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•rausız askerleri Fasta gene 
cenge 1utu9tubr. Biçare araplsr 
da, biçare fraıııizlar da öliiyor. 

Neden Fasla, Merakeşli Mu· 
hammetler. Ahmetler, Pariııli. Mar
eilyalı Dujon'lar, Duran'lar heder 
olıua P İki tarafa da yuık, günah! 

Geçen gün, framız mebusıın 
meclisinde bir kaç zat istizah 
ıakrirleri verdiler. Bu takrirler· 
Jen büyilk bir hakıkat, teessüfe 
ç:ıyan acı bir hılukat anla~ddı. 

Meier kumandanlar terfi et· 
rnek için it çıkanyorlar, ve, ıi· 
vil idare de jeııerıllerin bu pli· 
ı.ıma bilerek göz yumuyorlarmış! 

Evet, büki~t, ve hükfunetin 
yardakçıları olan " Tempı ,, gibi 
maium ıazeteler buna isnat di· 
yorlar n tiddede bunu redde· 
diyorlar. 

Likiıı Jdç bir va.kit minare 
kıltfa giremez. Hakıkat gün gibi 
n belki ondan ziyade aşikardır. 
Müstamere harpleri müteahhitleri 
zengin ediyor, bir çok sabite 
kolay ve teblülteıiz oan, §eref, 
t'Ütpe kazandırıyor. DeTletlerin 
ellerinde kul'vetli ve emin silih· 
!ar var. 

Znallı atMplar ise böyle son 
sistem esliha ile mücehhe~ degil· 
lerdir. Bunun için devleuer çok 
teldata da maruz blmıyorlar. 
Meeela yüz arap şehit düşüyorsa, 

huna kartı ancak bir franeız 
ölüyor •••• 

Buııdm baıka Fransaııın arap
lara kartı ıevkettiği askerin ek· 
seriyeti franuz değildir. 

}'ranunın pek maruf ve dai· 
ma gürültflyü mucip olan bir 
" yabancı ordusu ,, var. Nerede 
cinayet iflemitt kaça~ aile kaç
kını biri varaa hemen Fransanın 
bu ecnebi taburlarına yazıhyor • 
Uııt tarafı selamet ! Artık o katil, 
o cani için takibat yok. İsmini 
hile ıöylemekle mükellef değil· 
<lir; müıtear bir isim verebilir. 
Bu ordunun içinde cürüm işle
miş almanlar gayet ziyadedir. 

İşte Frauıız cümhuriyeti bu 
. yabancıları araplar üzerine sevk· 

ediyor.... " Legion etrang6re ,, • 
Eger faraza siyasette ahlak 

bahse meuu olsa idi bu hare-
keti tarif i~in sıfat bulunmazdı. 

Franıa gıbi fikriyatın, edebi· 
yatın, ince şiir, mıısıkı ve felse· 
fenin pişivası olan necip bir mil· 
Jet içiu Afrikada oynadığı hu 
i'eci ve kanlı oyun yakışır mı ? 
Franuz analan çocuklarını Afrika 
çöllerinde heder olmak için mi 
doğurdular? Büyük bir franeız ve 
ayai umanda fahri bityük bir 
dirk o.laıa Pierre Loti merhum bu 1 

iyaıctteıa nefretler ediyordu .... 
Medeniler acaba ne .zaman te· 

mr.ddün edecekler? F~:ınsanın 
Faoıta iti ne ? Bu mezalimin hesa· 
1, oerede ve ne zanıan görülecek? 
Afrika bir ealbaue midir 'l 

llcl •w evel 
Cesedi bulunan 

bul garın 
l<atili yakalandı 

Bundan iki ay kadar evel 
Elr.iyük Adada deniz kenarında 
bır ceset bulunmuştu ve ölümü. 
nün sebebi tahkik edilmekteydi. 
O zamıı.ndauberi zabıtaca ya
pılan fr,hkikat neticeainde eveli 
bu adaının Adada oturan bir bul-
ı:ır o'duğu ve bir cinayete kurban 
g-itmış bulunduğu tespit edilmiş, 
bundan sonra iş katilin teşhisine 
kalmışta. ikinci şube memurları az. 
bir zamanda bunu da halletmiş· 
ler ve katili ele geçirmişlerdir. 

Bu adam da bir bulgardır ve 
ismi "Yuvan Donen" dir. Yuvan 
cinayetini itiraf etmiı ve araların· 
daki bir alacak meıelesi yüzün
:!en hadisenin vukua ~eldiliDi 
•öylemiştir, 

l.elt cenerali icln ihlilal 1 -
Murat PaşanJ.n kemikleri 

d·ün ihtifal 
ile Lehistana ı!Önderildi. 

p, 1 

" . 
Merhumun kemiklerini taşıyan sandul'a motörJe , 

Sirkecye getiı-ilirken ı 
Halepte vefat eden Murat paşa paşa ve daha sonra Macar sefiri 

'"Ceneral Bem,ı in kemikleri dün M. Tabi birer nutuk söylediler 1 
alqam saat yedi buçukta Sirkeci· ve merhumun evsaf ve mezaya
den hareket eden konvansiyonel ıından bahsettiler. 
trenile Lehistana gönderildi. Bundan sonra sanduka tahsis 

ismi tarihte şerefli satırlar edilen husus[ vagona nakledildi. 
arasında geçen bu güzide asker Merasime Lehistan sefareti 
için dün Sirkecide bir de ihtifal erkanı ve bazı erkanı harp ve 
yapıldı. Merasime saat yedide 
başlaadı. piyade zabitleri, Polonez kö-

Üç Leh zabiti, merhumun ke· yünden bir kısım halk, hariciye 
miklerini taşıyan sandukayı bay- memuru Halit Hakkı, şehremini 
raklarla süslenmiş olan bir sedi· muavini Hamit, Polis müdürü Şe, 
rin üzerine koydular. ıif. HamduJlah Suphi , Celal 

Bu esnada bir askeri müfreze Nuri, Ahmet Refik beyler iştirak 
resmi selam ifa etmiş ve bahri· etmişlerdir. 
ye bandosu tarafından da bazı Sandukaya sefaret, merkez ku
parçalar çalınmıştır. ilk evel Le- mandanhğı ve bazı aileler tarafın· 
histan sefiri M. Olzeski, mütea- dan kıymetli çelenk ve buketler 
kıben merkez kumandanı Emin konmuştur, 

Hırsız ve belfci 
Bir kotra sahibi anlatıyordu: 
- " Bütün yaz küçtlk kotram· 

la Marmara içinde taraf taraf 
dola!fırım. Demir attığım iskele· 
lerdc ilk itim nedir, bilir mi· 
&iniz? Hırsız ve kaçaıkçılarla 
tanışmak ve onlarla ahpap ol· 
mak! Kotramın bekçiliğini bas-
satan onlara teslim eder ve bu 
suretle hırsız tf'hlükesine karşı 
hırsızla kendimi korurum. Hır· 
sızın kababatı aç olmaktır. 
Doyurursan faideli ve namuılu 
bir adanı olur. 

Ge~enlerde, ben ve bir arka· 
daşım, kotralarımızı raspa etmek 
için ka lılfttt yerine göndermiştik. 
Ben usulüm üzere ğene hırsız
dan bir bekçi buldum, ark-da
şım emniyetli bir adamı tercih 
etmişti. Netice: Benim kotramda 
bir çivi bile eksilmedi. Arkada· 
şımın kotraaında pirinç aksam· 
dan eser kalmamıştu Çalan kim· 
di? Belki benim hırsızım!,, 

* * Hırsıza emniyet fikri bana 
gayet makul ve ameli göründü. 
Bekçileri usta hırsızlardan inti· 
hap etmek belki bir şehrin em· 
niyet ve istirahatı noktai naza· 
l'ından azami bir faide verebilir. 

Bekçi nedir? 
Doğuşta namuskar, mahaJlece 

em.niyetli, yatlı olduğu için ağır 
cüsseli ve hatıyiilhareke, uyku· 
llUZluktau bir az sersem, saf ve 
temiz bir insan! Yani hilekar, 
deıııns, çevik, müteyakkız ve 
bqkaluu:un gafletinden azami 
iitilade san'atwın bütün ince
liklerine ve hüneı·lerine vakıf, 
hırsızın tam 21ddı! 

Bu iki adam birbirinin hai• 
mı olamaz. 

Ahmet Haşim 

Az, öz Tabanca düelfoıu 

Bem, bem. bem •••• 
Bundan yetmiş, seksen sene 

evel Rusyada kilıse çanları : 
- Benı, bem, bcm .... 
diye çalınca her Jzes korkmağa 

başlar ve bu manasız uğultuda 
jeneral Bem "in ismini duyarlarmış. 

lşte l\1apoleon ordusunun yeti~
tirmesi olan bu kumandan muka· 
semeve uğrayan Lehistanın kur· 
tarılinası için son derece çalışmış, 
ruslara P.Ck büyük telef at ı1erdir
miJ, bütün Rus alemini korkutmııı. 
lakin karında muvaffak olamam'§. 

Kuvvet halcka galip ... 
Ne yapım ? Rusya Macar.istanı 

da eziyor. Oraya gitmi§-. Mcıcar 
kuvvetlerinin baş:.na geçmış. 

Ayni akibet. 
Bunca yararlıktan sarfinazar 

1,üyük bir dii~man ona macaristan· 
'da da aman vermi-\·or. 

{.'arlığm en büyük düşmanı 
kim l' 

Türkiye. Mahza Rusyaya kar~ı 
gelmek için bize geliyor, iltica 
ediyor, müslünıan oluyor~ türkleşi
yor, burada hürmet ve rıc1.yet gö· 
ri.iyor, Murat pa§a oluyor, Halepte 
ordumuzu tensika başlıyor. 

Arn·avutköyünde dört 
hırsızla yedi polis 

arasında ·müsademe oldu. 
Arnavutkö· 

yünde evelki ge
ce 4 k;r,if ik bir 
hırsı~ kumpan
yasiyle zabıta 

arasında bir mü· 
sademe olmuş· 
tur. 

Arnavutköyün 
de 11 numrolu 
köşkte oturan 
Robert kollej 
muallimlerinden 
M. Fiskoçun evi· 
ne 4 hırsız gir· 
miş ve evj do
laşmağa başlaLfıkin çarın gizli kuvvetleri 

orada da kendisini bulwyor. 
Türklerle ruslar bir 1ıarbin ari

fesinde. Ruslar Murat paşayı 
zehirletiyorl,ar ... 

lıte dı'ın kemikleri Halepten 
lstanbula gelen ve buradan da Le· 
histana gönderilen ilfurat paşa. 

mışlardır. Bu nsnada Kollej bek- ı yakın suren bu takip ve müsa \ 
çisi Mehmet hlrslzlarıo köşke deme neticesinde hırıız]arın dö. 
girdiğini hissederek M. Friskoçun dil de yakalanmışt:lr. Bunlar: Ar
dairesine girmiş ve avaz avaz ba· navut Muharrem, Selanikli lbra
gırmıştır. Hırsızlar bittabi bundan him, Büyük ve küçüle Osman na-
kuşkulanmışlar ve bir silah mlarında dört sabıkalıdır. 

Üç devletin je.neralı, üç mem· 
leketin vatcınperı:eri, bir hamiyyet 
timsali. 

Dün Lehütan sefiri Bem' e ı•ak
tile Tüı·kiyede pek büyük bir yer 
c:erilJiği11i Srrketide söylediği nu· 
tukta anlattı. 

Rusyanm mazlumu '!lmak iti
barı He Türkiye ile Lehıstan ara· 
sında tabii bir kardeşlik hasıl 
olmuştu. 

Tarihimi~de bir kaç lelıli pa§a 
aıar. Lehistan bi.r asır müddetle 
milstekil devlet olmaktan çıkmıştı. 
Türkiye bu hali tasdik etmedi. 
Şimdi ise ıehrar istiklale kavUJtU. 

Bu gün üç müstekil ce tama· 
men milli deı.,-kt, Türkiye, Lehistan, 
:Macaristan ayni ı•atanperı:eri teb
cil ediyor. - C. N· 

atarak Mehmeti yaralamışlardır. 
Ayni zamanda da koşmaya baş
lamışlardır. Mehmet açıkgözlük 
ederek Arnavutköy polis merke
zine telefon etmiş, merkez mü -
rettebatı da takibe koyulmuş • 
lardır. 

