ritUecek. 

Batveldl Mac Dould diyor ld: 
" Bundan ıonra itti/a'lclar 

ve itilaflar balı.a meNU ola
ma. Bu zihniyet büıbütün 
kölınel,efmiftir. Aıırupada bü. 
tün bütilıa yeni bir iftiralc ıi .. 
temi ittlluu etnaelc utiyorwı. 
Artık bundan sonra raluıbet 
olmayacaklır; bir devletin. di
ğer birine lıarıı üçüncü bir 
devlet~ w.lafmatına ınesağ 

yoktur; gizli diplomaıi olama•. 
Milletler anuında hilıni ni• 
yet "e nur 1 ,, 

Ne hot ıöder l 
Bu IÖzler bil~asaa franıız bü· 

kiimet ve matbuatını kıtkırtrı. Çü· 
nkü Franıanın ittifakları, itiliflan 
var. 

Acabı Mıc Donald ile haricfye 

Bir kaç günden beri şehrimi
ze gelmesi beklenen Yunan Baş
murahhaın M. Diyamandopulos 
dün Stella Ditalya vapuru ile 
avdet etmiş ve Başmurahha
sımız Tevfik Kamil Beyle, 
Yunan sefareti erkanı tara
fından karşılanmıştır. M. Di-
yamandopulos, kendisile görüşen l 
bir muharririmize demiştir ki: 

- "Ankara faaliyetinin tetkiki l 
uzadığı için bir az geciktim. Ma. 
lum olduiu üzerP. esasa ait ı"'k· 

talar etrafında tamamen itilaf ha-
sıl olmuştu. Teferruata mütaalHk 
bazı mesail hakkında kat'i talimatı 
hamilen Atinadan avdet ediyo
rum. Aldığım talimatın şekli ben
de yakında itilaf hasıl olacağı 
kanastını tevlit edecek mahiyet· 
tedir. Esasen Yunan hükumeti bu 
defa neticenin tespit edileceğine 
emindir." 

M. Diyamandopuloa bu ak
ıam Ankaraya hareket edecektir. 
Başmurahhasımız Tevfik Kamil 
beyin de bu akşam Ankaraya 
avdati çok muhtemeldir. 

Tevfik Kamil beyle M. Diya
mandopulosun azimetini mütea· 
kip Ankara müzakeratına başla-

1 nacaktır. Müzakeratın, müspet 
veya menfi, seri bir inkişafa maz
har olacağı tahmin olunmakta
dır. 

2 &il 

nazın Heuderson hu nauriyeleri 
ıatbik edebilecek mi ? 

Bu dakikada bir az şüpheli 
görülüyor; çünkU amele partiıi 
avam kamarasında tam bir ekseri· 
yeti haiz değildir. Yeniden iııtiha· 
bat olmıht parti daha hüyiik bir 
kuvvetle tekrnr iş başına gelmeli 
ki programını yüzde yUz tatbik 
edebilsin. 

Bununla beraber erogramın bir 
mübim kısmı tatb1k edile4:eğe 
benziyor. 

• • • Geçeude Mac Donald'm ba§lna 
tuhaf bir beli geldi : Lihik bq~e· 
kil, iş makamına ~elmeden barıci 
aiyııet hakkında für kaç ıert ma· 
kale yınp gazetenin birine gön· 
der.mi'" Bu.Dlarduı bir kaçı baııl· 
mı,, bir ikiıi de torbada kalmı,. 
Gazete azizlik edip bunlardan aka• 
lliyet, meı~elesine dair zehir zen• 
herek bir yazıyı şimdi neşretmez 
mi? Akalliyeı m.e.'eleaindeu dol11yı 
B t'·~~il hnırefJtri ~11gp. solı, Fra· 

Az, öz (alınan coculc 1 

imla. ıarl mlil•• ••• Madame Marinin 
Sovyetler memleketinde im/4 

fJ• ıarf. rıahiıı ilga ediliyor (yoğaltı
lıyor) muı. Bu hwusta bir söı 
•ö:>·lemeckn havadisi "Dail.y Mail,, 
den aynen naklediyorum: 

"Kom80molskaya Pravda naımn
daki ıovyet ıautesi sarf kaideleri 

v çocugunu 
Ebe Firdes hanım 

çaldı mı? 
aleyhine bir miicodeleye Prifıi. Taksimde Duvarcı Sokağında 
Sarf. terbiye ve taluü yolunda halk oturan Madam Mari Bayazıt polis 
kütlP.lerina bir enıel ı.e,kil ediyor· merkezine müracaat ederek garip 
muı. Bu engeller yık1lmalıdır. 

"Genç bolıeviklmn gauı.ri gra- bir iddiada bulunmuttur. Mada• 
mer ve imlanın iJ6aıı. için urar edi mın polise anlattığına nazareıı 
yor, çünx-t; bu iki şey sençler ara• kendiıi evelki gece Gcdikpaşada 
smda her yaratıcı gayreti imha et- oturan Ebe Firdes hanı mm evine 
mektedir. rece yatısına gitmiş ve berabe-

"Sar/ kaideleri pert:hıi orlumn - rindede 10 aylık kadar bulunan 
da proleterler, di;.ıman ıınıf tara· çocu~~nu da götürmüştür. Sabah· 

Türk • Fransız ·itilafnamesinin imzasından sonra 

Adana, azılı. oir şerirden kurtııldu 

Jmdan gaddarctUma emiyor. layın uykudan uyanan Mari, ya• 
"Sovyeı idareıi temin ediyor ki nmda çocuğunun hulunmadıkJnı 

sarf tedruatına nihayet .,.,.,u,.,. röm:ıilş ve röya Firdeı hanım-. da 
paradan ııe vakıttan UWJrruf ole · • 
ca.ttır. Para tasan-u.fu aened. yir • 
mi milyon (türk) lirası tahmin ol,. 
nabilir. 

Köyler soyan ve canlara 
kıyan şaki Gezik Duran 

nihiıye-t ölü olarak tut~ldu. 

"Maarif Komiseri Lumaçar1ki 
ilga taraftarıdır. 

"Diktatör Stali'nin sar/ta ııe na· 
hivde iktidarı olmadıtından, o da 
bu inltıla.b, himaye ediyor. Bu in • 
kılôp burjuvaların. imla ııe sarf 
vasıtası U. ameleyi ezmelerine kar· 
şı gelecel~tir.,, 

Yedi sekiz se· 
nedenberi Ko 
zan, Feke ve Sa 
m bey}i kazaları 
dahilinde icrayı 
şakavet ederek 
birçok cinayet
ler ve soyguncu 
luklarda bulu· 
nan meşhur şaki 
Gezik Duran n
ihayet mukad-

der olan aki be-

sine za mpara· 
lığa giderken 
dört cesur ja· 
ndarma neferi· 
mizin kurdukhu . pusuya düımüş 
ve telef olmuşur. 

Vak'a hakkmda almış olduiu
muz malumatı berveçhi ati der· 
cediyoruz: 1 

1111 1ıazırlık 
Şimdiye kadar yapılan tahki

katta sırf kendisine yataklık eden 
bazı kesanın yardımları dolayı· 
sile bir türlü el~ geçirilemeyen bu 
azılı ıeririn son zamanlarda Saim· 
beyli kazasının Eleftin karyesinde 

nsaya. İtalya ya, v. ı., kantatlilaıı 
uvuruyor ! 

Bittabi, Mac Donald buııJan 
httkftıuet reiıi ııfatı ile yumadıiJ.· 
nı ilin etti. Lakin kaç para eder ? 
Fikir, kendi fikridir. Lihik hatve
kiliu zihniyeti işte bu .... 

Meıeli ahalisinin ~ıı:de sekSıeni 
almanca konuştuğunu itiraf etmek· 
le beraber Franaa, Alaace'a alman 
delil, fransıs diyor. Mac Donald 
iıe Alsace'taki alman akalliyetin· 
den bahıediyor ! Muhtrem M. 
Poiıaeare'nin vuiyetini düşünün .... 

••• Bütün bu ıiyaei tenakuzlar· 
dau anlatılan ,udur: Harici !lliya· 
ıette hiirriyeteever fikir nazari 
olarak ilerliyor. L!kin bunun tat• 
bikat ıabasına çıkması için engel· 
ler var. Bunlardan en mühimmi 
Akalliyetler iıi ve Avrupanm bu 
günku haritasıdır. 

Clemenceau, Wilson, Lloyd Ge
orgP.'un çizdikleri horit!\ bozulmaıı:· 
s:: cıtkl luu dc..-aw ~rlip &i\icl'. 

bir kadınla münasebatı aşıkanede 
bulundu§'u ve ıık sık gecelerini 
bu kadmın hanesinde geçirdiği
ni te1pit eden landarma alay 1'u· 

.... • • • lngiliz g~eteıi bir 00, makale 
ile bu havadu üzerinde israr etme
seydi §U yazımı )·a.rnıayacahnm. 
Lal;in iı bir §alından ibaret detil
miş. 

Demek ki bap bozuk yazı ya:ı • \ 
lacak; mesela türkçemi:de §ijyle 1 
deyebileceğiz: 1 

"'Ben gitti. Biz geleceksiniz. Bi"' 
kitaplar almak için on kuruşlar 1 
verdim. Hava dır fena. Dum olru 
gün bu yı. gazete. lmw çok kötü 
var. Ben bilmez sarf, anlama:; imla; 
büyük ıair fakat.,, 

Çetrefillere gün doAdu! Lô. teı · 
pih, Avrupadan buraya :reni gelip 
le biT az dilimiı:e merak edenler 
haftasında Rakıcı Rifat vt Filori • 
nalı Nazım b~ylerckn üstün l'!ir 
olal'aklar. Abdülhak Hamit, Cenab 
A. Haiını kundura boyacılığına 
tenezzül edecekler. Hele "Az, öz,, 
muharriri. boyacılara yamaklık bile 
edemeyecek. Ne dersiniz? Git gide, 
acaba, hesap, hendese, cebir, miha· 
nik, t.\ s., de ilga edilecek mi? M01ı
tık zaten çoktan mülgadır, biliyo. 
ruı:. 

Arapca güzel bir sö: ııar: insan 
bilmediğinin düşmanı imi~! ... 

Süleyman 'Nazif sat olsaydı bu 
fıkramı ona ithaf ederdim. Müsa
adeleri ile, bari, Ahmet Haıimirı 
tenkidi huzuruna arzeJe.yim. Üsıa. 
da bir yası zemini takdim edi. • 
yorum.- C. N. 

i Enis Bey 
Üç gündenberi oehrimizde bu

lunmakta olan Atina sefirimiz Enis 
bey buradaki me~guliyetlerini ile· 
mal ettiti takdirde perşenbe günü 
mahalli memuriyetine hareket 
edecektir. 

- -
Ebe hanımın evi 

..:.rl'muşsa da haberi olmadıjı c. 
vabım almıştır. 

Madam • Mari. 
Binnetice çocuğunu Firdes hanı
mın çaldığını ve meydana çıkan· 
larak kendisine teslimini iıtemiı· 
tir. 

Polis bu iddia üzerine tahkikat# 
başlamış ve Firdes hanımı iaticvar 
etmiştir. Neticede madamın yalan 
söylediği, çocuğu kendi rızasiyle 
Firdevs hanıma verdiği, sonra her 
nedense caydığı tespit olunmuı; 
mamafih çocuk Firdes hanımdan 
alınarak annesine verilmiıtir. 

Riyaseti Cümhur 
katibi 

Tevfik b. geldi. 
Tahdidi teslihat komisyonuna 

iıtirak eden heyeti murahhasımız 
azasııadan Riyaseti Cümhur kati
bi umumisi Tevfik bey dün Stella 
Ditalya vapuru ile Italyadan ~eh
rimize avdet etmiştir. Tevfik bey 
Hariciye vekilimizin avdetinden 
ıonra komisyon mesaisine iştirak 
etmit ve bilabara tedavi edilmek 
üzere ltalyaya gitmi;ti. Tevfik 
bey Vali Muhittin bey, şehrimiz· 
de bulunan dostları tarafından 
istikbal edilmiştir. 

Şaki Gezik Duran "iKDAM,, yakında yeni 
mancl~1lığı efrat arasından dört bir Qekil ve daha zengin 
güzide genç ve cesur efendi in.. ~ 

tıhap ederek bunlara yirmi bet münderecat ile intişara haşlayaca·k 
gtın kadar geceli gündüzlü Mav- ve bu meyanda y akııp Kadri Bey 
zer v~ tabanca ile endaht talim-

leri yaptırıyor. Bu müddet zar· arkadaşımiz dahi haftada iki ID3· 
fında iıtenildiği derecede yetişti• 
riliyorlar. Tabii bütün Bu hare- kale yazmak SUreti}c gazetemize 

ketler herk;ste~ giz~i ~tuluyor. i muaveneti tA:bri ·iyede bulunacaktır.; 
(Jl-1(: .:adı 3 ııucıl sqyfadqJ . t ._.,..,....,.~,..,_~~.,,,,.,.,~~ .. ~"' t.t tt'·.....,. ~ ~•ır-:.-~"'~1.-t.ı~·ııı.-t. ~'M>~ .... ~~·•• 



Askeri Hava rasat 
müdürlüğüniin 

muhim bir teşebbüsü 

Biuaenaleyh telsiz telefon ahi
Reine malik olan hususi ve resmt 

· umum müe'-seseler ve halk gayet 
okunacak olan hava raporla· 

nı not ederek temini istifade 
8bı1eceklerdir. 

Ra i1An edecek olon An
ra telsiz teJefôn postasının tulü 

~~·~~030) dur. ilin saatleri 
öğleden sonra saat onlıeş ue gece 
saat ~rmi birdir. 

,, '(: .! f 

Feııa bir çorap söküğü. ! 
1

Lfi.mia hanımın vefatından 
~ıkan dava yerli 

tiirlü türlü şekiller 
• 

Malumdur ki , Şişlide Lamia 
isminde genç bir kadının 

dokumdan sonra vefat etmesi 
dolayısile Lamia hanımın valdesi 
Belkia hanım tarafından Dr. Ke
na Hasan, Atıf beylerle kabile 
Müberra hanım ve merhumenin 
zevci Cemal bey aleyhine bir ve• 
fata sebebiyet davası ikame edil· 
rnişti. Bu dava Ağır ceza mahke
sinde rüyet olunurken, Belkiı 
hanım, mahkemeye bir mektup 
ibraz etti. Bu eski vekili Ferit 
DaVut beyden gelen bir mektup· 
tu ve Belkia hanım bu mektubu 
mahkemeye gösterdikten sonra 
m~ileyhin maznunlardan ma· 
dcft menfeat beklemekte oldu· 
ğunu hisseylediğinden vekaletten 
azlettiAini söyledi. 