Polisler hırsızların kaçmakta 
olduklarını görünce alelusul dur
malarını ihtar etmişler , fakat 
hırsızlar durmadan polislerin üze· 
rine ateş açmıılardır. Bu vaziyet 
karıııında polis memurları da 
ihafe için silah kullanmışlardır. 

Fakat hırsızlar buna rağmen 
hem kaçmışlar, hem de ateşe 
devam f:tmişlerdir. Bir saate 

Yeni fabrika her 
gün 25 ton 

buz çıkaracak 
Karaağaçta yapılmakta olan 

buz fabrikasının inpab bit-
miştir. Fabrikanın tecrübeleri baş· 
lamıştır. Bu fabrika yevmiye 25 
ton buz imal edebilecektir.Ema· 
net timdi şehrin buz ihtiyacım 
temin edebilmektedir. Temmuz 
ve Ağustos aylarında buza daha 
fazla ihtiyaç hasıl olmakta isede 1 
yeni yapdan fabrika ile bu da 
temin edilmit olacaktır. 

T baı eGi 

A l(.re han!.''1 daret edildi,~i 
lıalde diin Uskiidar. n1ilstantik-
liğine gitnıediği içiıı bu g"iinl 
ihzaren celbediliyor. 
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Mübadele J'ab ea valf'asi 

Şu bir iki gün , Mm. Mannik dün 
içinde 

1 

iki saat 
1 yeni müzakerata devam eden bir 

başlanıyor. ifade verdi. 
Yunan Başmurahhası M. Diya

mandopulos dünkü trenle Aanka · 
raya gitmiştir. Ankarada müzake· 
rata aglebi ihtimal bu gün, yahut 
yarın yeniden başlanacaktır. 

M. Diyamandopulos Yunan hÜ· 
kUnıetinin netice hakkında nikbin 
olduğunu ve aldığı talimatın kati 
mahiyette bulundu~unu söylemek
te talimatın şekli hakkında bir ~ey 
söylememiştir. 

Müzakeratın ilk safhasında M. 
Diyamondopulosa verilen talimat 
anlaşılacağı için müzakeratın ala
cağı şekil hakkında tahminatta 
bulunmak kabil olacaktır. 

Hoca J1al<uo 
Jlalyada bir hoca 

hakkında 

tahkikat yopılıyor 
BaHkesire tabi cuma nahi

yesinde menfi propaganda yap· 
· makla maznun Hoca yakup ismin
de biri yakalanmıştı. Bu adam 
Balya müddeiunf umiliğince istic
vap olunmaktadır. Görülen lüzum 
üzerine , Balikesirden dört ve 
Korucu mahiyesinden üç kişi ih
zaren ve jandarma nezareti al
tında otomobille Balyaya sev· 
kedilmişlerdir . Bunlar Hoca 
yakup ile müvacehe edilecekler 
ve tahkikatın alacağı şekle göre, 
ya tevkif olunacaklar ve yahut 
tahliye edileceklerdir. 

······ı····················· 
" I\.DAM" ya 

kında yeni bir 
şekil ve daha zen-: 
gin münderecat 
ile intişara baş
layacak ve hu 
meyanda Yakup 
Kadri Bey arka
daşımız dahi haf 
tada iki makale 
yazmak suretile 1 

gazetemize mu- ! 1 

aveııeti tahriri- ı 
t 1 

yede hulunacak-ı 
tır. 

.,- .......... --~ 
Lı · •...,_l!ı ~--az-a------~ 

Aliye hanım 

Şakir paşa kerimesi Aliye ha 
nımın tab ~a hadisesi tabk!kav 
dün bilfı ı -

adliyeye in
tikal etmiş 
ve Üsküdar 
müstantiği 

Cemal bey 
isticvap la· 
rına 1raş a
mıştır. 

Üskiidar 
müstantiği 

Cemal bey 
sabahlayın 
ilk olarak 
mecruh ma

dam Man- iisl ··, ·flr miitldeiumıımu 
niki istic- Suat bey 
vap etmiştir. r.1adam Mannik; 
ki buçuk saatten fazla bir müd-

11111111~" ddet ifade 
vermiş ve 
hadiseyi 
anlatmıştır. 

Madam 
Mannik ten 

· sonra Val• 
desi Dırohi 

. dinlenmiş· 
tir. Madam 
Dırohi de 

km kadar 
hadiseyi 
etraflıca 

anlatmııtır. 

lllüaıantik Bundan SO• 

Cemal hey nra da Ma-
dam Mannik in pederi Herant 
efendi isticvap olunmuştur, 

Bu ailenin isticvabı saat ya • 
[Mabadİ 2 inci s(lyfadal 

hmir ve r~tauhtıl ~ıunpiyonları bir arada 
I fr-•-:.,-,.1 ~.J ...,,_. ... ı. , rt:l;;.J, _. .. ' 





Bahrimuhiti geç ·I .... Fransa ve biz .... 
meğe kalkan tay
yareden haber yok! 

Madrit, 24 [A. A.] 
Atlantik Okyanosunu açmak 

için havalanmış olan Numancia 
tayyaresinin Asor adalarında yere 
indiğine dair olan haberler asıl
sızdır. Tayyarecilerin mahvolmuş 
olmasından korkuluyor. Bir Por
tekiz gambotunun hala tayareyi 
~ramakta olduğu bildiriliyor. 

Paris, 23 [A.A] 
Numanciya tayyaresi hakkın· 

da henüz hiç bir haber yoktur. 
Bir çok mütenakıs haberler ve 
şayıalar deveran etmektedir. Bir 
Portekiz gambotu el'an tayya· 
reyi ~ramaktadır. 

New-York, 24 [A. A.] 

" Buffalobridge " vapurundan 
gelen bir telsize göre , vapur kırk 
derece, sıfır dört dakika arzı şi
malide Ye 50 derece 57 tulü gar
bide bulunduğu sırada saat 5,40 
ta ( Greenwich saatı ) bir tayya· 
:·eden geldiki zannolunan bir ziya 
!1arlaklığı görmüştür. 

Madritten evelce alınan haber~ 
ere nazaran tayyareci Frankonun 
Açores. larda durmaksızın New
yorka doğru seyahatine devam 
edebileceğini söylemit oldutu 1 
bildirilmektedir. Şu halde tayya· · 
~eciler bir yerde durmaksızın 
toluna devam etmiş ise tahminen 
?Ukarıda zikredilen tul ve arz 
derecelerine gelmiş olacaktır. 

Madrit 24 [A.A] 
Numancia tayyaresi hakkında 

hala bir haber alınmamıştır. Asor 
adalariyle muhabere hususunda 

. füçlük çelrJlmektedir. Zahire gan
botu henüz avdet etmemiştir. 

Rekor peşinde! 
Paris, 23[A.A.] 

ıJeniz tayyaresi ile sür' at ve 
mesafe rekorunu kırmak için dün 
Marsilyadan hareket etmiş olan 
mülazim Paris Balear adalarında 
yere inmeğe mecbur olmuştur. 

~ondrada Türk 
• 
~ugarası 

:_0ndra, 24 [A.A] 
"Anglo • Scottish Securities,, 

f ürk iye tütünleri inhisar idare
sinden Türk inhisar markasını 
taşıyan sigaraların münhasıran 
imali imtiyazını almıştır. 

Pariste bir nümayiş 
Paris, 24 [A. A.] 

iski muheriplerin tertip ettik
leri nümayiş, sükun içinde cere
yan etmiştir. 

Hamburgda bir 
ınüsadenıc 

Hamburg, 23 [A.A.] 
Folislere affişler yapıştıran 3 

~ahıs arasında müsademe vukua 
gelmiş, ateş teati edilmiştir. Bir 
polis ile 4 sivil vahim surdte 
mecruh olmuştur. 

.~ Paris, 24 [A.A] 

Journa1 gazetP-&İ, Fransa 
ile Türkiye arasında akdolu
nan ve düşmanca bir emni
yetsizlik yerine dostça bir 
mesai iştiraki ikame eden 
muahedelerin akdinden dola
yi memnuniyet beyan ediyor. 

Övr gazetesi Türkiye He 
Suriyenin bu muahedelerle 
yeni bir feyiz ve refah unsuru 
elde etmiş olacaklarını yaz
dıktan sonra Fransa ile Tür-

n kiye arasmca bir dostluk 
muahedesi akdi için cereyan 
eden müzakerelerin de sür'at 
ve ınuvaffabyetle neticelene· 
ceğini tahmin ediyor. ~ 

••••••••&•••••••••••m••••ıt••C••s....,••••••c••U•••n••.a .. 

Avam ka·marası hu 
gün açılıyor 

Londra, 24 [ A.A. J 
Parlamento yarın öğleden so

nra bir içtima akdedecektir. Bu 
içtima, yeniden riyaset makamına 
getirilmesi mukarrer olan yüzbaşı 
" Fitzroi ,. nın intihabı ve meb' -
usların tahlifi gibi merasimin ic
rasına tahsis edilecektir. 

Borçlar n1eselesi 
Paris, 23 [ A. ı.\. j 

Eski muharipler borçlar hak
kındaki itilafların tasdiki aleyhin
de yapmak tasavvurunda bulun
dukları nümayişi icraya ve bunun 

için M. Poincare ye bir ariza tak
dimine karar verdiklerinden hü

kumet umumi kuvvetlerin müza
kere ve karar serbestisi üzerinde 

tesir yapmağa matuf olan bu arj
zanın kabulünde bir faide olmadı· 
ğına hükmetmiştir. Yalnız bir kaç 
grupun zafer takı altından g'eç

mesine müsaade edilmiçtir. Ehem
miyet'siz bazı hadisel~r o!muştnr. 

Yeni l{onferans 
Londra, 23 (A.A.] 

M. Mac Donald harbin tasfi
yesi için hükumetler arasında 

akdolunacak koııf eransın, kendi
sinin de iştirak edebilmesi iç.in, 
Londı·ada toplanmasını istemek
tedir. 

Londra, 23 [A.A] 
Observer gazetesi kısmen 

beklerıilmiyen vukuatın icr<ısı ve 
kısmen hiikC metin faaliyeti neti

cesi o1arak bahri teslih:.:ıtm tah
didi, tamirat, müttefikler arasın
daki borçlar, Renin tahliyesi, 
Rusya ile münasebai: tesis!, ihti
yari maddenin h~bulü gibi İngil-
terenin hııric'i siyasetine mfüeal
lik bütün mes'elderin M. r.facdo~ 
nald ile !\ı1, Ecnde_·son ve M. 

Sniwden nin meşgaielerinin ilk 
sınıf mı işg·nl etmiş olduğuna na
zarı dikkati cclb:tmcktedir. 

Londra, 23 [A.A] 
Müteh:ıssısbr konfcrPnsının 

Londracla toplanması hemen he~ 
men mulıakkakttr. 

Courteliııe ın bacakları 
.ıı. anaına kanalında kesildi 

bir hadise Paris, 24 [A.A.] 
Panama, 24 [A. A.] Pöti Pariziyen gazetesi, maruf 

Bir inhidam neticesinde 250 ediblerden Courteline in ikinci 

rndem mik' ahında taş ve toprak ayağmm da dün kesildiğiui yazı

Salı IXDA?tl 

Hudut vak'aları 

Sırp ve Bulgarla
rın arasını açıyor. 

Londra 23 [ A.A} 
~ofyadan Times gazetesine 

bildiriliyor: Sırp-Bulgar hududu
ndaki gerginlik artmaktadır. Sır
plar, Donalalubata civarında as
ker tahşit etmişler ve Bosilgrad 
mıntakasmda 600 den fazla bul
gar tevkif eylemişlerdir. 

Alman başvekili hasta 
Berlin, 23 [A.B.] 

Başvekil M. Muller in ağır su -
rette hasta olduğ·u rivayet edi • 
liyor. 

Politis Atinaya geliyor 
Atina, 23 [A. A.] 

Hükumetin M. Polfüsi, Young 
planı hakkında fikrini almak üz
re, Atinaya çağıracağı söyleni
liyor. 

İngiliz vcliahtı 35 yaşında 
Londra, :23 [A. A.] 

Prens dö GaJ, b~gün vel.'.'ıde

tinin 35 inci yıl döni.ımünü tes'it 
etmektedir. 

Iran maliye nazırlığı 
Londra, 23 [A.A] 

Tahrandan bi1diri1iyor: Iran 
baş' ekili, Maliye nazırlığı vekale
tine tayin edilmişt:;r. 

Kadınlar kongresi dağıldl 
Berlin, 23 [A.A] 

Beynelmi.cl kadır.lar gongresi 
içtima!arma nihayet vermiştir. 

* Madrir, 2.3 I A. A. }- HlıAıi
met, topcu sınıfının yeıııılen teşkili· 
ne kıırar vcrnıi~tir. 

.\', l\'Oll'a ·'"l,1 [ A tı J - A '"O , • .1 .Q, -~ J.""1 . ıı. ..· """ 
a:!:ı.:. n<lan M. r fogn-iorino ölmi.1'::lur. 

·X- Fro.nkfurt, 24 [ A. A.] - Şili· 
def,i gıiheq·ile nılws.:::e::ntı ile telfiki 
·ızutiyet istihsal eden almun şı1l t· 
!erinin tevhidi için miıznl~enıt cere
yan ctmektP.di!:'. 

* P:ııfa, 24 l A A. l - " Hoclıe ,, 
c~dde<ndc l<-'Sİ!:> cdilc-n diploınüsı 
aknd< nıi-ünin klı~at re, nıı icra olun
ınu~tul'. ilu müeESC!>"'lıin il7.töl anı
:.ında Lir çok devlet reisi lıaş\ ehil, 
lıaı-ir.iy e nazırı ve sefir nıevcuttur. 

* Londra, 23 l A. A. 1 - Pamuk 
sanayii patı:onhı.rt sındıhası, fedcras· 
yondaıı aldı - i talimat Uzcı ine, iicret· 
l~r hı.ıkkındt.ki nıul~:ı\ eldemı mı fsuh 
olclugunu ilan etmi~ -.. e 27 Temmuz
dan itibaren l cretlerde 'as .. ti l:cs.ıp· 
lur ~ Uzde 12.82 nisbetinde tenzililt 
ygpnınğa karar vermiştir. Bu karar 
105 Liu oınele~ i mutazarr.r etmek· 
te .. lir. Amele bu tetbire muhalefet 
edeceğini ~oy lemel.tcdir. 

·:\- Bedin, 23 ( A. A. ) - Alman
ya maliye nazırı, 1\1. Helfer<lug hlit· 
ç.e hakkmdu izahat verdiği esnada 
Almanya lıLık\imetinin Young planı· 
nı hul,ümetlf)r aıusındn a:,dolunucak 
kontcrans ınuzal-.er:•t.rnı es:..s olarak 
h.alınl ettiğini teyit eylcmiitir. 

* Şiverin, 24 l A. A. ] - Komu· 
ııistlcr ile sosydistler ara ... ında bir 
ç.arpı~ma olnlll:~. Lir çok kim~elcr 
yaralıuımı~ tır. Bir kaı; kişi tevkif 
olunmu~tur. 

Eıuanet n1emurları 
Emanet memurları için yapılan 

talimatname cemiyeti belediyeye 
sevkedilmiştir. 

Sütler ınuavene ediliyor . .. 
?c.fü1ma kanalının içine kayıp yor. Ameliyat m ıvaffakiyetle icra Yeni hir süt şirketi tc~kili ha
düşmüş ise de bu yüzden müna· edilmiştir. Courteline in sıhhi beri doğrn değildir. Emanet sutleri 

tg g 

''Seliiınet,, denilen pat pat lludeydeden Rodosa 
ta1n sekseu yedi günde vardı, yalu1z ·ya1uışmWl1 

altı saattan fazla sürdii. Güvertede ilacı babalar 
bağırıyorlar. 

F'ı·ansanm en kötü sahnele· 
rinde ve en adi salaşlarında 
hile tutunamayan kalp bir 
maskara, buraya gelince, Ş ~li 
kibarlarmııı salyalarını ak 
tan bir nüktedan oluyor! 

Viyananm en külüstür bar. 
~ ların da, eıı süfli dansingl('-

Muharriri: Afife Fikret 

" Selamet ,, denilen pat - pat 
Hüdeyde limanındanRodorsa tam 
seksen yedi günde vardı. 

Vapur göründü . Görünmek 
bir şey değildir , mes' ele demir 
atmaktır. 

Yanaşıncaya kadar altı saat
ten fazia geçti. Bir büyük kayı· 
ğın içinde şişman bir jandarma 
kumandanı, ıayif bir polis serko
miscri, koca sakaJlı bir imam 
efendi, beş on polis geminin dur~ 
masını bekliyorlar , sürgünleri 
tesellüm edecekler. 

Fakat her tarafı bozuk olan 
Seiametin demiri, vinci de bozuk. 
Kaptan yukarıdan bağırıyor . 
Vinç işlemiyor. Sular vapuru 
bir taraftan öbiir tarafa siirük
lüyor . Bereket versin ki hava 
fena değil. 

Büyük mtişkülaltan sonra ko
ca seiamet, selametle demirini 
tutturabildi : 

Vapurun güvertesinden bacı 
babalar avazları çıkıncaya k~dar 
bağırıyorlar: 

- Yfı imam! Ya imam! 
- Ya imam efendi, ya imam 

efendi! imam arapca bildiğini 
göstermek için: 

- Lebbey ya ehlel Yemen .... 
- Gari var (Karı var mı?) 
- Kesir, Kesir .. ( bazen de: ) 

Kıtir, kıtir ... 
- Kaş (kaç) gari vur? 
- Her bırinize bir tane .•. iki 

değil. 
- Ben bara ( para) var, ben 

- Benim anam var . Müftü rinde bile gc~meycn ısar.kık 
efendi! sakın bana beş kuruş h·r vücut, buraya gelint·~ 
gündelik alanlardan birini verme. Beyoğlu gençlerinin akıllarını 
Geçinemeyiz. On kuruş günde- t.ı.}natnıı bir afet oluyor? 
lik alan soyundan olsun. Fu- Taksim bnlıçesinin hu ma· 
l:arayız. Hanımının başı için bizi nasız paskalma gülen binler· 

unutma. Üç can beş kuruşla nasıl ce İnsana dün gece de ben 
idare edeı iz? insaf et ulema uzun uzun giildiim. 
efendi. Taksim liahçesinin bu por-

Müfti efendi gerçekten yoru!- suk aşiftele~·ine hayran bay
du. Efend; hazretleri iş;ni bilir. ran l>akan binf Prce insana 
Her kese istediği kocayı nasıl diin gece de hen hayran hay· 
versin? Bir kocalar, kanlar, p3z~- ran baktım! 
rı, panayırı mı eçrnalı? Efendi Bizim dilimizle kouuşma
söyle düşündü: Bir tabaka ka- yau o soğuk palyaçonun ve o 
at alırım: sağ tarafına !aaletta- torba "\'Ücutlu gönül eşkıya. 
yin, sıra ile kadınları yazarım, sının etraflarına topladıkları 
ı.ol tarafına da gene öyle koca- kalabalık ) ıb,J'lmuı ŞÖ):le bir 
lan kaydederim. Bahtlarına! Bu- göz hcsuhile tarthm: Uç hin 
ndan kestirme yol ol~maz. Der- kifidcn fazlaydı ..• Yani, türk 
ken valinin yaveri yetişti. matbuatının kari yekununu 

Yaver: - Vali paşa selam e- geçen bir miktar? .• 
diyer; Yemenlilerin nikahını be- Anlaşıl.,.""Tor ki, hu memle-
dahva kıyacaksınız. kette para- kazumnak için her 

- Nasıl olur, azizim, biz ha· me'"!ek ve her san'at müsa-
va ilerni geçiniyoruz ?. !ttir: Fransız maskaralığı, 

- Çok etme milftü efendi. lngiliz soğukluğu, Alman ha. 
Vali paşayı incitme. Ümmeti Mu_ nendeJiği, İspanyol rakkaee
hammcde de ins;:ıniyet olur. Ca- Hği, her şey ••• Her şey •.• 
ba ... caba... nikah 1 Yeter ki, Türkç söz ve Türkçe 

[Bitmedi] yazı olmasın! Yusuf Ziya 

- ~ 

ali im 
ş aiti 

iki tanMÜınkün. 1 - Otta muaIJim mektebi alelumum orta mektep muallim-
leri i!e ilk mualıim mekteplerinin (Terbiye, Ruhiyat, Usulü 

- B~n ister şok beyadd (çok tedris) muallimlcıini, i'k tedrisat müfettişlerini tatbikat mek-
beyaz) ··· tehi müdünerini ve bilahara açılacak ikmal mektepleri müdür 

- Ben yc.·u-miyya (yevmiye) •e mualiimierini yeliştirm:!k üzre tesis edilmiştir. 
2:, kutu~. tlen ister uş (üç J adet, 2 - Orta mu Ilim m~ktı.:binin (Pedagoji, lisa;ı ve edebiyat, 
telata (selfüıe) · tarih, coğr~ fiya, fizik, kimya: riyaziyat, tabiiyat) şubeleri vardır . 

- Beli, beli hacı efendi. Bu şubelerden ped::.\goji şubesine girecekler evvelemirde 
- EyvaHah, eyvallah.. ' (pedagoji ihzari) ve diğer şubelere girecekler (umumi ihzari) 
Memurları hamil kayık vapura sımflanna imtihanla kabul olunacak ve bu sınıftan ikmil 

yar:~J;ilamıyor, çünl<iı henüz k~ran- edenler me le'~ şubele ine geçeceklerdir. 
tina doktoru i.,.ini bilid1.'t!mi"', di- 3 - Umumi ih:ariye münhG.sıran eıkek muallim mekteple· 
rege tem1z bayrağı ç.ekilınemiş · rinden bu sene n ezuı1 olacaklm· ile 4-5 sene z1lrfında ( en iyi) 
G~mi hala resmen bulaşık. derecede mezun olup sinleri 18-25 arasında bulunan talipler 

Yukarıdan aşağıya konuşulu- ı ~~ imtihnnla kabul olunur. fl] 
yoL': rn~ 4 - Pedagoji ihzariye kabul olunacak talipler, ilk muallim 

-Benim zevce adı ne?El ism? me!...-tepl~rind'en en iyi derecede mezun ve sinleri 18-25" ara· 
-Daha bilmiyorum. ' sında bulunan \e iki sene ilk mektep muollimliği.nde muvaffa-
-ratimı '? Allahı.i a'lcm? hyetle ça ışmış muallimler ar-ısından imtihanla tefrik edilir. 
-Hangisini isterseın. 5 - Yo arıda ~azılı evsaf ve şartları haiz olanlardan bu 
-Zr.hra? sene muallim mc tepıc:rindcn mezun olacaklar, bulundukları 
-O da olı.ır. muallim mektepleri müdürlüklerine müracaat: ile isimlerini 
-Zaynap'? kaydettirmeleri l~zımdır. Bu kısmın müsabaka imtihanları, bu· 
-Çok Zeyııcpler var. lundukları mekteplerde son mezuniyet imtihanlarının hitamını 
-Ha~gi daha hasen (güzel) müteakip - 20 temmuz 1929 cumartesi mektep idare ve talim 

Fatima, Zahra yoksa Za) nep? hey etlerinin buz rt na •• icra edilecektir. · 
Kul (sciyie). 6 - Muallim mektep erinde 1 4-5 sene zarfında mezun 

-Eepsi, hepsi güzel, hasen 1 olupta sin.eri 18-z,:, arasında bulunan diger muallim talipler, 
ahsen, nefis, enfes.... Bütün ha - hangi kısma talip iseler aşağıda zikredilen evrak ve vesikaları 
nımlar güzel, çirkini yok. ile birlikte mensup oldukları Maarif idarelerine temmuzun 

-Ben sayyit (seyyit) o layık 10 nuncu çarşanba -ak~mmına kadar müracaat ~tmelidir. 
ben? 1 ) Müsabaka imtihanına kabul için istida 

-Layık, elyak. .. alık herif! IJ ) Sıhhatının tabii ve müsait, aza ve havassının tam cismi 
Biz hacı babaları Selamet va- ve ruhi anormal ahvali bvılunmadığına dair resmi tabip 

purunda' imam efendiyi d~ kay:- r poru 
ğın içinde bırakalım. kaı·aya çık:ı- 1 } fo r.uı1 olduğu mektep şehadetnamesi 
hm. Bakalım orada ne oluyor. c · .. danı a kerlik ve aşı ves kaları 

Müvekkithanenin önünde sek , v ) • u!uııdulJarı muallimlikl~'I' '· 1-:= müddeti hizmet ve 
sen kadın ve kız müftü efondiy l ·· snü izmet cetvelleri 
kuşatmışlar, şöyle konuşuyorlaı"dı ) . d go:i ihzaı·iye gireceklerın muvaffakıyetle çalıştık-

- Aman mü~ü efendi, kuwn lmına dair Maarif idareleri tastiknamesi müfettiş 
müftü efendi , benimki arap (yan raporlarının suretleriyle birlikte 
siyah) olmasın. vı) lki adet kartonsuz fotoğraf. 