Bu hadise üzerine Avukat Fe
rit Davut bey, Belkis hanımla 
kın Cemile hanım alevhine bir 
hakaret davası açtı. B~ davaya 
dun birinci ceza mahkemesinde 
sabahlayın başlandı. Müd<lei mev
kiinde Ferit Davut bey bulunu· 
~ ayrıca iki vel<ili de avukat· 

lar mevkıini işgal ediyordu. maz· 
nun mevkıinde deı Belkis ve Ce· 
mile lıanımlar oturuyorlardı. 

Ferit Davut bey davasını teı
rih e<ierek Belkiı hanımla llızınm
ötede beride kendi aleyhinde 
meslekile kabili te'lif olmayacak 
ıöıler ıöylediklerini son defada 
gene ağar ceza mahkemesi buzu. 
runda böyle bir isnatta bulunul
duğunu söyledi ve tazminatı ma
neviye olarak 10000 !ıranın hü
kGm altına alınmall ve bu meblatı 
mileasesatı hayriyeye teberrü ede
cetini ilave etti. Bundan sonra 
B~ kiı hanım söz alarak Ferit Da
vut beyi vekaletten azleylemiş 
bulunduğunu, , · endiıine fazla hllr
meti mevcut ı..duğunu, söyledik
lerini hakaret kasdiyle sarfetme· 
dili•i beyan etti. Sıra şahitlerin 
diolenmeıine gelmiıti. 

vela Huriye Necibe hanım 

yep 
tafsilatı bir 

..... 

Sahaflar 

kaç güne 

Aliye hanım hadise · 
Aliye hanım inadam Mannik: 

hadisesi tahkıkatını y'1pacak olan 
Üıküdar muıtantiki ı.<iemal be 
bugiln Aliye hanımı, Ma am Man~ 
niği ve bulunabildiği taktirde d 
Mösyö Berger i iBticvap edecektir. 

Müst11ntiklik 1e- madam Manniki 
iddiası gibi hadiseyi katle teşebbü 
mahiyetinde görürse ·ye hanım 
tevkife selaliiyettardır. 
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Hacı Yut gut 
Bu sene ekinlerin 
bereketli olacağı 
haber verilivor 

Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya 

heyin seyalıatı 

IMacdonaldın Ame
lrikaya seyahatı gel
ecek seneye l{alıyor 

Olnıu§ bir lıikaye • Bir Ye11ıe11li İstanbulda 
· lf er beı lira gelire bir zevce - başka bir kafa, 
ba§ka bir rllh! • Hacı Yut yut Tepebaıı balıçe

sinde likör içiyor. 

Anara, 23 [ Hususi ] Erzincan, 22 [A.A.] 
Mulıarriri: Afife Fikret 

iktisat vekaletine gelen malü
ınata göre ekinler her tarafta 
çok mükemmeldir. Hükimet ge· 
lecek sene iki misli mahsul almak 
için fimdiden tetkikatta bulunu· 
Yur. Alakadar daireler iki misli · 
mahsul almak için ne gibi teda
bir ittihazı lazım gelditini tesbit 
ediyorlar, En mühim tedabir 
olarak ziirraa bol tohum dağıt
ınak olduğundan ziraat bankası
nın bu sene daha faal vaziyete 
geçeceği tahmin olunmaktadır. 
Zürraa kooperatif teşkilatı daha 
bu seneden mühim faideler vere
ceği tahmin olunuyur. 

alatasaraylılar galip 
lzmir: 23 [A.A.] 

Galatasaray-Karııyaka maçın

da aıfra karşı beş gol ile Galata· 
saray galip gelmiştir. Maç fevkal' • 
ade bir samimiyet havası içinde 
Cereyan etmiştir. Altay • Karşı
Yaka muhtelit takımı ile yapılacak 
ıntısabaka önümüzdeki cuma gü· 
llü icra edilecektir. 

Yahudi kongresi 
Viyana, 23 [ Hususi ] 

Gelecek lEylülde Viyanada ci-
1\an musevi kongresi toplanacak
tır. Kongreye muaevi ahalisi olan 
muhtelif memleketlerden 10000 
lllurahhu i,tirak edecektir. 

Kongrenin resmi ismi .. Agu
las İsrael ,. dir. Kongre eylülün 
\i.1undan on yediaine kadar Sof. 
Ya salonları denilen ftıüeuesede 
toplanacaktır. 

Dinine ııkı merbut olan muse
"'iler tarafından ilk defa 1912 se
esinde teıkil olunan " Agudas " 
emiyeti harekiti harp dolayi
iyle bidayette liyıkiyle inkişaf 
~dememif idi. 

Muahharan bu cemiyetin aza
aı yarım milyona baliğ olmuş ve 
ılJc konfransını yine Viyanada 
tktetmiş idi. 

Dahiye vekili Şükrü Kaya bey 
refakatlerindeki zevat ile birlikte 
bu gün saat 17 ,30 da Erzincanıı 
vasıl oJmuşlar ve şehrin methalin· 
de ordu müfettişi ve Fırka kum· 
andanı paşalar, Vali ve erkanı vi
layet ile !·<ıtaatı askeriye, Lise ta
lebesi ve kesif bir halk tarafın
dan istikbal edilmişlerdir. Mek
tepli hanım kızlar tarafından ve
kil beye bir buket taktim edilmiş
tir. Şükrü Kaya bey ordu müfet
tişlik dairesine misafir olmuşlar
dır. 

İngiltere ve içki 
Londra. 22 [A.A] 

Deyli Mer.Hn siyasi muhabiri 
içki memnu iyeti mes'elesi hak
kında kabinede bir ihtilaf zuhur 
ettiğıni haber alm:;ştır. M. Snov
deni reis addeden gayet nufuzlu 
bir sosyalist gurupu mes' eleyi 
ariz ve amik tetkik için derhal 
bir komisyonun teşkilini musır
rane talep etmektedir. Dahiliye 
nazırı M. Clynes ise İngiliz mil-
letinin içki kulJanmaktan men 
etmemek mes'elesinden daha mü-
him ve müstacel işlerin başarıl
ması lazım olduğu mütlaasında -
dır. Nüzzarın ekserisi ayui fikir
dedirler. 

İspanya meclisi 
Paris, 23 [A. A.] 

İspanya Başvekili M. Primo dö 
Rivt:ra Ekselsiyor gazetesi muha
birlerinden birine şu beyanatta 
bulunmuştur : "Dört yüz azadan 
mürekkep olan yeni meclis Hazi
ran nihayetinde toplanacaktır . 
Hükumet meclise yeni bir esasi 
kanun layihası teklif edecektir. 
Bu layiha kadın ve erkeklere reyi 
im hakkını tekrar vermektedir. 
Meclis yalnız teşrii kuvveti haiz 
olacaktır. lcrai kuvvet kendisine 

ait değildir. Kır aldan ve kırk 
kadar hadan müteşekkil bir kı
rallık şurası ilıdas edilecektir . 
Bu şura meclise değil, fakat ken
disine karşı mes'ul nazırlar tayin 
edecektir.,. 

Londra, 22 [A.A] 
Deyli Meyli gazetesinin Nevyork 

muhabiri M. Macdonaldın Müt
tehidei Amerika reisicümhurunu 
bu sene zarfında ziyaret cde
miyeceğini, · bu seyahatın galiba 
gelecek sene vuku bulacağını 
M. Hoovere bildirdiğini haber 
almıştır. 

M. Macdonaldın muhtelif hü
kumetler tarafından tahdidi tes· 
lihat lehine kafi bir teşebbüs 
vukuunu beklemekte [olduğu ve 
ancak bu teşebbüsten sonra 
Amerika seyahatını icra edeceği 
zannolunmakt:ıdır. Kendisi W a-
shingtonda ayni mes' ele hakkın
da Müçtemiayi Amerika hariciye 
nazırı ile müdavelei efkarda bu
lunacaktır. Diğer taraftan Ame 
rlkanın Belçika sefiri M. Gipso
nun Londradaki Amerika sefiri 
ile görüşmek üzere gelecek hafta 
şehri ınezkura gideceği istihbar 
olunmaktadır. 

Bir kaç İngiliz, Amerikan, Fr
ansız ve Japon mütehassısı tara
fından tahdidi teslihat mes' elesi
nin hallini imkan dahiline getire
cek bir formül bulmak üzere bir 
konferans akdolunacağı söylen
mektedir. 

l\ılesai konferansında 

Cenevre: 22 [ A.A ] 
Mesai konferansı müzakerata 

nihayet verlI\edcn evel Çin mu
rahhası M. Çou söz alarak Çin
deki imtiyazlı mıntakalarada 
beynelmilel içtimai kanunların 
tatbikini istemi~ bu teklif üzerine 
~araretli bir münakaşa cc:reyan 
etmiştir. Fransa murahhası M. 
Arthur F ontaine Çinlilerin sulh 
ve müsalemet dairesinde tcrekki-
sine ve inkişafına gösterdiği ala
kayı teyit eylemekle beraber siya
si bir mahiyeti ha1z olan bu mes' -
ele hakkında hükumeti namına 
bazı ihtirazi kayıtlar dermeyan 
etmiştir. M. Çoun tek!ifi iki 
defa reye konmuş ise de nisabı 

ekseriyet hasıl olmamıştır. 

AkrabamcLn muhterem Niza· 
meddin Nizami Bey aşağıdaki ol· 
mu' hikayeyi anlattı. Ben, cari
yeniz Afife Fikret onun sözlerini 
naklediyorum. 

• * * 
Sultan Hamit devrinde, ye-

mende İmam Yahya isyan etmiş
ti. Vilayetin merkezi olan San' a 
şehri düştü. Vali Tevfik Beyle 
kumandan Tevfik Paşa esir düş
tüler. Felaketi 

Bu vak'adan evel de Yemen 
bir ketran kazanı gibi, kaynıyor
du. Osmanlı hükumeti eline ge
çirdiği hacı babaları ldarei mah
susanın saatte bir, iki mil yürü
yen köhne, battal tehlükeli pat
patlarma yükletiyor, Rodos ada
sına sürüyordu. Ada sürgünlerle 
doldu. 

Kadir ve ltibarına göre bu 
sürgünlerden her biri hazineden 
gündelik ialırlardı : 5, 10, 20, en 
çoğu 25 kuruş • • • • ( unutmayın, 
altın para. ) 

Rodos kalesi bu garip mahluk
larla dola. Hepsinin adı Hacı 
Efendi idi ; hepsi ulemadandı; 
hepsi birbirine benzerdi. 

Rodosa ayak atar atmaz bu 
hacı efendilerin ilk işleri ne idi 
bilir misiniz ? Evlenmek. Her bi
rının memleketlerinde birden 
dörde kadar karıları vardı. Bu
nunla beraber bir yemenli bir ge· 
ce olsun bekar duramaz. Her git
tiğ·i yerde 9)/ kere daha gerde
ğe ğirer. 

O hengamda maatteessüf aske
rimiz Giric!i tahliye etmişlerdi • 
Giritten perişan bir muhacır akını 
başladı. Bu biçareler yakınlık mü
nasebeti ile Rodosa geliyorlardı. 
Yer yok, yurt yok, para ise hiç 
yok,.. Giritli ırkı pek güzeldir . 
Zavallı giritli kızlardan bir çoğu 
bu Yemenlilerle evlendiler. Ne 
tezat, yarabbi 1 Ömürlerinde bu 
kadar beyaz ve güzel kadın. gör
meyen, tahayyül bile edemeyen 
bu yarı bedeviler zevcelerine aşık 
oldular. Adanada azılı bir şerir 11 Küçük telgraflar 11 

Bir kocanın karısına aşık ol
Marsilya ile Cezair arasın- ması nadir bir hadisedir; buna 

[Birinci sayfadan mabat1 ı Gezllf Duran da - Paris, 22 [A.A.] - Bahriye çok tesadüf edilmez! 

arekef kimdir: 
1 

kolağalarmd~n Berr lle pilot Hi- ... Yeni bir sürgün kafilesi 
Jandarma alay kumandam bin- Gezik Duran Kozan kazası köy- erel . ve . telsız "?emuru Ou~u.el geliyor! Bunlar çok gündelik ala-

• b ·· ·· b b d .. t ur lüklerinden birisi alıali~indendir. Marsılya _ _ıl~ Cezaır ara~ında gıdıp cak sürgün!erdcnmiş 1 
aşı umu ey u or ces .. . . . gelme sur at ve mesafe rekoru- h d R d h d 
fendiyi ailih ve cephane ile Muca_h.edeı mı11ı~e ~ıra~ar1nda nu kmnağa teşebbüs için 22 sa· Bu ava is o os şe rin e 
ükemmel bir surette teslih çetecılık ve onu muteakıp ıandar- atlik bir uçuş yapmak üzere bu yayılır yayılmaz ne kadar genç 

kız, du1 kadın varsa hepsi imam 
~c icap eden talimatı verdikten ma çavuşluğu yapmış ve bu strada gün Etang limanından bir deniz efendiye baş vurdul&r. Lakin he-

nra bunları gizlice yola çıka- iki şahsın o zamanlar icrayı şeka- tayyarcsile hareket etmişlerdir. nüz sürgünlerden haber yok. 
~}'or. vet etmekte olan biri tarafındeın tOa Beynelmilel Hukuku amme Gelecek kafile, bir telgrafa gö-

Dört arkadaş tebdili kıyafet katledilmesi üzerine günün bi- instit~sü - paris 22 [A.A] ~~y~ re, seksen kişilikmiş. 
~tniş oldukları halde hiç bir rinde yanına aldığı bir şa- nelml!ikel . ht~kuku ab~me ekrısAtıtusu imam bir defter tanzim etti. 

baya köye uğramadan ve sene ı ıç ır:1<ıın~ . ır ~o vru-
. . ~ . . , , hısla tenha bir mahalde hem pa ve Amerıka alımlerı hazır ol- Seksen yemenli geliyor. Seksen 

~ndılerını ~ıç hır ~mse!.e .. g~s- katili ve hem de onun akraba- duğu halde akdetmiştir. kız ve kadın bunlara talip. imam 
rmeden btr kaç gun yuruduk· ımdan altı kişiyi öldürdükten + İspanya kralının seyahatı - efendi he&· birine bir numara 
il sonra Eleftin karyeıine gele- sonra dağa çıkmış ve 0 tarihten Bordo, 22 [A. A) • Londraya git- verdi. 
~k hiç bir kimsenin k~ndilerini itibaren Feke, Kozan ve Saim ınekte olan İspanya kıralı Bordoya Bu garip ve kocalarının kim 
~emiyecekleri münasip bir ma- beyli kazalar dahil ve haricinde gelmiştir. olduklarından bihaber nişanlılar 
alde pusu kuruyorlar ve avları adetleri sayılmıyac~k derecede O Yunanistanda bir tahliye - sabırsızlıkla efendilerini bekliyor· 
beklemiye başlıyorlar. şekavetler ika ettiği, müteaddit Atina, 23 [A.A]. Pangalos kabi- lar. 

d nesinde nazırlık etmiş olan Ta- b U•U 8 kimsel ·:rin eşya ve nukudunu Fatma: - Acaba ana hangi 
# .. • vularis serbest bırakılmıftır. h f d" · b t d k? A11 

Aradan epeyce muddet geçı· gaıpettiği ve bir çok kızların -0. Borçlar itilafı - Pari.s: 22 acı e en ı ısa e e ece a-
()r t 1 ğ ı"zlı' bir karanl k bı"krinı· izale ve bir çok kadınlar• · ] D h h hım sen büyüksün ..• ve or a ı ı g ı ' [ A.A a iliye nazm eski mu a- Ali h d b 
tila ediyor. Bu sırada Gezik da dağlara kald:rarak haftalarca ripler n&mına kendisini ziyarete Ayşe: - a vere e e-

nimki çok esmer olmaya. Çünkil 
'Uran 0 her vakitki mağrur ve zevkini aüren çok hunhar azılı + Bir beraat kararı -- Besan-

22[A A ] C hk siyahileri sevmem ... 
'lltaazzım yürüyüşü ile ve bir bir şerir idi. ı son,. . . . - _inayet ma ,.. c- Hatice : - imam istediğı·ne 
· · l k C h · · f 1 1 mesı devletm emnıyet ve selame-
1 dakıka sonra başına ge ece unı urıyetın aa ve cessur ı t" . t hl'ke dli .. k h' ı"yı'sı"nı" ayırır. 'b . h J d ·L- b l 1 ım e ı ye şurece ma ı- · 1 
• etten bıhaber maşukasının a· a~ _arması. en nınayet. u :z~. 1 yette gizli tertibat ve muhtariyet Hüsniye: - Bunların çoğu şe-
aıne yaklaştığı bir sırada pusuda şenrı de çehkten pençesıne duşur- lehinde tahrikat yapmala maznun bek gibi, maymun gibi. Allahıma 
klemekte olan jandarmalanmızın müş v4: on~ ~.ukadder olan akibe- Alsash Roog u beraat etmi4tir. dua ediyorum, benimki bir az in
\tıklan kurşunlardan biruh ola- te göturmüştur. Muhakeme esnasında Roos muh· b . y . " l J 
k yere dü•üyor ve canı cehen· Şaki Gezik Duranı mcyyiten ~riy.e! ve if~i~ak ta~aftarlıklar~nm aanAal' e~z~ınA •. kardı ı~sabn şoly e 

.,. · bırbmle tehfı kabıl olmadıgını 1 ıye. ar eş· un arın 
rne gidiyor. Bu azılı ıakinin istisal edenler ıandarma alayı ef- k t'A tt b F çoğu yabani! Leyli ablanınki 

~s d" · k · k d d M .. 1 Ah 1 a ı aure e eyan ve ran-
. e. ı mcrkezı aza~~ getire~e ra ın an ara., ı . ~et oğ u saya sadakatini teyit etmiş- kendisini arada sırada ıımyor ...• 

~- fıyetten makamı vılayet ve ıan• Mustafa, Osman, Çınelı Ahmet tir. celsede hazır bulunan alsaslı- Köpek gibi. Dişleri de keskin-
ı·ına alayı kumandanlığı ha~ oğlu Mehmet ve Silifkeli Mustafa l lar beraat karararını (yaşasın Fran· m;ş, 1 

tı·da: ediliyor. oğlu Ahmet efendilerdir. sa) nidasile karşılamışlardır. Fitnat: - Bu açlık varken çakal-
1 

dan bile bir koca çıksa eyvallah 
derim. Kız, seıı beş kuruşun ne 
olduğu bilir misin? Hem çürük pa
ra değil, sağ para: bir gümüş çey
rek, üstüne de bir metelik! Anla .. 

Bu Fitaat, on beş yaşında pek 
cazibeli, güzel bir kızdı. Söyledi
ğini rumca söylüyordu, çünkü he
nüz türkçeye alışmamı~tı. 

Evet, çok şirindi: sap sarı 
saçları kılaptandan farksızdı. 

Mavi gözler nadiren baygın olur. 
Fitnatınkiler müstesna olarak 
baygındı. Ter temiz lekesiz bir 
ten. Kıp kırmızı şekerli yanaklar. 
Turfanda bir elma gibi. 

Yalnız sefaletten bir az du
dakları rengini kaçırmıştı. Parlak, 
süt beyaz, inci gibi, sapa sağlam 
dişler. Güzel elleri işten bir az 
yıpranmış. Ayakları küçük ve 
nefis. Yalnız çorabı yok. Kundu
raları da gayet büyük ve eski, 
battal, erkek ayakkabı. 

Kızın zekası cidden pek keskin. 
Lakin ne faide ki çok düşkün. Ba
basını, anasını runı eşkıyası balta 
ile öldürmüşler, hem gözünün ön
ünde. Yedi, sekiz senedir sefalet 
çekiyor. kimsesi yc;k. Kibirli de 1 
Hiç dileiimez. 

Rodos adasında çakıl çıkar . 
Bu 'enkli, pürüzsfiz çakılları yel
kenfilere yükletirler, öteye, beriye 
gönderirler. Bu ticareti edenler 
bittabi yahudilerdir. Sabahtan 
akşama kadar bu taş parçalarını 
topJaynnlar günde otuz para kadar 
kazanabilirler. 

işte Fitnat çakıl ve bazen de 
gübre toplamakla günde üç mete
liği hakkecierdi. Yazık! Fitnat gi
ritli olacağına çerkez olsaydı ne 
bahtiyar olurdu. 

Evet, çerkez olsaydı, kul cin
sindendir diye yirmi otuz altına 
satılır, iptida bir terbiye görür, 
sefaletten kurtulur, ve sonra ya 
bir ihtiyar paşanın, yahut genç 
bir pafa zadenin koynuna veri
lirdi .... 

Lukin heyhat ! Bu körpe, güzel 
müsteit kız açılmadan sönecek, 
bozulacak, kim bilir hangi ye
menlithacı babanın eline düşe
cek, araplaşacak, çirkinleşecek ... 

Kader l Fitnat bir çakala bile 
ğ ..,. ~ bb" 1 •• l varma a razı .... ı a ra ı . guze -

liğin hiç bir hakkı yok mu ? Ser
vet, nesil insana bir hak temin 
ediyor da güzellik etmiyor ... Yuf! 
= =--- _ l Bilmc~i ! ] 

Türklüğe hakaret 
eden 

ermeninin tevkifi 
V abram isminde bir ermeni 

geçende türklüğe hakaret etti-
ğinden Polisce yakalanmış ve 
adliyeye teslim edilmişti. Müddei 
umumilik o zaman bu adamı ser
best bırakmış ve evrakını büyük 
millet meclisine göndermişti. 

Bu evrak iade edilmiş ve isti
ntak dairelerinden birisi tarafın
dan istintakı kararlaştırılmıştır. 
Müstaptiklik gördüğü lüzum üze
rine Vehram hakkında tevkif mü· 
zekkeresi isdar edilerek tevkif -
haneye gönderilmiştir. 

Rusya - lngiltere 
Londra, 21 [A.A] 

Daily Herald gazetesi, hüku
metin Rusya ile 1927 senesin
denberi kesilmiş olan münase
batın yeniden tesisi için icap 
eden tetbirlere mümkün olduğu 
kadar sür'atle tevessül edeceğini 
yazmaktadır. Mezkiir gazete, bu
nun Rusyada teessüs etmiş olan 
şekli idareyi resmen tanımak de
mek olmadığım, çünkü bu cihetin 
daha 1924 senesinde yapılmış ol
duğunu ilave etmektedir. Mos
kova ile münasebat tesis edilir 
edilmez hemen lngiltere ile Rus· 
ya arasında mevcut bütün mu-
allak mes 'ele ]erin halli için mil· 
zakerata girişilecektir. 

3 
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lc;tanbuJ., 1,te bir ,ehir ki, et· 
rafı sularla çevrilmiş olduiu kal· 
de sokakları sulanmu ! 

btanhul .. İ~te bir tehir ki, de
nir:i karasından çok oldup halde 
}anğmları susuzluktan kol kol 
olur! 

Istanbul.. İşte bir şehir ki , 
içimine doyum olmaz bir çok 
nefis kaynaklara malikken, halk, 
Sahrayı kebirde kalmıt yolca 
gibi. bir yudum su bulamasI 

Halbuki, ekmeğin bu kadar 
pahalı olduğu bir zamanda llUY• 
ne kadalr muhtacız. ~lahim ya 
'"iki su bir ekmek yerini tutar,. 
derler •• 

Eskiden su ucuzluğun timaa· 
liydi. Şimdaise "Sudan ucw,, ta
biri hir misal oldu .. 

Ancak, su bu kadar aı:aldılı 
halde, sulular ne kadar toialcb 
farkmda mısınız? 

Bereket versin, bu ııcak ıla· 
lerde, kısa etekler, açık ıögü•ler. 
Çiplak kollar o kadar mebzul ki. 
her an ağzımız sulanıyor da ••· 
suzlukt:ın bayılmıyoruz! 

Gerçi, su iyi bir 9eyse de her 
şeyin sudanı iyi değildir .. Bilh..., 
yazının! 

Belki, ıuya dair yazdıjım ba 
fıkra da biraz sudan olmuttur .. 
Fakat zarar yok, sabuna dokuafı. 
mıtdımsa da suya dokundum yal .. 

Yusuf Ziya 
ızzJ&i2 an 

Yolsuz manalı•ı•1 
Bir ihale işinden 

hazinenin 
zarar ettiği doğru 

değildir. 
Dünkü son saat refikımız, Def· 

terdarlık işlerinin songünlerde 
doğru gitmediğinden şikayetle 
bir ihale meselesinden hazinenin 
1 O bin lira zarara düçar edildi
ğini yazıyordu. Bu ihale meae
lesi hakkında yaptığımız tahki· 
kata nazaran işin iç ytizü ıöyle
dir. 

Münakasaya konulan yer Mulak· 
ta harap bir karakol binaıiyl. 
etrafındaki erazidir. Buraya vak
tiyle 600 lira bir kıymet takdir 
edilmiştir. Bir çok ilandan aoma 
nihayet bir kaç talip çıkmıı ve 
işe iddia da girince buranın kıy• 
meli 10 bin liraya çıkarılmışbr. 
10 bin liradan fazla talip 
zuh'ur etmeyince Selim Sabit 
bey isminde bir zata ihale 
edilmiştir. Fakat daha teblirat 
yapılmadan Selim Sabit bey ihale 
ve münakasalar hakkındaki ka
nunun 15 inci maddesine iıtinat 
ederek caymış ve evelce vermif 
olduğu 700 küsur lirayı geri iıte· 
miştir. Bunun üzerine Defterdar
lık Selim Sabit beyin parasını geri 
vermeden meseleyi Maliye vck!· 
letine bildirmiştir . Vekalet te 
mezkur maddenin serahabna bi· 
naen Selim Sabit beyin paruının 
geri verilmesini muvafık görmiif 
ve bu suretle Defterdarlığa teb
ligatta bulunmuştur, 

lddei edilen zararın mahiyeti 
bundan ibarettir. ismi geçen Yf1l 
satılmak için elyevm ilin eclilme
lctedir. Ancak şu var ki; hazine 
zarar etmemiş. Bir vatandaş za· 
rardan vikaye edilmiştir. Çünkü 
harap karakol binası kıymeti 
hakikiyesini bulunca yene satıla

caktır. 

Şark vilayetlerinde ... 
Bitl!s : 21 [A. A) 

Birinci umumi müfettiı ibra· 
him Tali bey Sıırt ve Garzan ı 
teftiş ederek Bitlise ıelmiftir. 
lbrahim Tali bey Garzanda bu· 
lunduklan esnada bir müddet 
evvel Kayseriden cenuba firar 
eden Hasan paşa oğullarının bi
la kaydii şart dehaletlerini kabal 
etmiştir. -
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Bursa.dan nıekt«p 

Küçük bir kasaba olan 
Gemlik şirin 

\ıe güzel bir hal alıyor. 
Buna, 16 

Cemlije ~yonım. Tarlalar bir kadi· 
'eniıı tılifleri kadar "'k ekilmiı. O\'alar, 
ıJpel~ ' -kli " çolı. bereketli 
olrinl•le 141 IDİf. Şosenin donemeçleri 
ıo& o~ beraber, ıııauaraların tonov· 
vıW. ,.\& ~ .. kıııh vermi! or. Mamafih 
mdkmcclt cl&üıleı :ıı,,.nın beı.nia, don · 
•! urıııiyor da de&il. Bu lo.aaaLa vilA ı et 
ı:c e..&.e-lıH e k.ilometre!ik bir şose ile 
lııığlı dır. Yokı!I bır k.l!mı Buna aruioi 
.ıobil iDCl&ılir. Y arl9ından fadaaı ela Gem · 
lık'in bol a&ytialiklerinden geçiyor. 

Gemliği. Ticari ve sinal vaziyeti ih · 
mal edilmiyeeeek li.adu ..,himdir. 

Çil• lıliı illlılalltl ııd •n ya in ız l . 000. 000 
kilodan faııla yaı z~y\in ihraç etmektedir. 
a:ıay ıı zırai,Hea muteaddit u tın yağl 

ımali\tlıane!eri faaliyetted ir. Bunlardan 
ba~ka b ı z .e .-az fahrix aları da var. Li. 
mon;n usaktan ,ııruntııU pek zariftir. 