- Canım müftü efendi, kere1 7 - Müsabaka imtihanları her vilayette Maarif eminlerinin 
et, bana çok, kansı olan bir hac. ·nc:ip edecekleri mahallerde 20 temmuz 1929 cumartesi günii 
efendiyi verme. -ıbah saat 9 da başlıyacaktır. Bu müddet tehir ve takdim 

- Efendi hazretleri 1 Ayşe 1 dıı.-me2. 
ninki pek canavar; her gece kolu- 3 - İmtihanlarda kazanan efendilerin hüviyetlerini havi 
rıu ısırıym·. Çok rica ederim benim •, f'l'er l\ aarif emin iklerine, Maarif ve muallim mektepleri 
hacı efendim yumuşak huylu ol- .-ı •irlüklerine bildirilecek ve mektebin açılma zamanı da işbu 
sun. Dayanamam zaytfım. ~. ıi dairelerle ve gazetelerle ayrıca ilan olunacaktır. 

- Müftü Efendi, benimki ne i O - Orta muallim mektebi leylidir. Talebenin ibate va 
olursa olsun, urar yok, ben gör- · 'l sı ve ki ta plan meccanen temin olunur. Masarifi saire 
müş, geçirmiş kadınım. Lakin be~ • · t·.lebf>ye aittir. 
nim kız, Gül, çok küçüktür, ace- 11 - Kabul edilen talebeden şehit çocuğu ve kimsesiz 
midir, çocuktur ona bir münasi- olanlar bu baptaki evrakı müspitelerini birlikte getirmelidirler. 

bini ihsan et. Sonra ömrüm [lj Derece kaynı münhasıran evvelki mezunlara aittir. 
oldukça beş vakitta dua ederim. knlat inkıi:aa uğramamıştır. vaziyeti iyidir. mua) ene ettirmektedir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~.---~~--~~~~~~~~~~--,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__:~~~~~~~~~~~~!!~~~~~~~~~!!!!!!!~!!!~ 

yali.ında yep • 
yenı bir çıli.ıyor! e 

Bu .h.ulsusta lazıın ~elen tafsilatı hir kaç kadar k:a 11ile i ıı ize v• 
verecegız. 



•ac 
1 J tasaray mfidefaası oslı ıyor.lıte bu 

mpiyonu Galat sa- sıralarda havadan pas alan V ehap 
ı 2i Cuma günü mütereddit çıkan kalecinin yanm. 

yonu Altay takımı don ayni Latifin ttığı golü yaptı. 
kimseler bu maçın Şimdi İzmirliler daha canlı oyna-

07e şampiyonluğunu mağa btl§Jadılar. Galatasaray da 
-~-cak zehabına düş- teWikeli hücumlar yapmağa ~

timdi bfittin İzmir ladı. lzn1ir kalesi bombardıman 
~1u· ~ye bir an evci ediliyor, fa at forvertler hiç ka

bırsızlanıyordu. leyi tutturamıyorJar. Sağ taraf gene 
adyo ikiden itibaren dol- muattal, Mithattan pas alan Latif 

l d\. S t 5,15 te alkı lar eşape ile kaleye giriyor. Sag mü· 
a çıkıldı. Evela dafileri Bürhan bana eJile mani 

tribün · ()n dizilen Galata.sa· oluyor. lzmire penaltı. Şimdi her
ray takımı hep bitden {Güzel İz· keste bir sinir var. Hakem düdük 

balkı] şerefme üç çaldı. Penaltı atılıyor. Hakem bir 
· teakıben karşı düdük daha çaldı - Bürhan durdu. 

.ed!DJ;tfldılar. Bir az aonra Hakem baştan attırıyor. Bir dü· 

iki dödüğü 

et etti. Biz r~<Jirla 
·rı.u:voı~uk. Takımlar 

ÇU41~· ıue çıktılar : 
hoıi 

i Bürhan 
Vehbi Feyzi 

Ha n Vtı~p Demenim.o l.Hakkı SC1.Ai 
G ta takımı, Galatasaray 

l ener sakatlanan Meh· 
kiioük Kemalden ve 

i6inin kesretinden 
iıe geleme}en takım 

beyden mahrum bi( 
ay şu şekilde çıktı : 
Rasim 

Asım Bürhan 
Mithat Vahiy 
ı Kemal Latif Rebii 
aptanı Mithat beydi. 

·em mister Fanvler! 
Oyun t>0 ladı . ilk akını güzel 

~ mildafaa, en kuv\'ctli taraf· 
:tan p sn.ğ.a doğru uzun bir pa 
v rdi. üdafiler lJunu kola) lıkla 
kesm 

0
, U\affak oldu, şimdi 

Qıla ray bir az vaziyeti düzel
t.it' · • <Mu. Fakat İzmirliler t~h
nk 'Y "y rde kaleye kadar 
" "yorl rdı. Gnlatac:ıaray rsnc:ız .. 
Bir d h yl!bancıhgı var. 

cağı da buna j zimam 
e ·o.ce i ek&iz ka-;nın ve pasla§
malıır ba' gt>steriyordu. 

Gene hücumıı geçiyoruz. Fakat 
an kolaylıkla kesiyorlard1.. 

dük daha .. Bürhan gene durdurul
du. Gene baştan denildi. Artık bu 

r hakemin düdüğüne ehem
miyet vermeyen Bürhan sıkı bir 
§Üt atıyor. Fehminin eline gelen 
top kurtuluyor. Bürhan koşsa ata· 
cak, fakat hakemin düdüğüne 
sinirlenmiş. 

Düny hiç bir yerinde bir 
pepaltıd Jtı düdük çalındığı ~i-
dilme İ§ bir şey. Bundan şevke 
gelen lzmirJiler daha t~hlikeli hil· 
cumlar ihdas etmeğe ba~ladılar. 
Soldan gelen bir pa9la Ismail 
Hckkı ilerliyor. Bürhan tam ye
rinde bir çıkış yapıyor. Adam 
yerde, top ilerde. Hakemin düdü
ğü, penaltı! Vehap atıyor. Rasim 
}ltlVaş gelen topu tutuyor. Bu sefer 
biz hücumdayız. Hcbii güzel akın· 
hır yapmağa b~lıyor. Latife gelen 
paslar hep kaçıyor. Şimdi lzmir 
kalesi abluka edilmişti .Mütema· 
diyen şüt atıJıyoı·du. Fakat }~ 
Fehminin güzel kurtarışlanyle 
kar§ıla ılıyor ve yahutta direk 
üstü havadan gidiyordu. 

itbattan pas alan LAtif şlit 

çekti. müdafileri karşıladılar. Ke· 
mal kaptı, şi1t attı. Top gene geri 
geldi, bu sof er Rebii güzel bir 
şütle oyu un son dakıknsında 

bernherlik: sayısını yaptı. 
Top santreye geldiği zaman 

h kemin uzun düdüğü oyuna ııi
hayet verdi. 

İmıirliler pek tabii olarak e
halinin omuzları ü tünde sahadan 
çıktılar. 

Galatasarayın böyle berbat 
oyunu görülmemiş ve işitiJmemiş. 
tir. Buna mukabil İzmirliler canla 
ba !& çalı tılar. Hatta galibiyet de 
hakları idi. 

Ve 

1 
Aslterı 
lıasa ilin ,. ............................................. ~ ...... ~~------..... -.-. ................... . 

Fındıklıda M. M. vekaleti satı ahne: f 
komi8yonundan= f .............. ~.-························· ............ -.......... .... 

ç adet demir baD&at illfMJ kapalı sarf a •nlile mıınııkı~ayıı li.unulmuotw. lbalo.. 
11 ~?1ıu 929 porıembe günti saat 10 dur teraitı İ•·ııııi> o kegfi projesi ve 
~1 llfnnok llzre ber glln komiayonumuza muıaca.at\arı ve muoaku:ıya i~tirakl 
1~ de 0 g4lD .. tından evvel teminat ve tek.lif mektuplarına makbuz mnkabilinde 
uıkanı leYUun ha aıu.. komiayoııu riyuetloo Yermoleri .. 

T İre Od~etekl kıtaatın ihtiyacı olan arpa kapalı zarfla miinaknaaya konmuı· 
~· İhaleaı 8 teııımua 929 panrtı · gUnii aaat 16 da Tire askeri '8.tın alına 

komıa)·on.anda )&pılaoaktır. Taliplerin l'iredeki meıkQr }{oruis. ona muracaatlan. 

İ Zlllİr mUstahkem mevkii kıtaatı ihtiyacı Jıan ıek.or ve pirinç ayn &)Ti ~artnamleeler 
Ye kapalı zarfJa miiuakHaya konmUftur. Pirinoin ihalesi 30 lıuirmı 929 psıar 

gtınü ~ ocı ahıda ve şek.erin ibaleai l temmuz 9'l9 paıartesı saat on ahıda lzmirde 
mUltaokem mevkii utın ~lma komisyonunda yapllaoektır. Şartnameleri komisyona 
mwda mevcuttur. Taliplenn tımıinatlarile İzmirdeki me21kQr koıniıı ona mUracaatlan 

J amir mUetabkeı:n mevkliıain dört mahalde bulunan kıtaatı ihu~acı olan odun ııyn 
ayn f&l'tnamelerle ve kapalı zarfla munakae&)• konnau§tur. İhaleleri 11 temmuz 

ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~H · 929 da partoınbc giJnU ııaat ıs te lzmirde muatobkom mevki satın alma komieyo-
~ -- nunda yapılacaktır. Şaıtnamolerioi görmek isteyenlerin komiayonumuza ve munaka· 

(,. UDYER lastiklerinin. en yağmurlu havalarda .. ,a iıtirak etmek iıteyenlerinde lzmirde mezkOr komisyona muracaatlara. 

hile kayınadığına dikkat ettiniz nıi? T ~ahhildU~U ~a edemeyen mllteııhhidi nam ve hesabına 272 bin çift buyuk kopça 

K h• 1 • • ı f } d h k ıle 77 bio çılt yaka k.opçaeı aleni mtinakasaya konnıu§tur. İhııl~si 28 temmuz 
ayan Ir astığın, gevşeıC ren er ka ar te }j e• 929 pazar günU saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin numunelerini komicyonumuzdı 

lidir. g6raıeleri ve f&rlnnmesiııi bedeli mukabilinde almaları ve ihale günlinde tcminatluile 

G UDYER lastiklerinin harici, katina~· tehlike- komiıyonumu:za gelmeleri. D i,>arih~kirdeki kıtatın ihtiyacı olan Ekmek kııpıılı zarfla mUnııkasaya konmnştur. 
sini asgariye İndirecek yeri "ısıraca -,, şe ilde İma} Jhaleaı 11 temmuz 929 çaqanha gnnu Di}aribekir Askeri sntm alma komi~onunda 
d•l • • B ""b • • } h · h k yapılacaktır. Taliplerin Diyaribekirde nıezkur Jı.omİs\ona ınilracaatlıın. 

e ı mıştır. unu tec~u. ~ ıçın ~!lğnıur u ,.. a~~ .. e M ani.sa Menemen kırkağaç ve cfrarındaki kıteat;n ihtiıacı için mlinaluısaya ko-
lemeğe hacet yok. Ehnızı hır G UD YE.ıı !astığı uze .. ~uıan ve muhıeur tarihlerde iınn edilen tekmu err.ak munaı.aeaıımnın tehir ediı. 
rine bastırın,: Jasti~in çeki"'leri, size bir diQ hissini di.jı ılın olunur. 
verecek tir. ..,., -s ~ J~ ....... U't:t=-~ç ... u .. ~.·~·· c ..... Ü ........ k ... o ... l ... ; ....... r .... d .. ~ ........... ~ ... ~ ....... ; ... ı~ ....... ~~i~:ıı~·~~~•ıırik~· .... ; .... ~ ............... ~ .... ~ ......... ~ .... ~ ......... ~ .... ~ ...... d ... ~ ....... ~ .......... } 

Sağlamlık ve emniyet hususunda ÇUDYER in ................................................. °' ..... .. 
es.i ,·oktur Bütün dünvanın kabul et.-ilt1 hu bakı· K ıtqt ~yacı için 30000 kilo pirin9 pazarlık sureıile mubayaa edilecektir. ihalesi 
~ • • • •-ı;• • 25-Huiran·929 sah gi1ntl saat lSde yapılacaktır. Taliplerin §artnamesini görmeleri 

katı İspat için bir lecrhe kafidir. · · ve tamıaoamede yasıh <Han tekildeki teminatlarile komisyonumuzda hazır bulunma
ları il&n oluour. 
N aU7a deposunda mevcut S ton vakom Jaia pazarlıkla milmyedeye konmn tur. 

ihaleli 1 Taımuı 929 pazartai glinU aut 15 de yapılacaktır. Taliplerin şartna· 
~ ...ıa} görmeleri Ye ııırtnuııede yuıla olan fek.ildeki Te'minatlarile komisyonumuzda 

· !mır baaluamaları ill11 olunur. 