Belediye Reioi Doktor Ziı a B. kasa· 
lanın vııridab niobetiııde mUl<•ınmel bir 
taııliyoı proqaıııı çiımiı. Bunun üzerinde 
munt~ ytırüye biliroe uıaktan görun· 
dügu kadar, iQiadeki manzaranın ela cana 
l''" ın gelec.ii pek tabiirl ir. Sahih ı .pk ı 
' mirin Kordacıu gibi. h kot çuk mclı· 
ınel ve çok meırulı:. 

Halboıki, lmıirl• KordoDUDu andıran 
ıu gu ...ı vo ı..tlı kuia, battaıı bata rıh· 
ım ıelUme konamıyacaıı. oı.. bile mıra· 
azam bir cadde ile de •il•lenemeı mi? 
Burada l<öy kaııun•uıun bom maddeleri 
tatbik edilmi~tir. Köylerin bir kısmına 

yol y ptırılı.ıııg, mektep açılmııtır. Bu bu· 
usts Jı.a,.alı&m be,;n faaliyeti a§İkir· 

dır. Di~r teıeklı.lller, vadileri dahilinde 
çalışıyorlar. Cbılnıriyet Halk fırlı.atı, 

Kahvehanelerde 
Galatada ve Beyoglunda bir 

akım kahve ve gazinolarda yev· 
ı i gazeteler alınıyor. Gelenler 
okuyorlar. Bazı kahveler bir 
ve ya iki gazete alıyor. Hiç al, 
masalar daha eyi ederler. Çünkü 
gelenler laahvede gazete okuyup 
satın almıyorlar. Bu yüzden ga· 
zetelerin aahflarının fazlalaşına
dığını anlıyorum. Tam ve müteka
mil gazete 91knıası için satışları 
fazla olmalı . Bu vaziyette gazete 
ıııtı"arı koI.yca fazlalafamaz bu
ııa bir çare bulmalı. 

Aksaray: Sofularda 
1&kin Hilmi 

Ekmekler 
Bdeıffye memurları fırınları 
~ş ediyorlar. Bu teftiş onların 

lıakkıdll'. Kimse bir şey deye· 
mez. F kat tehişat hiç bir za
man müeavi tarzda olmıyor. Rum 
f l!'l.ll r ailelerini fırınlarda is
kan ed yorlar. istedikleri tarzda 
c.ılcardıldarı ekıaeki belediye me
ınurlarıaa mşt saklıya biliyor
! r. Fır:ıa ar. ırkea nokıan ek
mekloria l:iiWDduku odayı sıra 

geliDca: 
- ~ Bllt'llda aile var 1 • diyor· 

lar. Beled.ire memurları giremi
yurlar. BU suretle ııcuı ve nuksan 
ekmekler ıatılty.r. Bu mesele hal· 
ledilmtli, bir çare bulunmalıdır. 

()dan bef: kaiatane caddesi 
7 numarada - Hamdi 

Ueuz kunduralar 
Bazı kunduracı dükanları vaı

ıci 4. S liraya kundura setıyor
lııı:. {kuz d~e alıyorsunuz. .Fa
kat iki ay bile dayanmıyor. Altı 
nıukavalı, üstüde ~k berLat bir 
dori. Bu yöaden yerli mallar iti, 
bardan döşer. Bu gibi dükanlar 
biç bir kon~orofa tabi d»ğildü. 
nazarı dikitatını celp eırueııizi 

rica ede ın . 
Beyof: 1 ı a tak'!iın 
Ayazpa, H:a: " azif 

Bir bardak su 
B.r kaç defo naıa rı d i kı.:a f i elrı 

Pt\im. t !!kat ~('\.rt't11 P I • t ; f, 1 ("'' 

l T;ı.ıı. Ocoıjı. Ticaret Odw, MualHmler 
BiTliii, Himay eı Etfal faali yettedır. 

Kasaban ın en bUyUk vazifaai vıliyet 
dabilinde yeai harfleriaıiıi en gllıel ve 
en ço~ okutma~tır. C. H. Fırkaaının 

teıebbüıU ile ıiotematik bir ıuıette oku· 
yup yııma öJreneolerin niıbeti difer 
kaıalar nutu•u~ıı niıbetle çok yltksektir. 
Hemen ek.~e ri,,et muvaffak olmuıtur. 
Kaeabada Iı baokaııile Osmanlı Bank&ôl· 
nın muhabirlikleri de vır, 

Gemlik kaıHında tiddetle hUkUm 
!Urtn sı ta1a butahğının, mıı tbk rııo , 
f'tieri kalmamış oldu~unu ögrendim. 

lznik gölünden akan çayın hall i ettigi 
baıakhklar kurumuı, diğer ırmaklar, 
huıu&i mecralar ve muntazam kanaliar 

içine alınarak rl rl:dıe akıttırılmı ,t(r , l a ln ı ı 
içilecı::k su da fa;ıla k ireçli fıldu~undan 
y~ni bir AU getirmeğe çahtı) orlı1.r, ve iki 

sene zarfı nda suyun getirilebilecetiı:ı.i söyle
niyv.rFakat, bunun daha evel setirilmt."Sioin 
kabil oldu~unu ela şuracık : a ilivt edelim. 
Zira; halkın en mühim ihtiyacı hava ve 
sudur. 

Geınikten her hun htanbula vapur 
,·ar. Bu itibar ile kasaba, Bursa.dan 
lİ) ade istanbulla alıikadar ve ınUnaıe

bettardır. lhracatınt hep deniz tarikiyle 
"" !llanbul vunaoile y&pıyor. Binaen· 
aleyh Kooaeliye civar olan kasabaların 
iıt"'"'1lltı da bu merkez uzerinden eevk 

eJiloıekte olsa genık. Bu takdirde Kocaeli 
ve Gemlik. ara11odak.i kara parça1ıoın 

yar11ı. sevkiyatıı:u trenle yapıyoraa, yansı 
da Cenilik tarikile yapıyor demektir. 
Onun için Gemlik ihmal edilmiyecek. 
bir merkeıdir. Belediyenin çok çalttma· 
aını dilemek bu nnktai nazardan elbet 
haklıdır. - Musa. 

ıı ı ı_Ta§r-ada ..... ı ı ı 
Bir i ntibar - Adana talimfllh bô· 

ldk. kumandanı Yüzbaıı Cemal bey ta
baue:.ıuı ıakajtına aıeı olınek. ıuretüe 
intihar etmi,ıir. intiharın ıebebi be
nttı anlaşılmamakla btraber bir iueti 
uefiı me•'eleai oldııJu söylenmektedir. 
Munıebir bir meı.tup bırakmı~>ıda daha 
ele geçmemiıtir. 

Aydın incir ortağı - Birkaç gun 
evel Aydın incir Müstahıilleri Koopratifi 
~ubeıiuin ortaklarına \·ereceği temet.liiUn 
tevziatında hazır bulunmak tiııere Ode· 
miıe giden tirli.etler komiseri !net bey 
Iımire avdet etmitlir. 

Haber aldı~ımıza gbre koopraıifin 
Odemiı şubeoi de ortaklanua hayli le· 
meltu tevzi etn1i~tir. 

Çe~me plajı - HilAliahmer tarafından 
modern bir ıekilde tanzim edilen !.mirde 
Çeıme plajı ikmal edilmek Uzeredir. Hi· 
l&liahmer plaj ı n tanzimi, Avrupa plljların· 

da o:duğu gibi soyunma kabineleri iot•· 
sı Ye bir gazino için 15000 lira sarfetmek
tedir. Plajın idareaini on ıene müddetle 
Hillliahmor deruhte etmiltir, Hud.atın 

yUzde yirmi beıi Çeıme belediyeıiue ve 
mutebakisi Hil.al iahmere ait bulunacaıııır. 
Çeımeniıı yegine derdi olan ıusuzluğa 
da çare bulunmuıtur. Burada arteıiyen 

tesisatı vtlcuda getirilinceye kadar Sakıı' 
dan gıı& ~ et iyi bir ıu getirilecek., pek u
cuaca sahlacak..tır. 

lzair ve havali11inden ~meye akın 

baılımııtır. Aaıl plaj•n •çılma tarihi olan 
haziran nihayetinden oonra Çeımenin do. 
lacagı Umit edilmel:tedir. Plaja duhuliye 
oıarak. 10 kunl! ahu11calı..tır. 

Uıakta iıtibsalat. U§&k kaz.a&ında 929 
ıcneei zarfında UıtihMJlt miktarl ıu ıu· 
retle tahmin edilmektedir. 

Kenevir ~.000, Si .. n 8,000, Afyon 
4009, Poncar 390.000, Bokla 20000 F\o. 
sulye 100,000, Nohut 250,00 Burçak 
950,000, Buğday 29 milyon, Arpa 17 
milyon, Mı11r darı 8 buçuk milyon Kum· 
darı 220.000, Haıhat ıohumu 200,000, 
Yun ve y apa{lı 000,00 kilodur· 

' 
Tramvay hatlarında 

be tonaj 
Şelırimizd,.ki tramvay hatları

rının kaffesinde betonaj yapılma· 
ması kararlaşmıştır . Befiktsş 
-Karakoy betonajı ikmal edilir 
edilmez Fatıh- Türbe hstıı yapı· 
lacak.tır. 

etmiyor. Sucu dülı:klnhırında l 
kunışa su satıyorlar. Halbuki şeh· 
ren)8netİ bir bardak suya 30 para 
narlı k<ıymuştu. Ru narha göre su 
eatılmasını temin için allkııdarla
rın nazarı dikkatini celp eylerim. 

Sultan Ahmet : üçlet 
aıahalJP•i ··, ı, . •akin 

Y er~i mamu~at için ıllll Dünkü Bor~~ ;ma 16~zi;eb 'a•ıı ıı 
dıyarbekırde 23 Haziran 1929 kambiyo, nukut horsasi fiatları 

Bir sergi açılıyor 
Birinci Umumi Müfettiş İbra· 

him Ta Beyefendinin riyaseti 
fıhriyelerinde olmak ve Türkiye 
dahilinde yem marııulitı ha.ika 
tanıtmak , )'flhancı ınaınul&t ile 
mukayeeeler yaparak teveffukla
nnı temin edeoek esbabı tespit 
et111ek, tedricen yerli mamulatın 
sürümünü temin ederek memle· 
ketin iktisadiyatını takviye eyle
mek üzre Diyarbekirde bir sergi 
tertip olunmaktadır. 

Diyarbekirin civar vi!Ayetlerle 
büyük bir münasebeti tieariye i 
vardır. Bu alikai ticariye her sene 
tezayüt etmektedir. Bu sergiye 
civar vilayetler tüccarlarının da 
iştirak i temin olunduğundan ser· 
giye i~tirakin büyük ehemmiyeti 
vardır. Temmuzun 15 inden ağus
tosun 20 sine kadar eşya kabı:\ 
olunacaktır. Küçük nümuneler 
dıılıa evel Ticaret odası t .. rafından 
kabul edilecektir. 

Sergi 30 ağusto~ 929 Zafer Bay· 
ramı günü küşat edilecek ve on 
beş gün muvakkat sergi halinde 
muhafaza olunarak müteııkıben 
Ticaret Odasına maledilerek daimt 
nümune sergisi haline inkilap 
edecektir. 

Sergiye iştirak edecek mües•e· 
seler bu suallerin cevaplarını da 
birlikte göndermelidir. 

1 - Amil veya Müessesenin 
ticaret aleminde tanılan adresi. 

2 - Tarihi tesisi. 
3 - Sergiye hangi nevi ma

mulat ile ve ne nisbette i~tirak 
olunacağı. 

4 - İmalathanenin yeri ve 
mümktlnae muhtelif vaziyetlerde 
fotoğrafisi , amilin ve müessese 
,;ahipler.i.nin de fotoğrafileri. 

5 - Müstahdimin adedi ve 
milliyetleri . 

6 - Mamulatın cins ve nevi
leri. 

7 - Mamulat mevaddı iptidai
yesinin yerli olup olmadığı. 

8 - imalathanenin gün , ay , 
sene itibarile hasılatı. 

9 - Mamulatın havassı. 

10 - Müessesenin memleket 
dahilinde satış şubeleri, veya mü· 
nasebeti olan ticarethaneler. 

11 - Muamele yapmak istiyen 
ticarethanelere peşin para ve kredi 
esası üzerine ml:lessesenin göstere· 
ceği teshilnt. 

12 - Müessese inkişafı için ne 
düşünüyor. Bugünkü muamelatı 
ticariyesi müessesenin inkişafını 

temin edecek derecede midir ? 
13 - Sergide ayrı yer tahsisi 

arzu olunuyor mu? olunuyorsa kaç 
metro murabbaı yer tefrik olunsun? 

Bu ma.11lmatın ve müesseseyi 
memleketimizde tanıtacak diğer 
nafi malumatın mümkün olduğu 
lı:adar erken gönderilmesi. 

Sergiye gönderilecek eoytının 
nakil masrafı sahiP.lerine aittir. 
Gelen eşya mukabılinde makbuz 
verilir. Sergi Komisyonu ve Tica· 
ret Odası bu eşyanın muhafazasını 
tekeffül eder. 

lstanbula gelen bü· 
yük bir Amerikalı 

• 
sınamacı 

Ha\ivodun en büyük sinema 
kumpanyalarından Foka Filım 
koepore~iain şarki karıp umumu 
ınüd ürli M. Harlay dün fehrimise 
gelmıttir Şarkta umuını bir tetkik 
seyahatı vapaıı M. Hariey pet'fen
be gfinii AtiDaya gidecekı-r. 

İtalyan tayyarelerini teftiş 
Romıt, 21 [A.A] 

Kırat refakatinde hava mülte
şarı Balbo ve milia erkinı harp 
reİ9İ T enıui olduju halde Orbte 
Mo,a giderek ıarlô akdeniı sey
yabatına iftiralc eden filoyu ve 
mürettebatını tefti~ etmiştir. Kır

alı n:r.iyaretinden sonra filo hareket 
etmiştir. 

--
Nukut 

1 Ingillz liraeı 
1 Amerika dolar 
:ııo y-.. .ı..ü..ı 
l AJmaa NJlat aark 
l A .. .aya ıılial 

ıo ı..,a ... aaya 

zo Le .. llalpr 
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l Zloti Leklota• 
20 °'--• y.,. ... .,.. 
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1 Pe.ı.aı 19P9DY• 
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186 Oakndar· Kadıköy 
....... -ı.Jıa 
loıaııbul T. Aao. 
IWatiat dolı.. Av. 
lıt11utı doi!zmeıı<i 

..., Şark meok .... 
;:;~ J.ı. Kat•plara 
lit' Reji (Mil taaliya.) 