ı::~~~=~=~~~::.~~:!!:~;:!l~!!.~~~~~=:::J 
E akit~ kıtatı bay.v~tm~ ihtiyacının temini için ~000 kilo arpa kap&lı zari 

uaWile 5-6-m tanbınde bll' hafta muddetle münakasaya konmu~tu. YevmU mez. 
kQrde talip ıuhur etmediginden mUnakaea •• ihale kanununun maddei mahsuaası mu· 
cibinoe bir 1ıJ arfında pazarlıkla mubayaa edileoeiinden talip olanların gartuaıne · i 
ıönnek u.cıre her SUn 'i•de 1,5 temiaat akçclerile komisyona muracaatlan illhı olu 
nur. 

D &ricadaki lutaatmın üç ayhk ihtiyaci olan (ı 1000) kiJo eıgır etinin kapalı zarf 

V a.kıf akaralr 
mlıdôrh1Qlınden: 

uaul\I ile bi.r hafta müddetle temdit edilmiıti. YevmU ihale olan ı-6-929 taribiıa· 
de verilen fıat gali gtirUlmttjlti1r. MezkOr et ihtiyacı bir ay zarfında her gtia talip
lmiıı komisyona mUracaatlan. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i Bakar köyünde barut fabrikalarında imliltt harbiye 
+. lotambul eatınalma komisyonundan: + 

Kwıun 318925 kilo anrimuvau 
Foe!orl• bakır 
Mağnczyum çubuk 

9000 kilo 

Müzayedeye vazolunan emla 
1 - &matya imrahor lıyas bey tramvay caddeei !3'1 No. mu uta 

dükk!n. 
2 - SUleymaniye elmaruf tiryaki ıuoıeı 65 No. dükkan. 
3 - Ceftberli ta§ ıtik Ali pa§S nuru Osmsniye ve çarfı kapı caddesi 

Sof9u bam oda btışıh~ı ve 19 l'io. oamekCln mahalli. 
4 - Çenberli taş atik Ali pqa Soku haDı derwu.ında 13 No. oda. 
5 - Ayvan aray toklu İbrahim dede korocu Mehmet çelebi EbUfitttl-

bUua Ye Hamd Hnhülensari türbesi odası. 
6 - Çakmakçılarda Daya hatun bttyttk leni ha orta kat 20 o. oda. 
7 - Daya h tun yeni han sOka~ı ~ A SS C No. duk.lıh. 
8 - Çenberli taş attk Ali pe Sof941 hanı orta k-at 14 No. oda. 
9 - Knragtlmrük karabaş Mahmut paşa camii halAlar Uffrinde odalar. 
10- Haydar hacı Ferhat İden zade 11 No. tq mektep. 

Müddeti müzayede: ıs Hwirnn 929 dan 17 T'emmuı 929 ç.areamba 
Balida nıubarıer emlak kiraya verilc.oeği12deıı m\}~yede7e vazohmaıu§tur. 

Taliplerin yevmi ihale olan oon günün ıant on dört buçuğuna kadar §lttna· 
meyi okumak ve teminatı muvakkat• ita ederek mtir.nyedeye iftiıek etmek 
Usre Itt.anbul Evkaf mudurlugunde vakıf akarlar mtidürl~Une müracaatları 
ilan olunur. 

fa·saf ve mUştemillitı hakkında malumat almak i teyenler bu müddet 
zerfıdna üza}ede odasına müracaat ederek eori mWl raporlaruu görebilirler. 

Elektrolit lMtkır 400000 • 1815 c 

Levha tötya 63000 • 90 c 

Nikel 9000 
Bencçlıi balı muharrer mıllzeme kapalı ıutla ve 21-8-29 Ç-arpmba gtınli eaat 

l• ıe ihcle edilmek Uzere münakasaya konulmuttur. Şartnamesini görmek iıteycnJ.e. 
rin ber gtlD komisyonumuza ıuuracaatları. .e münakaHya iftirak edeceklerin huni
ııadarun havi teklifnamelerini yevmi muayyeninde ihale eaatandan evvel Ankarada 
merlLes •tuı alma komisyonuna tevdi eylemeleri. 

Lavamarin 
Döktnn koku 
Gez koku 

6466 
ı92 

137,5 

ton 
• 

.. ., 
Gusl 484,20 ton 
Temiı petrol 11400 it& 
kirli petrol 6400 c 

Benı:in 34600 • 
&neçhi bala muharrer mahrukat kapalı zarfla ~ ıs. 7.929 pazartesi glinli at 

K de i'lııale .dilmek Oare miinakuaya k.onmll§tur. rtnnmelcrini gi:lrmek isteyeni& 
riD beır sGa komiayonmum muracaatları Ye mUaakw;aya i tirak edeoeklerin tembıcı• 
lwım hni teklihıamelerini yevmi rnuayycninde ihale saatından evvel Ank!!rada mer
Jr.eı aa&ın alma komisyonuna muı:amatları. 

·············-·········-····-···············-············· Mekitibi askeryie satınalma komisyonundan J 
A alu:ri m.ektepler itin llapah ıarfla mtınakaaaya konulan 80000 k" o knst liıe 'Xoı: 

Şeker talip auhur etmedığt:ıdeıı ~zarlıkla eattn alınacaktır. 

muattal, passız. Yirmin
ci d kıkada Z. Kemalin güzel 
bir p ı;ına Fehmi oıkıyor, fakat 
Liitif d ba evel yetişerek ufak 
bir plase ile topu knloyc sokuyor. 

Galata ray takımı baştan başa 
hepsi fena oynamakta rekor kırdı· 
lar. Altay bir revnnş maçt teklif 
ediyormuş. Kabul edilmesi pek 
fazla muhtemeldir. Vak akar ar 

Pasarhtı 26 •. ffuiraD • 9"8 Ç.arcanba gilnti saat 16 da Harbiye ırn!Jktebi yemek· 
bmıelm ödııdekı puphk IQ.IM11indcı icr kılınacak.tU'. Taliplerin vartnıımeei i~ 
ı.omtı.yoaumuu mtiraOMtım ve igtink içinde pazarlık maballınde haztt bulunulması 
UID olıımur .. 

A •.t llMktcpler i.bti)"4Kl ~ 200000 Kilo arpa kapalı zarf euretile satın alına· 

ilk ,gol ve a1kı§'! 
~imdi İzmirliler faaliyette! 

.Mithat ortada yafnıı. İçler yardım 
etmiyor, mUdnfocyı SC) redt) orlar. 
Ge top imıirlilerde. Vah)i he) 
topa çıkıyor. Santrhaffan topla 
berabet üthi§ bir yummk 2nlla· 
)Ol. Vabyt yerde. ğzından, bur· 
nund n geliyor. Saha harici. 
) ine Şakir geçiyor. 

Oyunun eoo dakikac:ında sag 
açığın ortaladığı topu sol içleri 
t!ırnfmdan güzel bir şiltle yiyoruz. 

Çılgınca alkı lar .. 
l - 1 berabere .. 

c:ıoma h kemin uzun 
tnymı ilan etti. 

H rkes sıcaktan 
Bu ar]a )Ik nıv 

Bir dakika 
düdü~il haf-

" 
Jıı nalmış,. 

ı. Heıkes 

·n i h t ıvma b"lş adığımız 

n, Iz n · rlilerin seri \ e mtite· 
i hücuı ımı mar ı kalan Ge-

A emi ik idar 
Ve bel gev~ekliğine 
En müessir deva Ser · hapla

rıdır. D posu atmbut Sirt:ecide 

lskenderiye oteli ittisalinde Ali 
Riza ecz n 'dir. Taşraya 150 
kuruş posta Ue gönderilir. iz ir
de eeıa depolarında ve lr:gat pa
zarındaki ecxanede buh.ınur. 

Devredilecek ihtira beratı 
"'Yazı makineleri ve buna mü

ma ·ı mcvet için hurufat tertibi,. 
h kkmd 27 Ajıı tos 1927 tarih 
ve 637 numero tabtmda sanayi 
Müdüriyeti den bir kıt'a ihtira 
beratı i Hh 1 kılınmıştı. Bu kere 
meı:kur ihtira fruht ve.ya istica. 
rına talip olan zevatın lstanbutda: 
Ye i postane atkasında Aşir efen
di kitaphane okağında Türkiye 
Han No: 19-22 de mukim vekili 
lstok efendiye müracaat eyle· 
melui. 

_ üdürlügünden: 
t - Asma altında Çelebi oğlu AlAettin mahalle!inde tahmil ıokağı.nda 

5 . 7 No. tahmis hanı Damilc maruf dört 16.tıbh ve beher sathı birer aaJayı 
mtıştcmil nrdtye t limi tarihinden 934 scoosi Mof ı. ~ayesine kadar kiraya 
veriltM:eğinden kapalı zarf usulile Haı:irauın yedinci günündeo JİtlDİ doku· 
zunau CumtN' i gtitıti eaat on dört bu~ıu kada.r müaayed9ye komılmuıtur. 

Mez!sür ardtyeırin mahalli mahsusuna masrafı kendisine ait olmak üzre 
ytlk ~anebrtı koymoğa ve hitamı akitte ref veya ~rtlan bilabedel nk!a 
terk ey)ouıekte mlt86eoir mubaardır. 

Talipler müzayede ve muıtB)Ma 'le ihaJit Jr.mrunuDua onuncu maddesi 
mocribinoe teklifnamdcriıll bir r.ırrf denımına 'Y8I • tamhir ve thedem. 
i · leıile eöhretlerini tehrir edeııek mezkQr memhar ıca.ıf (2100) lira mik-
rındaki temina ı mın-.akkate makbuı ihnttbaberi n 1• aym mikean Datık 

bm:ak kefa mesi.le di~r mtthUrltı bir :ıaıf demnuna vuedüecolt .,. 
munıfua Umerine memn bu maballia ta1ep ft i&&a.rıoa aa ~ 
işaret~ 

M edede• aktem 'natı muvakkate suretinde ve ikinci madde 
mWl'fJ:liDoe ita kılmacat miktar badeJibale on gUn zar.fıoda müddeti icaıa 
ait miktar ihale üzerinden temilK~•. kat'iyeJe iblağ olunacaktır· 

Talipleı- mtızafedenin yewı " eaat.ı ieraııııdan m dem ip. IUfl 
bir m buz mukabilinde Encttmeni idare riyasetine tevdi edoeektiı. 