~ Til.rk tüL Aao. 
~ Da.laaa TiUlt ,, 

Şark dejprmen. 
iL bira M"t!:!!o__ 

1111 15<1 

2S 22 

( 11 .. r.ıv.a •• ıro_. •• s.i.n.e.m_a • 
21 lhuiran 929 Ticaret 

Borsası f iatl.arı 
Bu ak••m 

Ferabda : lnkildp tiyotro•u 
tarafından Roman 
müellifi ve lıonıer 
ve Filinı 

Felemenk Bahri :s, 
Bankaaı 

Merkezi 
Amstedram 

Galatada kıırakö7 beni dalrei mabautad 
telefcıoı Beyojlu 3711 · 5 '°1erko 

poıtuıeai ittioaliııcle Allaleıaci 
telefon lota mhul 569 hernevi Bank. 
ınwı.melkı ve eınrıiyot k...Jhı icarı 

[ Çıkan eserler 

İçtihat 
275 inci nttmaruı çıktı. 6mer hay. 

yam hakkında Apdullah cevdet Bayin 
bir telebbttU ile HUeerin Kadri Beyin 
Milli iktilat makaleei dikkate llyık.tır. 
Mütallasrnı tavıiye ederi .. 

Hayat 
Milaev- geııgiltbı oeverelt Takip 

ettiAi Hayat mecmuuının 13' tıncU aayıaı 
çok. kıymetli malı.alo ve yımlaria indtar 
etmiftir. 

Cinsi 
m 

L P. ıı:. p . 

İspanya kıralıs eyahatta 
M.drit ,22 [A.A] 

Kırat dlhı sut 21/20 geçe Pa
riıse azimet etıaittir. Oradan Lo
ndt'aya gidecektir. , •. ~ 

== Türkiye iş 
13a.~ka.sl 

Sermayesi: Tediye edilmiş 
4,000,000 Liradır 

Umumi Müdrülük 

ANKARA 
Şubeler: 

Ankcra A.dana 
T~ Zonğui,dak 
Kavıeri lzmir 
Saı~Ull Edermit 

Ayvalı.k 
Bursa 
Gireso11 

lsıonbul 
Balıkew 
Mersin 

Miiaait muamelat, Kumbaralar Kasalar 
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Londrada "" l KDAft ., 

Macdonaldın Am
erika ile 

uzlaşma siyaseti 
18 Haziran 1929 

M. Macdonaldın harici llİyaıet 
sahasındaki faaliyeti devam et
mektedir. M. Macdonaldın Ame
rika cüınhur reiai M. Hooverle 
görüşeceği şayi oldu. Fakat bu 
ıayia henüz teeyvüt etmedi. An
cak M. Macdonald hükil ti 
mllttehidei Amerikanın L on el r a 
ıefiri Ceneral Daves ile 
görüştu. Bu görüımeye Lon-
drada ehemmiyet veriliyor . M. 
Macdonald, avam kamar11 açılıa
ca İngiltere- Amerika i tiliifına da
ir müjdeler vermek fikrile çalı§' 
tığı b.!yan ediliyor. 

Sabık muhafazakar kabine , 
lngiltere- Amerika rakabetini iza
le edememiştir. Bahri teslihatın 
tahdidi için hiç bir itilaf yapıla
mamıştı . 

Bu rakabetin izale edilmeme· 
sinden lngiliz sanııyi ve ikti şa t 
erbabının memnun olmadıkları 
anlaşılıyordu. Bu yüzden yeni 
bahri intaat için sarfedilecek mil· 
yonların tasarruf edildiğini ı&· 
termek için M. Macdonaldın ça
hştığ• gc;ülüyor. 

İngilterenin iktisadi bünyesi
nin yeni milyonları harp gemileri 
inşasına sarf etmeğe müsait ol
madığı tel<rar edilmektedir. 

Bununla beraber Amerika 
hlllı:ümetinin bahri tefevvulcu el· 
de etmek için bahri inşaata de
vam edeceğini tahmin edenler 
az değildir. Bu sebeple M. Mac
donaldın giriştiği tefebbüsll rııu· 
vaff:ıkiyetle bitirmek Fçin faali
yete devam edeceği tahmin olu
nuyor. Eğer M. Ma.cdoaald lcabi
nasi ildidaT mevkiiade ke'ı
yenlden bahri teıılihahn tahdidi 
konferansının toplanacağı tabıain 
ediliyor. Bahri teslihabn tahdidi 
için yeni bir IConferanaın top
lannıa&ile harp hazırh(rınm yene 
durmıyııcajl, mi1letferin bir müd
det te bu ümitterle vakit ıreçi
recekleri beyan edilmektedir. 

Papanın ilk. sefiri 
Roma, 21 [A. A.] 

Bergonmni Duka 29 Huiruda 
piskopos tayin editecelc ve 2 
Temmuzda papalık makamının 
İtalya hükilmeti nezd'mde itle se
firi aıfatıyle lcıraal itiaaatnameaini 
takdim edecektir. 

Zagrepte matem 
Belgrad, 21 [A. A] 

Bu gün eaki Hırvat köyh1 f&r· 
kası meb'uslarından Ste~ Radiç 
Pavle, Radiç Basariçeçuı ölilmle
rının yıldönllmü münasibetiyle 
Belgrad ve Zagrep ve memleke
tin sair ~ehirlerinde ayinler ya· 
ptlQHftır. 

Kaçan mahpuslar 
Houston, (Taxaas) ?O (A. A.] 

Hapisanede bulunan 150 me· 
kuf diğer 40 kadar mahpusla 3 
gardiyanı beraberlerine alarak 
lcaçmıya muvaffak olmuşlardır. 
Kayitlerine tehlikeli iıareti ko
nulmllf olan 40 firarideıa beşi 

ele geçirilmiftir. Gardiyanlar vak'a 
yerine on bet kilometre mesafe
de aat ve salim olarak bulunmut
lardar. 

Daima yalnız 

KOD AK 
fotoğraf makinalarıyle 
filmlerini kullanmak 
menfaatiniz icabatın- ' 
dandır. 

Al8minüt fotoğraflar için 

Minoteros 
kartlarını kullanınız. 

Her erde satılır. 

T athik mtthııram z.ayi olmuıtur. yon~ 
•ini alacatım, eolWioln hükm~ ı oi<tur. 

Fatma Z•hide 
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. FC>tota"ra.I makinesi ı:ı Sa~ahtan akş_ao:a kadar ~üsait tirenler, doktorlar ve sıhhi bilfe· 

1:1 ~ .;
1
: lerle saır esbabı ısbrahat temm olunmuştur. 

ı. ~ 

~ Çays-tessa ı, 4, 5--16xl5 kitasında 1:1 

• 1 • •ve 1ı ı:ı nesı satılıktır. ı: • nı • 1 İi Görmek ve pazarlık etmek isteyenlerin l!i 
.11: i•· 

1 · LI lı ~!~ hergün saat 12-14 de kadar matbaamızda i!i 
can anma aaır.,. \.~~~~~ ... ~~.~~!u.~.~:.~.-~.?.:~~~~~~:: ......... ~ ............. J · ••••m••••••m~•M••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •ıt.••••••••••••D••••M••••••u•••••n•-••••••••••n••••• .. •••••••n ..... ••••-••••••••••H•••••••••• .. • 

birini teşkil ediyor. Bu hareı:eti 
emsalinin takip etmesini temenni 
edelim. 

Süleynıaniye -
lstanbul spor 

~V al(ıf al(ar lar 
nıüdürlüğünden: 

\ 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Ortaköy buyuk ayazma caddesi 6 No. dUkkin. 
2 - Şişli Mecidiye l~ariyesi bili No. iki oda. 
3 - Galata arap camii kalafat caddesi 171 - ] 59 arsa ve baraka. 

Erzak miinakasası: 
Ali orman mektebi rektorlugundan: 
Mektebimizin dört aylık erzak ve levazım kapalı zarf usulile müna· 

kasaya konmuştur.İştirak için yeyıni ihale ola11 26-Haziran-929 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat ondört buçukta Defterdarlık binası da· 
hilinde müessesatı ticariye ve zirııiye komisyonuna gelmeleri. 

meşhur 411 
HaBnm 

Muhterem mlişteriJerinden görmli~ olduğu rağbete binaen Eminönü 
ve köprü Üsktidar isl\elesine zamimeten Sirkeci ve Bahçekapı ahalisine 
bir suhulet olmak üzere lstanbulda Dordüncli Vakıf hanı karşısında 

LEZZET ~~AIEEALLEBICISI 
namile bir şube dnha açmıştır. Halis koyun stitile imal ettiği 
mahallebi, tavuk gö~sti ve sütlaç, kaymaklı ve meyvalı envai doo
durmalarile ehli keytı memnun edecektir. 

Cuma günü yapılması mukar
rer olu büyük atletik müsabaka
lardan dün bah•etmittik. Şimdi
Je kadar bir misli daha görülme· 
mit muazzam bir organizasyon 
teşkil eden bu müsabakalar CSnü..ı 

müzde birike:ı atletizm faalir,eti
Dia bir mukaddemesi olmak Jıu
ıuıiyetini haızdir • Galatasaray 
şampiyoııası, mıntaka birincilik
leri ve daha bir kaç müsabak'l bu 

1 

Cuma yapılması mukarrer olan 
teşvik müsabakalarını muayyen 
Ye muntazam fasılalarla takip ede· 
cektir. 

Bu hafta Taksim Stadyomun
Ba Süleymaniye ile Istanbulspor 
arasm.da bir terfi müsabakası 

yapı1acaktır. Birinci küme sonun
cusu ile ikinci küme şampiyonu 
arasında böyle bir karşdaşmanın 

4 - Galata kemankeş kara Mustafa paşa camii havlusunda mektep mahalli. • BOVCK 

PiY ANGOSU 

Her sene etrafındaki hareket 
ve alika his olunur bir mikyasta 
ar~n atletizm hayatının mazhar 
olduğu inkişaftan memnun kal
mamak kabil değildir. Memleke
imiz için vücut ve tatbiki en elzem 
ir s~r olan atletizm, her neden

se, ~ok ihmale uğramış, haksız 
aadamelve maruz kalmıştı. Atle
tizmin inki,1afında en mühim amil· 
leri seçmek ve bqlmak kabildir. 

icrası ve galip gelen takımın bi
rinci küm.:!de kalması esas itiba
rile ~.abul edilmiştit. Malum ol
duğu veçbile SiHeymaniye birin
ci kümede sununcu kalmış, lstan· 

bulspor da ikinci ki.imede şampi-
1 yon olmuştu .. Bu iki takmı iki 

dafa karşılaşc.ca1'.-lardır. 

ABONE 
ve ih1n tarifesi 
Abone ücret!erı 

Ser: dik 
'" t.,, 1 

'· f,Q t 
Uç aylık 

Dalıil: 

a• lık 

9 17 lira f. ı 

Hariç için : 9 16 33 • (!; ı 
Adres 1 clıdili i~in 1.5 ~uru~ gcindt· ; . 

rilmelı. 1 

~ 

5 - Galata Şah kulu merdivenli sokak 2 No. arsa. 
6 - Galata Şah kulu yUksek kaldırım ve cedit 'e Şah kulu sok.a~L 1, 3, 5 

\o. arsa. 

Müddeti müzayede: ?.4 Haziran 929 dan 17 Temmuz 929 çar~amba gUnü. 
Daliua ıuulıaner emlak. kira~ a "erilecebtin<len .nıi.ızayedeye vazolunmuştur. 

Taliplerin ye'fmi ihale olan son güntin saat on dbrt buçuıuca kadar şarma· 
meyi okumak ve teminatı rnu\·akkate ita ederek mtizayeJeye i§tirak. etmek 
Uzre Istanbul E~kaf mUdtirlllğtlnÜe vakıf akarlar mlidlirhiğline müracaatları 
ilŞn olunur. 

Evsaf ve ınlistemilatı hakkında malumat almak isteyenlt>r bu müddet 
zarfıdna müzayede cdas;na mUracaat ederek ecri misil raporlarını görebilirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlügünden: 

emlak ~lazaıJıkla kiraya verilecek 
Şi~lide Bu . .-ükdere caddesi 351 No. hane. 

'... - ~i~lide BU rükdere caddesi 183 · 353 '.\o. hane. 
3 _. .'··\tlti<'e M~hnıut a~a filipos 33 · 45 No. hane. 
(ı r :klitlar pnzarb:ış: ~ehit Ahmtat pP.şa mektep mahalli. 
!) ."'- Kabata~ta Üın"r Avni Dolma bahçe 197· 205 r-.o. dükltAn. 
6 - ~hr~~ paı~·r.c.Iar 8 ~o. dukkio. 

TAY YARE~ 
6• el KEŞiDE: 11 TEMMUZDADIR. 

BCVCK iKRAMIVE: 
200,000 
~V~D CA: 

so.ooo 
40.000 
30.000 
20.000 
15.000 

Liradır. 

1 O. O 00 liralık ikramiyeler ve 
100. O O O liralık mükafat 

=~-~ _ u keşidede cem'an 33,000 
1 numara kazanacaktır. 

- Atletizm cemi sporlar, 
meseli futbol kadar cazip değil
dir. Seyirci atletik müsabakda
rın zevkine varmak için sahur 
ve mütahammil olaccı.k, belki sa
atlerce uzayan ferdi ve sakit 
gayretin neticesini bekliyeccktir 
Atletizmde cemi sporlardaki her 
an deA-işen hare.reti saflialar 
aeyircinin aaabmı geren degişik
likler yoktur, yahut pek azdlr ve 
kısa bir müddet sürer. Bu itibar
la halk, sporun cemi kısmınl, 
hi1haaaa futbolü ı~daima tercih 
ediyor. 

Tek E.ii1pnda 

Altıncı sa~ fada 

Be~inr.i 

DördılncU c 

50 
80 

1 
> 

7 - Çar~! yorgan..::;ar hacı J\Icmiş sokağı ] 3 'fo. dtikkiln. 
8 -- ly i ptı<> canıiı ~.Plıir i"kdc• carlJı:si 27 l"o. dul.kan. 
9 - BP~.ktr~ :\h1 radip:ı (;a!ip dede cadı.le. i cami itsalinde 43 Xo. iltıldıiin. 
] 0-- Br·il.::ı· ~~nlik de<le elnnek~l rnaçkıı. meydanı çeşme arkasında 

~~ ı I Beşônci keşidede 50,000 lira isabet eden 40209 numaralı 
!H'4& bilet Edirne, Adapazar, Ladik, hmir, Iıtanbulda. 

Sporun, nıuhitinaekilerden ta
kciir beklemeye tabiat itibariyle 
meyyil olduğu için az; aiaka uya
ndıran atletizmle uğraşmaktan

ııçunclı 120 

1 l"inci 2()0 • 

1 Banka ve T'"' <':'!'leEah ~T:ıliya i!imlıırı 

1 
hususi tıır.iiı.:jC tabidir. 'hca:ct nılıd· 
lıl;. etinin, ~ir1ıctlerin tueı-ili hııkkınd· 

aki i!arıl:ıriJe kfitilıi aJi!lıklct" Vı~ ano· 
nim ~irketter ilun arı. t:.1;-ıliıni cttız 

kııru~Lur. : o ... ,a:r ve 1111.ı'~~C'-:.lll res· 
nıiye ·ilunlnrı, Tıırk mckt.-p!cıi \C ıIB:ırı 

i:anlfuı Eaııtimi yirmi 

sa kolaylıkta alkış toplama- ,~ .. ,tQ4!10&H4N4~•Me~~~•~e~~tt•Ko~•ıe•••••e1M•Moıı• 

D ı.z1~c ır.·,;a dairesiıukı?: istaıılıu!cia rnl· 
ğa çok mi' sait olan fut holü fan lı:ımnnımdn Haçupu!u lı:rnını..tı 

A 4 · 11 :; 2 ada. 
11 - beşiKtaş şr.rılik dede ekmekçi başı maçli:a meydanı çeştııe arkasın-

da A l2 · 2 C ods. 
12 - Tophane ],araba~ mel,tep çıkmazı 38 · 40 arsanın diğer kısmı. 
13 - Be,\ koıda l.:"tı;ahlı rlere 3 No. arsa. 

i ı - Cnht:ı ~alı lüılu ~·lıksek hnldırım 607 · 609 30 arşın arsa. 
.M ıir1d ti m tızaycdc: 6 T~m ınuı 929 Ctıınartesi günli s:ıat on dört 

J Uı".UğJ. 1 ~d.r:-. 
'ırirıni '!iln :miıcldı-tle ihın ~dilen haladn muharr<'r emliildn pazarlıkla kira· 

ya veriinH'2inc EnctrmPni idarcı· ~ karer verilnı!~tir. 'l'u!ipler ~:ırtnı:ıme~· j 
oku!nak ve tcıııinan ita ederek icara uit tslepler!ni ıiermi~·an eylemek için 
f ı;t:ınbul E vbıf mü liriyctiıdc '.ık ı i akınlar nı UdürJll;;une ınliracaatlan iltnı 
ol.ınnr. 

E,·s9t ve m·ıştn1ıiliitı lw!d\lnd:.ı malumat aimak istc)enler müz:ı.yede 
odac.wdaki ecri ınisıl raporunu okuyabilirler. 

---=----terci\ ctmelç t~reddüt gösteı-mi- ~ııJmlat ıaJe maııifuturn oiri;.etinin Duzce· 
yor. ... niıı UskULil kacabnsındaıı topcı ~ade Ke· 

m:ıl V11sfi lı. ıimmetinde cıntiai ticnrİ\'o 
lwdclin<lcıı matlırhu bulunan 75tJ lirall.ın 
nı:ıa faiz Vf! nıa<>.:ırif n.e<l:. un mumaileylı
<leıı tahsili haklondn ı!ııin vekili:Duzcede 
avu1'ıı.t .ttlehmet Nuri b. tarafından Duzce 
icra dairesine sepkat f·dım talep Hl lllU· 

Bu vaziyet bu güne kadar ha -
kim olaR neticeyi hüsule getirmiş
tir. Türkiyedeki atlet ve butbolcu 
adedi aruıadaki nisbet, bir mu
kayeıeye zemin oiabilmekten çok 
uıaktadll'. 

\T al~ıf al{arlaı' 
müdürlügünden: 

2 - Atletizimin uyandırabile
ceği alilca onu anlayanlar arasın
da taammUm edebilir. Laalcttayin 
bir adamın ilk defa seyrettiği 
bir futbol maçında alaka 
duymaın muhakl<ak olclüğU, 
halde atletik bir müsabakaya gi-2. 
den böyle bir yabrı cısıın canı ısı- 1 

kılmam. \'u\·vetli bir ıht:mal tc~\.il 
eder. '_oıfü -ı içindir ki atletizmi 
aevdirnı< k ve memlekette yerleş
tirmek dnu her kese f anılmakla 
kl\bildir. 1 u c ;ası il.zar e .. me { 
alakadar teşekküllere düşen ih· 
mal edilmesi caiz olmayan bir va
zife teşkil ediyordu. Fakat - teş
kilatın teessüsünden evelki zama
nı hesaba katmayalım -- idman 
"'Jetniyetleri ittifakının teşckkülün
.Jen ve bu işlerle uğra~mak cihe
tini omuzlarına yüklenen bir at
letizm Federasyonunun ortaya çı
kmasından sonra bile bu nokta 
ihmal edildi ve k~zanılması ıç.ok 
tiyade ICabil olan uzun seneler 
lllaalesef kaybedildi •. 

Atletizm Federa-yonunun bu 
hafta yapacağmdan bahscttiği
Iniz faşvik müsabakaları itle 
ihmal edilen bu nok~a et!'afında 
•t:-a edilecek ilk hareketlerden 

racaat iizeriııı: mcd rnııu il umnil<-'yhin f:ıhtı 
taı;arrufımda ı,lııp lıııciz ,,. Y:!zh cı mıı:ıme

lcı;i ifa oiun::n Düıccnin u:,!:ııl·U karh e
sind~ ve hamam altı :n"' ıinıle n; l\;ı ,. 
lııK numık ml rmm:ı mulı •4,!e \akı olup 
~ıır ·an \O cımujıerı h ndek \e garlıcn 
iH:kııcı oğlu llalıl \c . ;ıııı.!en Aı dt liah 
kcl'İme<>İ 1 ('\ h ·de tıı> lal.ırile m&hdut ve 
tapu sicilinfie nt,ustı:ıs 33f; r11rilı o sım N. 
ile m kn~ ytt aıık ~5 rJ, nııın \e pdıel" 
dciniiınu (i;) r lire kı ,;,ı ı, ıı .. ılımmnr>nt'ii 
bir kita tarlan:•ı nı•ıi İLİ•,. ,i ~;niasıııııı 
ınlıın· ed<' Ye fuı tıkilı• C": .u ı !ı,, ıLı~ı r • 
dun t e. ııi rr.rıl.i ~ ı:n i11 , n;.ı icm ri ;ırn-

nuıın) edr· ;ıde beher c.o· ..• ıı ı, 20 r lır:ı 
J;.ed J ile rnlihi ııhJl!. İr.<" . lı: .. J C\ ..-eli~) e-
si icra kılırıdı~ınıl!tn v11 bcd li ını .ııı ı ero 
liıııka1 yüzde h~ r.r.mla tdip ııı}nırunı!a 
peyleri kobul edilmf'k HZW tarihi ilandan 
itiban.n 15 giln müddetle tdmır mllz:ıyc· 
deye Hız olundıığuıııfon talip olanların 

me.ı:hCır tarlanın lo: mcti muhııınt\ıeııesi 

bulunan beher dört~mu 60 ıar füadaıı ı 
nısıf hiescsinin ltİJıneti mnham•ııcııııi mec-

1 

muası olan 75b liraouı ) llzde onu nlsbe· 
tirıa~ depoıito ali: çeri te' di etmek suretıle 
ın[i1a~ cclcye i~tirnk edebilecekleri ve 16 
temmuz 929 salı g_ünü ::.. · ı.n dörtte iha
lei katiye ve nihaiyyesiııi:ı .üa kılınacağı 

ilan olunur. 

M liteveffa Mustafa Hulusi patanın usi
v.etini ifa:,a n~mur vasii muhtarı 

Toph~nede İly~ibll rpablesinde Bala • 
b4d bel ıokaAında 16 !\o hanede mu • 
kim Htieeyin Avni efendinin vefatına 
mebni mah}lemc.ce umuru vesayeti ifola 
Sonk. çe~me civarıııda lıı1a Hayrettin 
mııhlcsindc odalar sokağında 14 ~o ha • 
nede Haci Mehmet Rtısim efendinin va· 
ai ta~ in kıhnmtg olduiu her mucibi .ka. 
nun llitı olunur. 

' 

fvlüzayedeye vazolunan enılfik 
ı - Ko a ;ı.n;st:ıfa p:::~a HsmaZ!ln efenJi deııı::'.ıhı ı;ı>İ!nılık kı mı. 
2 - Sutiuce<le Mııstııf~ ef. ci~rgiıhı ve. b h 1, .. esi . 
3 - ÇRkınakçı1nrda dl~a hatıııı kfl'c.lar huııı altı katta 39 :'\o. oc' 
4 - r ~ ııdnrda imraııi~ e 62 ~o. oda. 
5 - Ü.:ol.ltuanlu iımaııi\ c 61 \o. diıkb.~u. 
6 - r~hildnnJa ıınraııi·, c· 60 :\o. clüJ,J.an. 
7 - Kule diJıi 1ahkulµ yilJ, ek hnl<lm!ın liahri,tan mlıhalli. 

Mlidlli·ti mii:1.ay<'Cic IB Ha:dran 1)24 dan 10 Temmuz C);,,'.4 Çar~amba glinii. 
Bul~da mıılıanı::r eın lµI, kinn n \ r-ı·ilecd:iinılen urnza,rcJe\ c.; \ azo.unmu~tıır. 

T;ıliplerin . ~ t'rn1i · iıtıle ~laıi sıın ~ıinlin. ~aat o~ diırt Lu\.·uğuna _ I,~dar j 
ş ~ı tPSllH'i ı ol, umaJ, 't !l'n• ıııat ı mm a!d,ate ıt:ı c•dneı. mUn-ıy~deye ı~tırak 
, t.rıeh ıi:ı:İ·c J,ıırnbul E,·ı :ıt' nılıdlırhıı:,undf' vakıf alı:arlar m•ldlirluğiine 
ın,ıra~nat!a-ı;ı i?ıin rılu 1.ll'. 

fa s i \ 1: nılı tenıilah haldı11Hla maluıııat almak i~tcvenler bu mUddet 
znı t'ıncltt müza) ccfe odnrnu:ı ıniir::u'aat ederek ecri mbil rapÖrlannı görebilirler. 

j andarnıa İınalathanesi 

fi <lürluğünden: 
nıı~asa ıııri1 i Saat 

l&ı Çift çizme 14-7-29 10 
1546 'fııkım mamul çamaşır 14-7-29 14 
8025 Takım kışlık. cakct imaliyeııi 14-7·z9 10 

143 Tane kı~lık elbise imaliyHİ 15·7·29 14 
703 Tane Kaput imaiiyesi 15-7-'l.9 14 

Satın alınacak \"C yaptırılacak dürt kafem eşya kapalı zarfla münakasaya ko
nuldu munakasu yukarda hizalaralarında yazıldığı gibi lstaobul Gedikpaşada Jondar· 
Jna im3!athanesinde yap1lacakt1r. Şartname imalathaneden verilir. Teklifn:ımelerin 
tam imlnsı ~artnamede mTınde.riçtir. Talipler teıninatlıı.rıoı mal sandığu.ıı teslim ve 
makbuzlarını teklifo&Dlelerine raptedecel-itir _akli halde teklifname ret edilecektir. 

Galata ithalat gümrügü müdüriyetinden: 
Cinsi 1.ap · nevi kilo 

İpekli, yünlü, örme çorapçı eşyası ve zAuruf . 2 ea~dık 156 
İki nuınarrlı anbarda mevcut balada cms ve mıktarı yazılı 2 

parça ejyauın bili sahip hükmünü iktisap eylediğindeQ 19·6-929 da 
yirmi gün müddetle müzayedeye koııulmu§ ulmakla 9·6·929 Ye anı 
rni.ıtf.'akip giinJerde komh;yonda satılacağı ilan olunur. 

fi 25,000 lira isabet eden 10951 numaralı bilet Tarsırs ve t Istanbulda. 
' 15,0~ lira isabet eden 45204 numaralı bilet Urla, Gazi 
~ Ayintap. lzmir ve Istanbulda. 

~ 12,000 !ira isabet eden 41427 numaralı bilet Ankara, 

• 1 
Eskişehir, Bafra, Bursa, fzmir ve Istanbulda. 

5 .. 10,000 lira isabet eden 20714 numaralı bilet Çorlu, Çanak- • 

i ' kale, Bartın, lzruir 0v~s~~~.bu'.~=---J 
1 stıuıbul icra <b.İrr>sindcn: Edh m Aılıl 

lıc) in, Abdullah lıtı) Jen l.ıor~ aldığı bin 
ti\' ) Uı lira) a mukııbiJ uçUm:'j dr:rccede 
ipotek irse e) !ediği Re)' oğlunda Bacı i\li· 
ıni ınahallesinin Hambımıcı $oknlfında 
ati!-. 4, 6, 8, 9 mUkerr~r çeclit 4, 6, 8, lO 
tahtında Jiıkklinı ııııHcwil bir bap apar· 
tınuının ~mezl•ur ~oı,aıdara dört "e 6 ve 
sekiz atik rn dört ı e • 'tı ve 011 rr·dit No. 
diıkkilnı mU~temil spartımandan geçilir 
lıakkı nınrurıı lınvi rnu-tekil itibaz kılı· 

nan bir bap ınağaıa, borcun verileuıeme
~inden dolap ilııılei evveli) e inin irrasıy· 
çlın c.tuz gtin müddetle mtiza~ ede) e ko
ııulmuştıır. 