~al.ipler V ıf akarlar mUdürlUğUne mtlracnatla umumi prtnameııin bir 
suretini alecnklardır. Dahili müzayede olanlar tarafından i§bu şartname 
ahklmı mtindericesi tamamen kabul ve ziri imza kılınarak balida birinci 
maddede muharrer teklıfname ile birlikte membur zarf derununa mezkQr 
şartnsmenin de ltnsı l "z nı ır. 

caklır. İhalesi 26 Haziran m Çarf&llbe gttnU ltlat ı4,30 da İsttınbulda Harbiye 
ı:nebebi yemekhaneleri ônllndeti mUDak.asa mahallinde ıcm kılınacaktır talipleri 
larfnlmaİ İfİD komei1onwnuaa muracaatlan •e lotirak içinde §artnamesi veohile ~ 
•la,.csklan teklif aek~lantaı ye.mi m'C:ıkOrda aaat muancıneaine kadar makbuz 
mukabilinde komi.ty<>1111 ıneskftr riyuetiııc •errneleri ilAn olunur. 
A ık•i ıııebepleı ihtiyacı için 50000 kilo yeril Pirinci kapcılı zarf auretilc satm 

aluıacıaktlr. lhalal 26-Ha:ziran-929 Çarıaınba ıııou saat l5,30dıı Istanbulda harbi1C' 
mektebi yemekhaneleri önündeki m\loakıua maballigde icra kılına~ktır. Taliple.-in 
prtnameti içfo komi.tyoaumua mUıacaatları ve itdrak içinde artnameai veçhi~ 
baırlay&CUJan teklif mektuplaruu yevmi meıktl.rde eaat mua> yen~ine kadar mııkhuı 
mıbhüiııdc komiayon.u meık.G.r riyasetine varmolcri ilin ohınur. .............................. , ............................. ~.~·~•M•M• ... 1 
l ...... !?.~~.;:!~~~!!!~ .. ~?~-~?.~~~~~~···. ' .. 4 

20 Ton gaz 
~ arf1a itw.S 17~'7-929 çarıamha gUoö saat on dörtte. 
Oenlı konetleri ihtiyacı için 20 ton gas kapab zarf usulile mUnakasaya kon

mQftur. euwameSm görmek ieteycıaleriıa her gh İtal\DP. talip ola.ola.nada vukarıda 
yazılı gttn saatte K.aınmpqada Deniz ııatın ala:ı.a k.oaıilyonuu. mtt.rac:aallan • 

·Mardin Mübayaat komisyoııundan: 
)(ı.kdaa 

Xilo 
866000 Kanı ot 
60000 Ga 
15750 bekaımst 

Mardlıındeki bulunaıı krtaat ve mueueut ve hastanenin bir eenelik ia§e wı teırri
ratı ihtiyacı e§llfıda gösterilmittir. 929 ııcnesi baziramn (2T) nci perşembe gü• 

eaot 14 te kapalı zarf uaulile mevkti mll.Dakaeay& YB1 edileeeiiudcıı talipleriıı temiı 
ahçııtı '<e tıcıırct odalanndan musaddali. vesikalıırile komi&yona muracaatlan 
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Türkiye iş Bankası ı! 
1 l=z 
I ıeyeti Umumiyesinin 2-6-29 tarihrLJ 
l.aranoa tevfikan ve SERMA YE- i;ı• 

lj! 

NİN 4,000,000 liradan 5,000,000 ı=ı 
liraya Mayidi için ihraç olunan: i~t 
Btth.eril 10 lira kıymeti itihariyesinde t 1 . .-. 
C><>OOOadetı 1 
amiline ait yeni hisse senet-L! 

1.enne ~t oıunmağa daved~I 
• • . . ·-· : 1 

2 Hulran 1929 "larilainde içtima eden fevkalade hey•eti 1-i 
a llillımsamei ~suinin 9 uncu maddesine tevfi- ! i 
ba, i -..r verditi beheri 10 Türk lirast itibari kıy· ı== 
m«te 1 adet HAMIJNE AiT YENi HiSSE SE- =: 
naııwua ..,.iti a~e dairesinde bankanın eski hisselerine ~ 
..Wp olan1*na arzolunmaktadır. ı-

QT AR: EJci hissedtırlannız, haiz oldu.klan beher eski 
1 
:t 

. d/jft Mıseye mukabil bir hisse mlibayaa edebi- 1 
lirler. ! 
&ki hisselerin dörde taksiminde tı1'ması muh- ! = 
ttn&el IWse küsüratı muteber dejildir. i = 

BltJ)IL(: Yeni ihraç olunan senetlerinin fii ihracı berveçhi ı= 
•· -- ati göaterildiği ıekilde 11, 20 lira&r. (On bir = 

Fmi kuTU§) = 

Klymeti itibariyesi •••••• 10.-Lirıı 
Resttıi tar1ıB4' • • • • • • • • • -.2(1 
Prim. ••••••••••••• ~ ~ 

Trıö 

gAIJ! R-O~m ~"QDD~Tl İŞTİ~: 
Eski Tnısedarkırmız, ldı.wat tlaJtilj olihalc.sızın 

-..ıriıedlli&' ........ Pli 
..Jilllllt.l w -• · üt.ti· ---~-akjaıdana kadltr mu lJ(J ve .. lHiiklinı Qf03a iza1ı 
olanduiu ,e1'ilde Baılkamıza tevdi ve ya irsal = 
flClflelitlrler. Bu miiddet aarfi:Ada hakkı rıi,ka- 1 
*"' kıJl&n~ rukaıkla '""1<'1" .ınıiıaa 
,eraitle mübayaa lıallt.ın sa1dt otur. = 

BAll.' Rn:t!IWN ... U1Ş~ ·= -~.,,.n•ı 

Hiuedarlanmız şubelerimize 10 Haziran 
929 ~~ i~ l)racaat •derek ıtni 
hi•ılarill J ifiia edADe. 
etıkterdlf. 

Hisse<\arlfnmız Baakaca kendilerine gön· 
derilecek oLtd kayt varakasını doldunip lala 

ft baakanın merkeraine veya lıtaibul .ıqbeun 
tullbltlG olu.le irsal etmek •retiyle dahi 
yeni hiM'1ere ka1dolunabilirler. 

Ancak beher bisaenin 11,20 ira itibariyle 
ta .. m bedeli dahi ~ vdi veya 
lnuiMll f8beti H Ankara merkuimiae .iral 
edlmetidi.r. 

Vukandaki müddet zarlında bedeli tesviye 
olunma1an mübayaa pusulalarınm hülüllü 
yoktur. 

Yeni JılMelerden bir biaMdara ula bi•elerin 
ilrtte bir niapetlnden fazla verilmeyeceti içün, 
uyt varakasında sehven fatl yazıldatı vaki 
oltana Bankaca kontQrdlunda d&rtte bir temil 

JM HİS=~ TEMEppµ:Rt: 1 
Bamili. ai.t olarak ihrac an yem lıısselerı 
1929 aenui temetUJıinı1ıı yalm.ı 5 aylık J.umuıa ı 
ifPtak edeceklerdir. 
930 1enesinden Uibaren yeni hisseler dahi eski 
lıiuelerle hukuk< n müsavi olacaklardır , 

Türkiye ış Banka•• 

J ...W icraııından: lamail Hakkı beyın 
•-- efendiden borç aJdıaı bea 

lıba liraı• lbkabil birinci birinci derece 
" ma .,._ ıöeterileo Hoca patad• 
Hopyar r+·Hamin atik Alir cedıt Fıo-
41ıqı IOk.,_. atık bet o;e doıt defa 
'llllı:eme bet ctdtt 38, M, 40, 2. nmıı.· 
..-. aauretkam altında uç mataı&11 
T• ltbMI• llir masura &fa Ye a1tmda 4 
No ........ mUlki· Jetinin rubu hitiesl 
ile intÜemm ıUm n hıMeli Te ban 
alblada 4 No billhava mağazanın m lkı. e
tlllla rD ile iDtilamın ıUmiln tı_. 
ot111 ... mlldcletle icra kılınan m lzay~ d_. bet bba bet yUı lıra bcsdolle 
talibi + f .. de binDci iha eti ap lart.k u.w ıuıt'i,.ti ... OD .... g\lD mm, e. 

lar a r el"ı ı lt ta
l&D eieıtdı ~ d r 38 No h ı rn tha i 
vardır 4b o ma :ıza ıemını çıç ı ni 
olup ı nevı 4 400 lira kıt'a Ue t maıı&k 
eı ndı kıracıdır. liı l o bodrı m d 

~ IL ...... ttar. Hududu: ~ tarafind 1 

bet putel No emllk tol tarafı Fı ık 
eobiı ar tMı kıanen bir taklhıı altı 1-6 
.,. kumen 7 .P•rtel l!mll1t 'ön tıntft 
Allı ~eıı4i &o~ le m bduttur. Mtı~emi· 
llt · Tamam alu ) ilz Jetmif ık.i arım 
terbündecUı. 

Mu temillb: 36, ~o d kklıun ıeaıiDl 
talM _. lilt katta uma aı: ..... -olua 
bamD bumcı ıu.&ındc.ki S. 9, ıo od.& 

nında a) da 10 lira i İ nıaıl (, ııdl • 
racıdır. Ptftdtk ~nda ! M.ı zemmi 
çiçeklı çlnt matan • No methaldir. A, • 
nca dtlf!l' ırıalt* .., tltlndl l>G4rum '#ar

1 

dır. Atdi ede 800 lira ile Heari lımim 
tine dil'. Hn: Zemm atta ti~ b ıaet· 
hali cımeklnb kahn ~ merd~eıı 
uıuıade ıu deposu Fırıncı, ilunr.ı, uç ncu 
katlann her bınnde aydınhlı havi çımen• 
to ILoriıJor ve dokuzar oda ikiiıcı o;e 
\lçlineü katlarda 11çer adet h11ll dtırdtlncU 
katı& zemını çiçekli çıni eamekAn a) dın 
lıfı ttua ve Gç oda ve zeminı kum ıı 
çini tlftu açık tanla vardır. l, 2. No 
ı~ct MntM d&t ytıı lira kira Ut 
kata Ştikd fit'; 8 No borçlonuıı biteellD• 

den 200 Uta kin De MUjtafa bey 4 No 
200 bra ile Mırrabmad be k ra ıdır. 
S. ô. o oclala bet olap eenevı • 
ter liı• k a a mutM&llUQifdir 7 ı0 200 
lir• ilo 1 uıuf boy 11 12. No 400 a 

Seyrisef ain 
Merkez Ace11tuı; Galata 

K6prü bqmcla Beyotlu 2362 
Şube Acanlası : Mu' adet 

hnnı Rltında Ist.anbul 2740 

A)valık sür~ poit.881 
(Mersin} vaptlN 25 ~ 

sah 7 de SirlCeci nlatammdan 
hareketle Gel'bola Çanakkale, 
Küçukkuyu, Edwemıt, ıt.rlaa-
Diye, Ayvahta gidecek ve 
dönüsie · mezkiir iakelelerle 
birlakte Altunoluta utraya· 
cakbr. Gelibolu için yalnız 
yo!cu alınır ytık alınmaz. 

TRABZON İKİNCİ 
POSTASI 

J<aradenız vapuru 27Hpn 
perşembe akfamı Galata nh
tımmdan hareketle Zon~ldak 
lnebolu, Sinop, Samsun,Ünye, 
Fatsa,Ordu, Gireıon, Trabzon 
Rlseye gidecek veOf Trabzon 
Polathane Gireson, Ordu, F at
sa, Samsun, Sinop, lneboluya 
uğrayarak gelecektir. 

Kiralık kahve ocağı 
Bandırma hattana İfleyeD 
va~ lrahw ocaldan bir 
Slliıl ~e kiraya verile
c kM!t ilaaleai 30 Hazi· 

92t tarliiııde icra kılına • 
eıdtbr. lltey.teria a&uyede
Je iş~ etmek uere o ıüa 
.1aat 16 4a tevazum midir· 
IQüne gelaeleri. 

1 O!dM M• lciitJIG, lWet 
"!fri*I, 68 atfet Ç1l'lft ha-

tıl, 60 adet çıralı ldltük, 50 
adet gürgen dolap, 60 adet 
çırak hatıl. 

10000, adet K:itıt ve zarf 

~·~ d~ ~oomı-. bile\j 
ıtfö ~Uo tente dikmek tçin 
iplik. 

Y.._da ciu " mikdafı 
~ ..... ~IQ ... 
ve iplik müstacelen pazarlık 
auretile 27 Haziran 929 tari· 

un!e ltltlbayaa edllecetmden 
•ea mele ilteyenleifa o sti••at 
16 da le•a11m ...wMliiine 

meleri. 