IHududu: Adil. Cıomal bazen Mil,!il Ef. 
!erin 'c Lazeıı A)p H. oığP.r tarafı Pi· 
rit>.li, Haralı:ıııboı:; ve :\ktclu mımidi,, \e 
Pika, olis 'e Rııkı)e H. ve Cemil B. ve 
sairenin arkası Rukı)I~ H. e;;nlaldı>ri Ye 
me: <lanlı~ı ile mahdut 749 ar;ın terbiin<lc 
olup bunun 228 ıır~mı aı•artınıan 29 
:ıriını mcdlıal lcki aı;ik aralık 497 arşın 
muıabba dıı bir kat fabrikad r ve unıu
mu ı.rırr;rdır. 

Zcuıin ltatı 8. 10 No mcdlıal fabrika· 
nın 4, 6 Nrı lu ıııedhal 11partım~nındır. 

Euıır \·e miı~lcıniltıtı: Zf'nıin kııtı fab. 
rika mcdhali g•:ı;:ııe zemin ,Çlt.e'kli çini 
olup çimeııto mozaik ınımfü enli iıd kısım 
zemini çiçekli çini ıhlkkilu ge~iıte çiçekli 
çinidiı ve apıırtımıın r.cı;idini lıa,·idir ıl~tu 

açık olup ıopr:ılt zelııiuli nıalı:~ 1 milli 
tahta dö~eli uzerlerı kırmııı çini Ju.,.ar 
korkuluklu ve ortaları camekan aydıniıkll 
tarasa iki gözden ibaret l.ıir kat uıarnngoz 
fabrik aeıdıı. 

4. 6 No apartımana girilince zemin 
katında çiçekli çini antire cemekanlı ka· 
pıcı odau ve birinci katta bir Dı:m:ualı 
apartıoııın olup derununda ı•amei.!ııl: an· 
tire bir birinden geçilir iki oda bir sofa 
bir koridordur. 

Zomini çiçekli çini maltız ocaklı mut. 
fak iki oda bir 1'.oridor Uzerinde alafıran· 
ita helA bir sandık odası vardır. 

Zemin ve bodrum ve taras ile bPrsber 
apartıman seki?. kıtt olup r.emin dukklln 
ve fabrika geçidi ve :ıntire olup diğer 

bet katın beheri bir unmarah olup ber· 
veçhi be.11 ıavıif oluuac bir numaralı 
apartımanırı a)·nıdır. 

Du nretlr· \ cl:Jıi!rrının ı·~~ u. ıı upnr 

ıi 
: ıı 
1. 

Döyçe 01-y;I,ıt Bank 
Tarıhi te'sisi 1322 

Merkezi idı?re Berliu 
Telefon Beyoğlu 247,248·984,985 

t:e i'tanbul 2842.2843 

lBaııka muamelatı 
ve kasalar icarı 

~-\arbır. 
Apartımauların odalannın ta\·aıilan 

korne§ ve göbekleri kartonpiyerdi:r. 
Elektirik ve Terkos suyu tertibatına 

havidir. 
Bir ııum:ıralı apnrtıman boştur. ikinci 

kat iki numaralı apartımanda Zaraposta. 
üçllncii katta Uç No da Paııayot ve dor
dün~u katta dört No na Almangınç kira
cıdır. beşinci ket beq No da bwclu sakia 
dir. 

Dul\atın iistii taraE olup burada iki 
kısımdan murekl,Pp Y.~minleri kırmıza 

çini dımı.r l\ıırkululdu iki tara~ 'e iki 
dılııı koridor m•rrinde b!r oda ~emini ve 
~traf zıırlıırı ıneıne \"e mermer bir J.:or • 
n:ılı lernıi~itonlu lıamam bir lıel~ ıeminl 

kırının çini ~'imı>nto tekneli ı;anı:ı~ıdtk. 
Rcıtlnrnnı<la oprRk aralık ıJzetinde 

hir hela ,;e tahta hölmeli beş mıı~ar.a 
'ardır. 

ı\partım. n ınerJinm\, ri mn11ıik 11..var· 
lan istanıpa f'ahıuılıklnr çiçekli çini l.or • 
kuluk laı- d~ıııir ı;arnıaklık füerinıJe ah. 
şap kllpe~teli arka tarafı& 3,4.5 No !arda 
birer balkon. 

flle . .Jıiıt fııhrikadıı Koço \'e J .. timat .,. 
Ancior, kiraCJdır mahiye dortyüz etli Hra 
lô.ira\a mutehammildi:-. 

1 ·bu emlu.kin tamamı otuz iki bia 
yedi ~ılı Uç lira kıymetı muhammin.ti • 
dir. 

llk pey on altı bin dokuz yuı lira,.,, 

teca'l-·iiı etm;.1Ji ıiıere nıe1.'{Ür ga~ n -· 
kulun i~tiraı;ına :alip olanlar ve clllıa 
ıiynıie malünıat almak isteyenler kıymeti 
munamınin~inin yüz.fo "onu niıbetiade 

pey akçt'Slni w 9:?9-292H do1:1ya No yl 
mUstalıiben mi::ı:a)cde eubeaıne murac:ut 
etmelP.ri ,.e 29· 7.929 tarihinde ııaat 14 
den 16 ye karla:- ihalei C\ \•elt eai yapı • 
lucait ilfın q\ırn•ır. 
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Seyrisef ain 
Merkez Acentası; Galata 

K6prü b..,.nda Beyoğlu 2362 
Şube Acantf&I : Mes'adet 

hanı altında lıtanbul 2740 

~IUDANYA POSTASI 
(MARMARA) Yapuru Sah, 

Cuma. ( KOCAELi ) vaapuru 
Pazar, Çarıanba 9 da idare , 
rıhtımandan hareketle Mu
dany.a 'fe Gemlije gidip ge-
lecektir. 

Belsoğukluğu frenği 
olanlarnı nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin on eon usulile kafi 

olarak eaki ve yeni be1soğakluğu. 

Istanbul ithalat gümrügünden: 
Çuı:al 
.~andJ.Jc 
Kilo 
Scındık 

" 

10 
10 

22729 
50 

6 · 

Ke$ilmemiı malta taşı 
t,timale gayri salih. hurda tavuk ve Uıltla parçaları 
Küme ve hurda makine ve ~üıci,. pa1·çalan 
Sttlfat dıi.fer 
Kiıritiyeti mayezu 
Sulfat desut 

Adet 
2Zc l 

1 
Sandı . 

~ . -
ti 1 

Çuval .5 
Adet 89 

" 1 

Radro ~n porselen oparlôr 
Dökme ÇeUk kazan aksamı 
teneke eiya 
Makine kayı.§ı 
Kazma sapı 
Marsüya kiremidi 
K61ı.ııe otomobil 

l 
j 

.5 
Deme~ 12 

Kapd<ı dinamo maa motnr t'e eczayı tıı,v,~'e 
Demir yab.ı 

" 
'7 
' Oluklu s:tç 

Çuı:al 9 Cav .. . 
Sanc!: .'; 15 .Dolu sinema şeridi 

,, .l Multlelif seloit mamulaı. 

• 

~ . , , .. ~ 

Tahakkuk ebctılt mik
tlar üminün ist; tavı 
resim~ · · 

frengi, idrar dadı~ı, bel ge\·~ck· 
liği ve 111esee ve bilcliınle :\ııdın 
rahatsızlıkları tedavi oiunur. 

Beyoğlu 'f oke.tlıyan ;anında 
mektep sokak N ~S Tel: F..0.3152 

Balada muharrer eşya 23-6-929 tarihinden itibaren Cumartesi Pazartesi. Çarşamba günleri saat 

1

1 O ile 12, 14 ila 17 kader lstanbul IthaJat gümrüğfi satış an barında bilmüaayede satılacağı ilan olunur. 
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•wE~-y-\ı•p•ı•u'!'l.lh_mah_. •. k-em-e'"'!ıi'"'!i-~r-.,.-d:-a"!"'.i~-e.'"'!~i-ndTe:-n-: ı· 
Muddeı Serluı efBDdı veııı.ılı isal• 

• .\eiman e~ndiuin miiddei ıaleyhanın Mar· ı 
yam ve Hcırop hanımların şayıan ınüıa-

Yeni çıkan kırmızı kordonlu 

ANKARA RAKISIN 
sarrıf oldukları Kadıkdydc o~man ağa 1 tecrübe ediniz çok memnun kalacaksmız. Htr ga2ino ve her bakkalda 
msballıo!!linde H.uda 'erJi_ oflu sok.ağında ı 
atik 10.29 cedıt 9-10 1'o ına bahçe ha- deposu: Bomonti bira deposudur.-
nenin ıuyuun iule~ u~nında turu~ile ·~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
esm:ının his•elerine güre ıe~zi ve taksimi 
talebile bilvekfile ikame eylediği davadan 
dolayı !önderiletı ihbarnameler ikametg!h· 
"'ının meçhul olduklanndan tebliğ oluna
madı~ı muhtaran ve muba§irirı meşruha· 
tından anlaşılmaı;ına binaen ihbarname
ierin tebli~t mıkaınına kaim olmak üzere 
ilin olunur. 

B e;roğlu sulh birinci hukuli.dan: J. A. 
Beykez ıirk:etinio Ankarada Eaytam 

milmeyizi Cemil beyden iki rt2z yirmi 
h~ liranın yüzde yfrmi beş tazminat ve 
on ucreti vekllet tahsiline dair aldı~ı 
hUkmUn mahalli ikameti meçhul oları 

ınahkOmun aleyhe on gün müddetle ilanen 
tebİifi kararla1tırıldığından H. U. M. 
kanununun maddei mahsusuı mucibince 
ilinen ihbarı ke~ fıytt olunur. 

D uzce icra daire!İndan: Dllzceuiıı ı ·ıııı. 
li.t::bir mahallesinden gö!terişli Ali 

eft.ndi ,-eı~ili Düzcede avukat Mehmet l\ııri 
P.. He Dllzcenin ~erefire mahallesinden 
kUr,ük a~a zade Ahmet efendi verese!'i 
ve maliye daire .. i araeında mütekevvin 
izalei ıuyu davaı.ınııı oeticP.i muhakeme
ımcle bilmlluyede furuhtilc şuyuunun 
i7.a~ine karar verilen ve dairei icraya 
Helilırıfaı illmı tevdi kılınan Otiıcenin 
Le1 kariyeıinde valıii olup ıağ tarafı su 

b•nrli ıol tarafı tarikı am arkası mai cari 
cephesi dere ile mahdut ve tahminen 
1600 ıira miirabbaı arazi Uı~rinde kiiin 
olup iü bin lira kıymeti mııhamınene· 

leri .,. mukaddema su ile tahriı. edilen 
enm bir dek.ık fabrikası iken ahiren 
metruk. bırak.1l&rak harap olan al.iitının 

dahi iıtimalc gayri salih bir hale geldi~i 
vaıiJel muamelesinde görülen değirme· 
ain hOt yüz lira beıiel ile talihi uhdesi
ne ihalei evveliyeıi icra kılındığından ve 
bedeli mukattere laııkal > uıde beş zam 
ile talip zuhurunda pıyleri kabul edilmek 
~ne tarihi illudao itibaren on he§ gun 
muddetle tekrar milzayedeye vaz olundu· 
gwıdan talip olanların meıkfır ı.k:i_fomc
nm k\}'Dletl mubammİnP.Si bulunan il,i 
bia liranın yUzde onu nililbetinde dipozito 
akçıısı tevdi etmek suretile m.ızay.?<!e;e 
iitirak ed:bilecekleri ve 929 ııencsi ıııa· 

hi teııunı.ızunun on altıncı salı gunu saat 
:*de ihalei kati}e ve nihai~ yc~i:ıiıı ic:-.,. 
kılınacağı ilin olunur. 

ı etllnbul icra dairesinden: 1\lune\"Ver batıl 
mın Süleyman efendi ziınrnetin<lc olan 

alııca~ınm teaıini iQtıfası içiln mahcuz htan
bulda uma altında Rtiıteın Pa~a malıal. 
leeindtı eski Papaz oğlıı lıaoı tahtında no: 
6okağında biri 6 No zemini nıernıer ılı.ı
ıeli \'e >an duvarları kiemen meınıer ıa~· 
h e;ıhanezli ıal kepenkli tnhmiuen 56 
uşun t~rbiinde ve temıımı l7;;ü lira 
~iyıneti muhammeoeli ınükadJeoıa salha. 
ııa el~ <J\'Dl tehi mıığeza 'e diğeri 4 r\o 
tnkmınen 30 arıun terbiinde boya ve le. 
ııoci esnafındau Da...,it eskinazi efendinin 
tahtı iş~alinde temamı 1250 Jıra lii> meti 
muh.ıımmeneli iki bap kargir tonoz Dııt· 
fuanın 384 hiese itiboriyle 276 hi .. c:esi 
:·m gun müddetle hilmUzayede her biri 
200 lira bedelle talibine mıivakketen 

ihale kıhnarak 15 glln mtıddetle ve yt!z· 
de beş umla ihıılei kat';ne müz:ıyede • 
sin,. \'azolıınımııhır. iştiruıca talip olan· 
!arın kıymeti mllnıımmenenin lıi:>seye 

mu!İp ıniktnrir.ın yiizde on nısbetinJe 
pey -akç~lerini nlarnfl 926-4112 d0iya No 
c:ı~ la (\airr\ e gelmelerini vr; 13· 7-1929 
tStit.ııı<lM c:ıat 14 df'n On lllt!ya kadar 

( • •• nl..:.ıl iw:ı lıaire~i m ıZ!l) ede :;tlbesinede 
h:uıı\ 'e bilv,,kii'e l.azır huluıımalım 

i lln 0'11nur. 

FARELER 
Vebayı tevlit eder. 1 

Onları hiç koku neşretmek
sizin kurutan 

Pası o it.sin 
ile imha ediniz. Paris Pas· 
tor laboratuvarı müstahzera· 

1 tından dır. 
f D J B t ~.. k. 

Miihendis mektebi 
muhayaat konıis)1onundan: 
Mektebin bir senelik yaş sebze ihtiyacı aleni münakasaya konul. 

mu~ ve Temmuzun sekizinci pazar günü saat 13,30 da ihalesinin icra. 
sı mukarrer buit:nmuş olduğundan taliplerin şaraiti anlamak iizere 
mektep idaresine miiracaathm iJan olunur. 