Vapurları 

Karademz IUks ve ıUr'at poıta 

SAllSOK 
VAPURU 

HA~fnAN Çarşamb 
Günü akpmı Sirkeci n h 

tımınclan harekerle doira Zon • 
guldak, lnebolu, SamlWl. llr· 
du, Giruoa, Trabzona Sür
mene \e Riz ye gideceir. 

a~ il~ için irk cide Yel 
kcı ci Ha mJa kain acenta~ı· 
ua müracade. 1 1. 1 ttmbul l~ 

8CJ Bekir zade Ticaretlıanelerind 
Gayet nefis ve la•I• 

----• a 

Vakfa arlar 
mü ürl ·· ı2'ünden: 

Müza vuolunan emlak 
1 - Çakmakçılarda daya hatua lbllalleaillde btl)1l~ yeni ... ın oda başılık 

ve meydan mahalli ve dUkkln ft baraPlar ft lftUttlmilMı. 
2 - Çakmakçılarda daya hatun malaallelİDcle blyük ,.; lmt derununda 

13 • 53 ve 55 numaralı iki dükkin. 
Muddeti müzayede: 7 Haziran 929 tarihinden 29 Haıiıaı 929 C.mue.i 

gün'* ... a on dört buçul& kadar. 
Ballda muharrer emllk kiraya verileceğinden mUlaJ1!idtre vuol•ın!lt" 

tut. Taliplerin yevmi ihale olall son günün aaat fil allt lıuçuıuna hdılf 
§&rtnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek 8'11ayede:re İftİrÜ 
etmek Uve İstanbul evkaf müdUrlUgünde vakıf akarlar muiltırltipne 
müracaatları ilin olunur. 

fasaf ve müştemilatı hakkında malCimat almak isteyenler -~ 
zarfındıı mUzay~de odasına müracaat ederek ecri miıil raporlannı toteı"· 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Mnza.ye e vazolunan emlak 
1 - ~emlılllli f4'. a k ~ paşa ya~hkçt hanı Uıt katta 7 · 8 No. odalar. 
2 - Mahmut ..,.. Jami ittislllinde 20 No. mektep mahalli. 
S - • illi .... n şı Yakup ata mahallesi kalayct çıkmazı limkeı· 

hane c8lnlia -içten olq kapı mahalli. 
6 - Ça çıı.da. daya hatun mahallesi valde ban mescidi tahtında 

21Nr·• 
5 - ÇeJ,gM9darlta .hakçılar cadeesi mecmse italitule 95 . 

dakkln. 
6 - Daya hatun hamım 101'9 i · 9 No. kirgir depo. 
7 - Babıali Lala hayrettin lesi bab ili cadde8' ·1g · S NO. dtlttln, 
8 - 8oca paşa ~rald Hu eyla,telebi nobethane ~ahii tl o atla. 
9 - llar.a paşa ftmi Kemal cadesi 45 o. ana. 
10- Kadırga bostan Ali Mehmet paşa yolm§U cad~fi 19 · 25 o; blne. 

- kaa- U.ni Sndi ...... esi patrikhane MMAt 16 o.- &nadlıD 
mufrez mahal. 

12 - Kumkapı kazani Sadi lesi patrikhane eoka~ı 15 No. arsadan 
.wrıe.. NhU. 

IS - E~ llnş ~da çe§me sokağı 41 No. dtikkln. 
1.4 - KumKapı çadırcı Alimet çJebi mahallesi çeşme soka~ı 20 o. arsa. 
15 - Balatta tahta ~ malıellesi çıçek sokagı 7 · 9 o.nane. 
16 - Balatta.... caddeliade 19 o. d tkkln. 
17 - 1la1atta tahta• 3 No.. hane. 
18 B .. 1i1ı 1' laaııe. 
D - i...- ,_. aka· 

- KOQl-M!•bllit4--··•1t 
21 - 1Qlltl*..aar -~~• 

cıukkan. 
22 - Küçük Mustafa paşa molla H\ilrev mahalleli oerefiye sokalı 36 No. 

dUkkln. 
23 - ~pa.tlebilü ~ eda ta~ 
24 - Şehremini deniz aptal ıdatıallesi topkapı cadJtıet 338 No. dtlkkln 
25 - Çakmakçılarda valde banı ikinci liıt katta 93 ve birinci kemerde 

9 No. odalar. 
Ml\ddeti mUzayede: 31 Huiran 929 dan 6 Temmuz 929 Cumartesi gl\ntl. 
Bali.da muharrer emllk kiraya verilecelüıden mUUyedeye vuolunmut

tur. Taliplerin ye~mi ihale olan ıon gUntin IUt on dört btaçquna !tadar 
fartlıameyi qkumak ve teminatı muvakkate ıta ederek mUıayedere iıtirak 
etmek üzre Istanbul Evkaf mUdttrlUIUnde vakıf akarlar mlidUrlUgüne mti· 
race.tları ilin olunur. 

&..f ve mtııtemilltı bakkıada maldmııt almak iıteyenler bu müc:lclet 
ıarf ındıt muıayetıe odasına mttracıaat ederek ecri miıil raporlarını görebmrler. 

Jandarma imalithılnesi müdürlügiınden: 
~d t Munakua tarihi 

150 Keçeli belleme 
l -' Mu ıencir t&P köMle )'U1K 
1734 Kıl yem torbuı 
1734 • Kolan 
1734 • Gebre 
1734 • Fırça 
1734 Ka§&iı 

341 Urgan 
2930 Eıunek torbası 
1997 Matara 

ı 
1 
} 

16-7-29 

18-7-29 
18-7·29 

- 1, 

ıo 
14 

Satın alınacak on kalem efY& ap.lı arfla mllnakua)& konuldu munı1'ala fD• 
kanda biaalannda yuıldıit gibi latuıltulda gedik~ Jandarma imalltbaueliade 
,apılacaı.tır. Şartname imaJltlwaede verilir. TeklifDamelenn tanı imllıı fUll*bed"e 
auaderiçtir. Talipler teminatlarmı mal 1&11chiına talim •e makbudarıaı teklifname
leriD• raptedilecektir akli ba1de teklifname ret edilecektir. 

1 1talıbıat lerMmdan : .. d•rDİll c-'81 
iııilt ..... .,. ...... Wr 

Kr..a. ,.._,,._.o••• .. 
3Q.6.29puar gbl eaatondaD OD Ud)'e kadir 
Tüaiiaile mif81ede ile lablaCial aliD la
llpleriıı tilLd ...... ~ ........... 
ha olaaU1'. 

SEL Si 
•aYaK EL.91 

P' BRlka 
Galata Kara y Poppea 
ftrlıu ititsalindeti 

lebieinin flatiinde 

Hanım efendiler : 
Pardesüler (kap) 

Htt ,_.. ve aoa moda 

l~ liradö itibaren 

Pardesüleretreach-coat 
bej Ye twvert renklerde 

22t Ura- ltlbaren 

Muşambalar (ipekli) 

her } ~ liradan 
renkte "I itibarea 

Beyefendilere: 
lıleebm llancWMrc markalı 

( -- ... ) ... .. • JlciTert 

Pardes1 
24! 11 • .-. it)" ..... 

Spor kostôm 
l 6ı liradan ili ..... 

!ngillz k .. 
Wçimi OS .,...::~, =:_ .. :~• 

1 ~ landan Mil• ** 
.......... lçiD lnsUia hlGiıili ~ ' apor 

k iım leri ı::taıJcua.ftllla .. 
~ liradan itibaren 

Pantalonlar (kap) 

r!e:te 6j. liradan . • 

<Ak etler 

ıu.daa itibaren 

•bu icp., ~--. 
ann 5,M lia~.,~- -,, _ _,. -'-'""'""'- .. 

tu mukarrer Tophanede kıbç AH ... 
maballeııllıtn Medreae 10k. ........ atik 11 
cedit 14-16 numaralarda -lrlra• _,. 
beti tarllli im, bir tarafı .. .... 
Efendi wreaeainin haa U.-~ cliilr 
tarafı Konltantin efendinia. dlkJrl•• 
yetmiı bir aqua t.ı.iiacle ..ı ._.. 
melılli, ıı.tlıMie JMr-.... ...-... ...... 
....... bul-- 900 liıa ~ .. 
bammineli ka)den ..... ..._ .... oda 
ahoap arıı- dtikk.._.. _, laİlllll 

45 gün müddetle bihdlayaie 180 lia ~ 
gene Tophanede DefterdarEbülfaıl k...a.' 
aoutında atik 3-5,3-5 ceclit S.7, .-... 
dema mu ıı.hçe lıaDe, elymn -
hududu Uytlİllde mevcut ~ aGrlo 
leceii l1ıre cephelİ tarik, ... . fılblli • 
~ atama ve mehmet eltD4iaiD ft 
bun Ymuf e(endiDiıı ve .... Apbllllll 
efendinin. arknı Omer e.... .._ 
bahçeli ve halen emanet ....ıi. IOI ..... 
lmnUgUldm ve EmiDe Fatma 111' -• 
.,. bum Millal efendi p,n .. kalld,t 
•dut ber mucibi lap 673 metle klllw 
untiDMCr<> terbünde _,..... ...._ 1000 

lira bedelle talibi ubteliud- Ma ~ .... 
mta1edeleri baddJ ıa,..._ dm •1& 
tlatt bir ay atıdclede temdidi m~ 
..... brar • ....., ..... ~ 
...., ....... w ..._ n,-e wll" ' 
almak ilteyealerm kıymeti ra6a_... 
minia 111• oeu niah.dnde pey ..... 
~ " 917.138 no.,. .... ,. 1 

m'11tahl\bn A>uofrlda Adli,. ..... 
aa•c1e ıc:ra Daireli M111J• 111ı ı "' 
....,... •rlılaıellri •• &"491ııdl" .. 
...a ..... _...., ........... ... 
..... ......... .... .. •• tı ... 
sat ver• muw'tWr "'llı:C'r•m• 111 
cıa ~1' Udlr ilim Wı• •lıııt1 w ..._ 

~ ...... -............ 
- ktff1 yet •11tadt olacıalı. olu& 



/ 
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DOLCA nedir? Dt)LCA, NESTLE ~i1·ketinin 'f VRKtYE .Fabrikasında imal ettiği J t>ni SÜ'l'L(r ~ikol;~, 
.dır. OOLc;A nın iki cinsi vard ··-Biri yalı.uz siltlü ('furuncu etiketli) diğeri de sütlü Ye fındıklı olu ıı 

.:. ~!>r etiketli) dir. Fevkalade lez1.etli ve ucuz olan bu ~kola ta ile NESTLE şirketinin Bütü.a zengiıı 
· USABAKALARINA iştirak edilir. 

.<:::'. 
•• 

• 

. ............ . 
• • • . .. . • . .. . . . ıt; • · ...... ·-· ... . . . . . . . . -· .... . .............. w . . ~.· .. ~ ...... . . ~ ·• -·\ •• 

'~ • "":!."' . 

-.ır m.,nch. nat.-e-cmek için tabii = Bir çanta almazsınız • = 
1000 kllogramllk bir yükü nakl için de = 3 tonluk bir kamyon almavınız. = 
1-000 klg. nat'I hamulelik c. 4. Sltroen 
kamyonetıerı vasati ağırhktakl 
nakllyatil ifa eden dünyanın en 
ldarefl arabalarıdır . Her tülrü 
lhtlyacat11nızı ' ~temin -edece.k 
:muhteeıf şekllde karoseri m~veuttur= 

Türkiye Sitroen umum acaıitası: SARICA ZADE ŞAKIR 
Beyoğlu İstiklal caddesi Anadolu Han N. 199 :-Telefoh B. O 1194 

4t · •~ .. , .. · ~...... , . . ' •... . ' ••• 
iJ•~ ...... . .. -.. -• . •• • •••• 

~·································· ........ '.. . ...................... . . . . . . . ' .......................... . ••••••••••••••••••••••••• •••••• !.• ·• ·~ . ............ , .... • ........ . . .. . . . . . . ... 
OKSIMENTOL (P!llOOtll) Okairiilı-Bofaz lıntalılıl•~ınd•. V EL.U°T A SABUNU en trhl dir KEF'ALjiN . . zayi - Emncan ukerJik ~ubesinden 

alınıt olduğum askeri vesikayi zayi 
ettim yenisini alacoğınıdan eskinin bük· 
mu olmadığı illin olunur. 

.. ııııiiiıiiiııliııııiıııiiı ............... . 
YERtlfLİLEllE, SIRACALILAlfA, llTfl 
VE l<C,,llt ZAY1'Llltl.AlllNA, HANIL~ 
VE SiİT VlllCll ICAOllll.AllA, ÇOCl/IUA• 
RIN 8İİYÜNCS/NE, KEltll< /{/lllKt/K~ 
RiNA. HA$TAtllr/JAll llALl<ANJ.ARA. 

·-ı· R ı · H· .. 7"1 ; ı ''::5· .::~ I< "-·•;•. ' ' 1-1-'; L.. · . , .• .. DOl<TORLARA SCRUNVZ 
.5 AF TM 1 kAC $ 1 N '· 

>iOMPRİM~. l\AŞl.roı ve GRANÜL.E 
. . 

M U K ···.•Fi l.I LI f ·· ·· ···.· ·. Günde 3 Bdıt yahot 3 lıefJI< 
oculc/11r11 nış1'. • 

Arzencanın Mecit nahiyesinin cay 
moballesinden Alemdar oğullarındao 

lbrahim oğlu Pehlul (320) •, . ~ 

lstanbul ithalat gümrügünden: 
/ç yağ ı 

ı z,.,,, •/: 
Çuval 

' Sandık 
K i/,. 
Sarıdıl• 

• • 

10 
10 

· T 29 
50 
~ 

Asma yaprağı konservesi 
KamyM tekerleği 
Bobin ve defıer halinde sigara kfiğıdı 
muhtelif şekilde hasır §apka 

1 
1 

Kesilmemiş malta talı 
lstimale gayri salih hurda taı;uk ı;e tahta parçalan 
Kame ve hurda makine ı;e %incir parçalan 
Sulfat dılfer 
Kibritiyeti mayezu 
Sulfat desu ı 

.. 
' 

. idet 
210 Uadyo için porselm oparlör 

1 Dökme Çelik kazan aksamı 
Sandı 1 ı ııeke eşya 

1 llakine kavışı 
S f, azma sapi 

• 
Çıııval 
Adet 89 Jlarsilya kiremidi 

• 1 Köhne otomobil 

l 

1 

j 

1 
i 

Talıı .'. kı~k edecek mik· 
dar Üzerinden isıif ayı 
resim olunacak 

Haydar paşa gümrılğünde 

S Kapda dinamo maa motor vt eczayı tıbbiye 

Demet 12 Demir yaba 
• 7 Oluklu saç 

Çuval 9 Çay 
Sandık 15 Dolu sinema şeridi 

• 1 Muhtelif seloit mamulat 
Balida muharrer eşya 23-6-929 tarihinden itibaren Cumartesi Pazartesi Çarşamba günleri saat 
ile 12, 14 ila 17 kadar lstanbul ithalat gümrüğü satı~ anbarında bilmüzaytJ satılacağı ilan olunur. 

Evkaf ınüdürlüğünden: 
Guraba Hastan~sinde !uzumu olan on yedi kalem kırtasiye 

altni münakasaya vaz edilerek Temmusun on üçüncü Cumartesi 
günü saat on b"'şte ihalesi icra edileceğinden talip olanlarıu şeraiti 
anlamak üzere her gün levazım idaresine ve ihale günüde idare en· 
cümenine muracaatJan. 

Söke satınalma komisvonundan 
" 

~okcJe Ki kıta:ıtl askeriyenin kspalr zarf u1Jultı ile enakı münakasaya vaı ve ~ 
l:ırir:ın 9=9 Ja ~~ o.Je rCiiec e~i ilan o!unur. 

'""· ~!!~~.~.~?,, ·~ ~ 
ble• .. ltnnı t>llıyıa bu .-Y•"l ll•Y· 
ret kGçllt m•-.lu• ..,eıhı.dt ıure!I 
••1•14• 7ıat t>tr •lçakla tuıe 
elıl\lf fl)I .W H'IC ~Ntdlltr 

"" , ......... ~ 
\J,.ı;ı.ml A.cttı.tal&ri; ~ 

Burkhard o-lnl>ela ve ıtırek41ı 
ltfnıı])1&] .. G.W. 

Askeri sanayi 
mektebinden: 

Eczacı Ş~vket bey tarafından 
mektebimiz~ teslim edilen 100 kilo 
liintyağı ile 25 kilo vazelinyağı için 
kendi•ine teslim edilen 24 Nısnn 
929 tarih 1 · 20 numaralı makbuz 
ile 1 · 45 numaralı muayene rapo· 
runıı bu kerre ıay i eylmiştir. l\lez· 
kilr evrakı bulan varsa İstanbulda 
askeri san"Mtlar mektebi mUdürlUğU
ne gonderilmesi reca olunur. Akıi 
taktirde askeri fabrikalar umumi 
mUdUr!U ~llnden siman emre tevfikan 
tarihi ilindan 15 gün sonra nuohai 
ıaniyesi tanzim kılınacaj(ından evvel· 
kinin hukmU olmadığı ilan olunur. 

1 sıanbul irrasındaa: Naıit be;;n ~!aciı!e 
ve Mııaz<eı hanımlardan borç aldıp;ı 

dört hin liraya mukabil birinci derece 
ipotek gös.terilen Bal.;.ırköy kazaıınıo 

Ye~illtüy kariyesinin Şev!<etiye mahalle
$İnde ZümrUt sokağında cedit 10 numa. 
ral: ınuııerek kuyuyu h8\•i maabahçe 
bahç• bir bap hane birinci ihaleoi yapıl
aıak. üzre otuz gtln müzayedeye kooul
aıuıtur. 

Hududu : Ssğ tarafı Ehi!ya Hurmüz
) ıdis arEası 1101 tarafı flUriyet sokagı arkası 

y ira&imot Hurmhıyadis ile Riıarlos arsaı: 
ve cephesi Ztimriıt ~oka~ılc mahduttur. 

Meaaha11 : Dok uz yuz otuz •rim ter
biind.i! araziden > tlzotu:.: ar~ın bina mllte
bakisi bahçedir. 

Mu,ıemilitı : Hane ah~ap ve Uç kılı. 

tan ibaret olup •ekiz a)·ak beton merdi· 
"enlerden çıkılarak zemiai kı~rncn çimen· 
to ve kısmf"n elvan çini döşeli Lir sahan· 
hktan etrafı cnmekiinlı bir ır.ethaldeıı 

haııey~ girilir . Bir ev altı iki sofa bir 
aralık be§ oda bir yemek odası i~i J,al
kon Uzeri brtUlU bir terase ilç hail biri•i 
alafrangadır. Alafranga ocoklı bir mutbak 
ve alafranga bir haman bir merdiven altı 
könıUrlUk alafranga ocak ve tekneleri ve 
11.rnıcı havi tamaşırlık Ye elek.tirik terti· 
batını muhtevi olup hane ycui ve denize 
ne1areti '•:ır<lır. Ba.hçade tuhımb:ıh Lir 
klt) u olu!' Lo:ul:ırla hıuıcre su na.1=.lE"di!iı· 

.................................................................................................................... 
{ Emvali metruke ilanı ı 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııı111111111111.aııııı ııır1111111111111-

Semti Mahallesi Sokıgı No i:'ievi Kıymeti r.ııuhammeneıı 
Lira 

Kızıltoprak lı•glarıbaıı Bıgdat ca1de•i 57 atik maa~agçe 8000 Sekiz takp:tte 
183 cedit köşk 14051 •edeli m t kırreri 

Müjlemilôtı: iki kattır maa ıofa 10 •><la ve kiler ve mutbak ve iki hdi ve m'I 
tulumba sarnıç. Çamaiırlıgı !le uıak odası bagçeıindedir. Ahı dünUm mıkdarındaki 
bagçeıinde meyva ağaçları ve bir mukdar bag mahalli ve el tulumbalı kuyusu var
dır. alektirik ve kumpanya ıuyu tesisat ve tertibatı meycuttur. 

Balida evsafı muharrer maa bağçe ltöşk fazlasile talip zuhuruna mebni pauırlıkla 
yeniden çıkonlınış oldugundan 30, b, 929 tarihine mUoadif pozar gUnıl saat 15 de 
icra)"\ mUısyedesi .mukarrerdir. Taliplerin bedeliniu sUzde yedi baçugu aisbetindo 
ttminat makbu2lar1le ~mv:ıli metruke ~tıı lo.oroisyonuna murac:ıat eyl~melert. 

E mvali metruke dair&i salonunda bulunan herckt ııınmulatından bir ndt-t kehir 
kuhne halı ile Bogaziçi?"trle KandiUi Sıra maLallf!' ,."' sok.a~ında 4 numaralı lı:ıne

ain ta.' ve teıuel kısmından gayrı olan enkaı:ının kairoeu 3-7-929 tarihine mLlsadif 
Çarı•ınba ~Unu saat 15 de b;.ımu::ayode furııhıu mukarrerdir. Taliplerin eınv•li nıet· 
ruke sah: komiS)"OOuna müracaatları. B eyotlunda Hüıeyinağa mahnllcsi~dc .mektep •oka;ındn 14 numaralı Jıanede mev

r.ut (Jol~·enj markalı matbaa makınegı!e hurda hahade bnlunao ıuaatbao eşyaıı 1. 
7.929 ıırihiııe nıUıadif peaıeınbe günıl"181 llde mahallen bilınUzaı• ede satılacaktır. Ta· 
lıplerin malıalli uııı komiıyonuna mUraG&&t eylemeleri. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tütün inhisarı idaresinden: 
8 Haziran 929 tarihinde neşrolunan (1485) Numaralı kanun mucibince 

liltlin ve mamulatı saire B~yiiye tezkeresi vnileceğiııden 
1 - Harp malulleri ve tehi! yetimleri ve malül mlıtekaidininden Bizzat 

bayilik yapmak isteyenlerin önUmllzdeki teıııınuzıın ıekizine kadar muraca· 
at eylemeleri: 

2 - Atmak istenilen dükkin mtiıtedinin malı ise tapo senedini mtistedr 
oldu~u taktirde konturatosunu irae edecektir. 

3 - Tezkerelerin tecdidi muddeti mürur etmek.tft oldui:;undan •zanıi ola
rak tayin olunan işbu muddet zarfında mUracaat olunmadığı taktirde h~k
kı hazineyi muhafaza için ahara verilecek tezkerd~rden doiayı serdolun~
calı. itiruatın hukmli olmayacafıını illıı ederiz. 

Bahçe mükemmel ve muntsı~uu tarh edil· 
mit ve mUtee.ddit ~m"'y'·:ılı ve nıeylaııı 
a~aı;!.:ırı \'e mUtene\'vi gül ficia.nları var· 
dır. !4hçede salaı bir abur ıaevcut olup 

bahçenin etrafı tahta parınakhk YC t-.htR 
perdelerle ve ley lak ağıçlarile ıculıatıır. 

Hanede borçlu sakindir. Fazia malı;rnat 
929.1920 T doıycdruır. Taliııleria k:ynıe· 

ti ıııuho.ınminesi olan dokuz bin iki yüı 
dokun liranın yUzde onu oi~L~tiade 

peynkçtsini tf"slimi \"tmf" etmeleri. ,,.~ 
29.7.ı.:.29 tarihte f.&&l 16 ya kadar bızıncı 
r,}';.;ı\eıi ) apılo.C'ıı;.ı il!n oluaur. 

B uraad;.: Ji.~ı;rhl: .:Mhai.e:ıünde J ''.:) • .;! 

No Haneöe n111K.:ıy:· cr olup ı: dınç: 
• .\H paşa 11,k~rliic. 1uh~auır;e se .. ·k edıieıı 
Kadır 0~!11 Zekor.oan:n kayıplıfına karar 
itlıtı haklıı:.ında eunM\ ı\Ytt. Hınuruo .,,.. 
kn bulcc. u.nır•oaat U~eriı:ıt Llum.aileyhin 
ikametg5hınıo ıııe~huı hulurıdutunu ıeh· 
litnauı•r~ .yuı1a;.: :!"'rbte,1 ırdaıılmıt \e 
i!lııen re~l~~·t t~ası~. tın!"ip lulınııra.k 
,·e\·ru tElıto.ıı~!ıt olnııık Uıısre ıo '4caau,)ı 
~·..!9 S•lı ıı~ıı~ illi oı; Qç bu~ ıa1ııı 
<ll u:,,muc vıclu~uıuten :;-t-,ın ve ... ti ua'• 
ı..Cxa ı:•lrnod~i ıo:oirde gıvabm tahki-
1.ıı.ta de\·ınn olu~t"~ı iiln o]ur·ur. 

l'vles'ul Müıliri: E~at 1'-1.iur,;ıt 
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