Çanakkale Jantiarnıa mektebi müdirliğinden: 
Kilo 
5200 ııadeya~ı 

Çanankkale Jandarma )'eni efrat mektepieri Umera :tıtLitanile ta.lebe efradını Ha· 
ıi.ran 929 tarihi nelen ma~ ı,,; 930 gaye>;İ.ne \..ıı.lar bir a;eneli.k ihtiyacları eıhın yakarıda 
)'azılı bel bi:ı iki ~ üı kilo saı.le~ alı bıdalı zarf ıısuli'e mUnıılia•aya vaz ohıumuıtur. 
26 ~~ı:İ•tın ~2~ ça~ao~a !! ilı!u. ~art on ahı da tali1ıl~riıı ~enlik leri fiy~tlar haddı itidal. 
da gvrUldugu tıılı.dırde ıbah'!H ıı:•;ı.. .tı!ıııa.:a'l;tır. Talıplecın bu Laptakt yağ muamelcıı 
~artrıa~e.ı i gt·rm~k 'e i2aht a'mak üzere Çanak kalede hllHıme: dllire!'-inde mtite~ek· 
kil komisyon r:ı::ıhaus.'l ıntir:ıcast111rı ilin olunur. 

•eaa•Haı;sJı.d ve Cerrabp~şa haet.ancleri Sinir hastalıkları mütehasıııı•s•• 

i H~~::iŞOKRC HAZIM i 
\ ......... Jstanbul Sultmı 1~lahmut Tıirbesi. Telefon 262'1 .......... ı 

eposu: • er ve ._..ure ası. 

. l~alata Voyvoda sokağm~a \'oy- i Yil.ksek ıniilıend.is mektebi müba-
ı. veda Hanında ~o. l ~ 

~l c.ıanbuı iaa dairesinden. :~Ju~.a<lS::; ]Ja·vaat l{OIDİsyoııundan: 
Be~ lerue\ inde Kiiplı.lmfok i kujki.ınde J 

mukim il.en elteim ik::metrahı ıne~irn! JWürıakasa tarihi 
bulunan tuccardan çerke,, Ahmet efendi Srcde yağL 2 2 em.muz 
bin Canbulat be) P.: Ekmek 2 

'folia lıımnıa ve evlatlarına müterakim P;rinç 2 
nafııkndarı t 3319) lirn 29 kuru~ itasına Kum ~·alı fasulya 2 
medyun tU :c:ırJaıı Al.met hey lıiıı Can· i\ oh ut 2 
bulat lıe~ in iı,amclgbhıııın nıcı;huli!·etme K ıını. bezelye 2 
bicaen ihb:ırnaınc ıeh!iğiııe imldin olına· " barbunya 2 
dığındıın ıııukedcicma dayine vekilinin " yeşil mercimek 2 
talebi '"':erine icra l.aıımıunun madJei mıı.h. Sabun 2 
su!3.S;ııa te\fikan bir B\' mudd.-tle ii~ııı:n Zeytin yağı 2 

"' .. 
• 
" 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

saat& 
13,30 

" .. 

" .. 
.. 
.. 

1.5 
• .. tebliğat olııııup mliddetin mUruruna bina· • danesi 2 

en Dlizccde cftcniye kariye!iııde bir bap lf n 3 • ]3,30 
hamamı tıılıtı hacze lllındığından i~btt Makarna 3 • • 
ilanın tarihi nl'ııı-indcn itibaren uç güıı irmik 3 • • 
1.arfında med) ur.un lıir deyece.fi velitirıı:;:ı • • 
hulıınduiu takdird< 1Etıınhu1 icra dıı;:-e~i ;jehriye 3 
alıkimı ~ahsiyt: ~nbeeine mllracaat eyi~- Sovan 2 • 15 
meıi aksi takdi\de hawaının fumht olu· Patates 2 • • 
nacagı malfım olmak uzrr. 'e ikinci ihbar· Yumurta 2 • .. 

kapalı zarf 
" .. .. .. 
• • 
• .. .. .. 
.. • 
• • 

;:;'inakaJa 
• .. • 
• 
• 
• 
• 
• 

" • 

oıım~ teil~ı makamına kaim bulunmak Uzre Süt 2 • • • • 
ilanen tebliğ olunur. Kase yoğurdu 2 • • • 

Ka.şar peyu'iri 3 • 13,30 • • K dıncaıt oub~inden .ınn• oıduıum ter· 
hiı teıkeremı on gUn eye} ruzdıınimla 

ça1dırmt§ olduğıımd:ın yenisini aln111k 
llıere şubeme mllrac:ıat edeceğim. 

Beyaz peynir .3 • • • • 

Kuru Mehmet o~ullamıdan 
iı.ı.lilı o~lı.ı rıMıı:r.eı 

.klii.he.ndis mektebi için bi.r sen.~ zarfında ülzumu "lan. yukarı.da 
yazılı et d\mek, ve sair erzakm hizalann da muharrer tarih ı;e $tıat
larda mılnakasalan icra kılınacağından ıali.p olanların m~kıep idare
sine müracytla ıeraiti anlamaları ilWı olanur. 

Asit.eri müna
ltasa ilinlari: 

,.~ ................................. ..; ............... ~;.;.ı.;..~~ .......... ... 

Fındık.hela M. M. veklleti ıatınalma f 
komisyonundan: J .. ~ ......................... _ .................................... . 

K ~ptlı lllfla ihale edjleoegi ilin olunan Ma.U. •• oivannclaki ıuau.t ba1-.aubnın 
ıhtiylOı oları atpay& taliplerin verdikleri f'ıat b.lıalı 1örUJdtt1Undu rf temmmı 

m per~enb. giınü saat 11 de puarhkla Mani•da aık.eıl ııetıD alma konıiıyoa.unda 
Uaale edilooektir. Taliplerin Maa.İl!llldaki mezkur komiayona mi:lracutlan. T aabh~ö?li yapmayan müteahhidi nam ve he.ahına 30 hin adat dilll ve ao IMa 

adet dıbiz tok.a_Jlazarhkla almacaktır. Ibaletıi 24 haziruı 929 puarteai giilıü ~t 
14 ~e yapı~ktır. T&l:iplerin §&rtname ve numunelerini komisyon\llllmda gönaelen 
ve ıbale gtioilnde temınatlarile komisyonumuza gelmeleri. 
H ava kıtaatı ihtiyacı için yerli fabrikaları mamuı.tı olmak ttne <6000) metıe 

kapu.tlok ve (4620) metre elbiselik kumaı kapalı zarfla munak.waya konmuftur • 
llaale gt1nU 15 temmuz 929 pazarteai saat ıs dir. Taliplerin numuDe ye şutoamesirıi 
görme'lt Uıre her gl1n ve münakasaya iıtirak edeceklerin o gUn o suttan enel tek· 
lif ve teminat mektuplarmı Ankara mcrkeı satuı alma komiayonuu tevdi eylemeleri. D arica, Izmit, ve Adapazuı ve civanndaki kıtaatm ihtiyacı olan tuvenan ve krible 

madeo kömUrU kapalı zarila mUu.kasaya konmuttur. lbaleei 18 temmuı 929 
, cumartesi gUoll saat 14 te lımit Askeri satın alma komiıyonuuda yapılacaktır. Talip
lerin lzmiıte mezkür komisyona muracaatlan. 

j Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan 
Ciıııi Miktar lbale tarihi Gbu Saatı 
Ot 648000 27·6-929 Perıenbe 15 lapalı 
Yulılf 216000 29-6-929 C. erteıi 15 • 
Odun 5969922 30-6-929 Paar 15 • 

Kıtaat ihtiyacı i~in baJida gösterildiği Uzre Uç kalem mevadın hizalarında yuıh 
tarihlerde ihaleleri icra edi!ecektir. Taliplerin Şartnam~ini ltomiııyonummdao alma
arı ••e şutnamede yazılı olan şekildeki teminatlarile ihale Saatındaıı nel ko~ 
yonumuzda huar bulunmaları iliD olunur. 

<• +. İsmi ~·Iıkdarı ihale tarihi GUntl 1&&h 
Arpa 216000 4 7 929 Perienlıe ıs kapalı 
Saıuan 405810 6 7 929 Cu.marteııi 15 kapalı 

. kıtaat ~htiyacı. ~in bal~a mı~da.rı ~azılı. iki kalem mevadın binlıırmda gösterilen 
tarıh!erdt' ıhalelerı ıcra edılecel~dır. falıplerın şartnamesini komisyonnmuzdan almala· 
rı ve şartnamede yaz1lı olan şekildeki teminatlarile ihale zamanından evvel komityo
nnmuzda hıır bulunmaları iliin olunur. 
K ıtaat ihtiyacı için 30000 kilo pirinç pazarlık suretile mUhayaa edilecektir. ihalesi 

25-Hariran-929 salı glinu sa.at lSde yapılacaktır. Taliplerin ~artnamesini görmeleri 
ve tarlDanamede yazılı olan şekildeki teminatlarile komisyonumuzda hazır bulımma
ları ilin olunur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
f Mekatibi askeryie satınalma komisyonundan 

Sut Ye>~ort 
Kilo Kil 
6000 3000 l\Ialtepe Lisesi için 

10000 6000 : Halıcl oğlu. Lisesi içia 
30000 30000 Kuleli Liıeıi içiıı 

&lAda isim ve cins ve miktarlan muharrer Sut ve Yo~urt Uç ıartnamede olarak 
ve .lı.ap:ıh 2.aı-f t>uretile satııı alınacaktır. Munakasaıı 9 Temmııı 929 sah gü111i aaat 
15de Harbiye melctebi yemekhaneleri önündeki munakaea mahallinde icra kılınacü 
tır. Taliklt'rin şartnameleri için Komisyonu mnk(ire mUracaatlan ve iıtirak içiD i 
prtnamelerinde muharrer olduğu yeçhile hazırlayacak.lan teklif mektuplarım 1&11 
muayyf"nesine kadar ilmaber mukabilinde mezlcar Kottıiıyoo riyuetiııe vermeleri Ula 
olunur. 

A skni mektepler için kapa)ı urfla mUnakasaya lı.onulan 30000 kilo knıtallre Tos 
Şeker talip zuhur etmedığinden par.arlıkla satın alınacaktır. 
P&zarhıtı 26 • Hıızersn • 929 Çar~ımba gilnU eaat 16 da Harbiye mektebi yemek· 

haneleri önUndeki pıız;a.rlık mahallindt: icra kılınacaktır. Talirlerin ~meli içia 
koaıisyı:ınuınuza mlıracaııtları ,,~ i~tirak: içinde ~rlık maballuıde hurr bulu•lme• 
ilin olunur .• 

A ıkeri ruektepler, liseler Ye hastaneler için 10000 kilo kqar peyuil'i k.apah zarf 
stıl't>tile satııı alınaı.:ıı.ktır. MUna"uaıı 9-Temmuı-929 Salı gtınU ııaat 16da .Harbiye 

mektebi yemekhaııt:leı:i ~nUndeki münaka.ea mahalliode icra kılınacaktır. TaJipleria 
ııırtname içiu mı;z~~ur "komiıs:;ona m\lracaatları ve iıtirak igi.nde ~rtname1i vevbil• 
hazırla.lı"ac:akları teklif uıelttupLmnı ısaatı muayyenelİne kadar ilmaber mukıbiJlacle 
koıuis;. on rifa&etine verrnı:leri ilan olunur. r .......... " ................... E:;:ı7··;;t;;k~iii;~-- -··---ı 

~-·••y•••••••HOOHIC•••••••••••HIHUHHH•M•IH ................. - ........... u .... u ................ _..J 
:::ıeaıti mı&halle~i Sokııgı No. Neri Bedeli mefıuh mukarerri 

be)oglu hP,seyinaga cedit yqil A 21 C 29 Apartman Lira Sekiz taluitte 
bayram 31111 

Mı:~~mil!tı: bo,hıruın katüe 5 katnr. bodurumda, kapıe1 oclaı odllDlu.k vele• 
miırHili. biriııc:l du\:csi 7 oda bir mu&fak. bir hali 

b.inri ve ı!çHl.!\!Ü dııiım be1Jer oda birer mutfak Ye birer bala. dQrdilac1.1 d&irai 
3 oda bir mutlak bir hı&la. taraca kıınıı ç.amaıırlıkttr. alektirür. '" tukot nru t-..ı. 
ve terıibıttı vardı.r. 

Balada ev&afı muharrer apartumaıı taiibinin uUkUline mebui ih&le.i fııehedilerek. 
yeniden kapalı zarf u9u\ile 29 · t\ • 929 tarihine mrt.dif Cumıarteti ıu.ntt .. ı 15 de 
icrayi mttıay&l~~ı wukarreı:r<lir. talihlerin ~deliuin :rur.d~ yedibuçlllu nitbetinde ı.. 
mir.ati lıavi tıeldif melltuplannt ~ıu;ali metrü"te aoı komiıyonam mltneuda!A. 

F enerle b&Hlt aruında baıdan kara b...tmıı bi.r halde i>uhuae Fener b11ç.e n.pwwı~ 
850 lira beddi mnkadder ve 1805 lira ınettab .i.:ıedeli ib11le ile 8,7, 929 tarilline 

1 roUMdif pazartesi 1('11 Eut'i 5de icrayı mlıuyi.desi mu karrudir taltpleriD ~Alliaat malt• 
boızlarile emnll metıukc ealt§ .~omsiyonıuıa nıUracat e;•Iemeleri. 

Galata ithalat gümrüğü ınüdiriyctinden : 
Ginsi eşya 

İşlenmi~ sünger 
l,lenmemiş sünger ,, " 

adet nevı kilo f. 
l balye 23 
1 " 17 
l " 31 

Pirinç manometre l -ı1ndık 10 
Gtive yenildi avo.riye erkek keçe şapkası 6 "Ye f1çı 5 
Yün kasket güve yenilli 1 " 5 
Podüsuet deri lekeli l " 103 
Sırlı HÇ avani 1 " 52 
İpekli k.urdcıle ve zuruf l " 63 500 
Şite mantarı ve kapsol 1 u 22 500 
Mü•tamel elbise ve kasket 1 bal)·e 31 
Pamuklu üzerine ipek sarılml@ kaytan 1 sandık 175 

adet 

. 22ı,, 

145 

Avariye kıraıw biber 83 çuval 2345 
Rıhtım antreposunda mevcut bılad& ciuleri yntla 100 pu.ça 

eşya bili sahip hflkmünü iktısap eylediğtndeu 19 - 6 · 929 da yirıni 
gün müddetle müzayedeye konulmu.t o\mık.la. 9-6·29 ve anı mütl!a• 
kıp aatıı gOnlerinde lc.omiayondcı. sahlaoatı ilAn olanur. 
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