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Hallı banlıal•rı 
Qçen gün Sofyada. bulgar halk 

t'dnkalarının '/uJngrui taplcınmıı. 
/Memleketim namına bu müe.ssese· 
lere gıpta ettim. 

Bunlara lıredi lto • operot.if leri 
diyorlar. 

Cıkan senenin sonunda bu ban· 
f; le n adedi 138; ortakların mik· 
~ar 83. o idi. Bu aya kadar 
.. ,i tıu11ka oldu! 

J .. ba bu ortalclc.r kimlerdir? 
/ s /er, yU•de 20, 7 
i l-1 ~ıler • 20, 3 
~ Li•·carlar " 18, 2 
l'+Iemurlar ,. 18, l 

hteli/ ,, 22. 7 
Yüzde 100, O 

tiermaye iıe ı. B86, 500, 000 
le'tt' ) a ı:cırdı. Bir senede görülen 
ıen.:Aki yüzde otuzdur/ 

bu i tem Bulgaristanda kre4f 
1 .e,'ele· ini l>:ıa biitiln halletmi tir. 
lfer J,, l ret.lı bulabiliyor; hiç kim· 
• s l . · u çekmiyor. 

IJ, .:l.alar ci~alanna l.Tedi etmek
lt· J.almıyorlar. meıela ıehir ce 
ı • lercı. elektrik ve .su işleri ile. 
da1ıa ba§ka faideli ~ey/erle de ı~
rcıp)orlar, belediyelere esaslı :>ar
d.ml.cirda bulunuyorlar. 

JJuı,ar hallı bankaları hakkında. 
daha f az.'la tafıil4ı ı:ermekle siıi 
yormaycıcaıun. 

Bir de bi:ıe ıelelim. &yle mü· 
aae.selerimian buluqıaama.sından 
dolar' TiirlıiyeM lflfedJik" hali ha· 
:ırdcı "' ,,,,.l& ficarenir. Yü:de 
alımıı ftıi: .Javendir. Tefeciler bir 
ıülük sil>i halkın lratunı emiyorlar. 
Geçen pn ı,iiıün bir daire mP.mur
letmuı aynı ufecinln ı·arisleri 
Wo/ından mahkemeye .sürilldükle· 
rlnl ıaaetemiz ycuneıııı 

Halbukı halk ba1ıkılll te~kili 
sarınoluruı,,,ıu gibi ıiiç v• niyetli 
l>ir ıey delildir. Sermaye ek mev· 
cuttur. Bankalarda bir haylı müd
d.haraı vardır. Boı hoıuna elmiy• 
y.,.lqor. Buna nuıkabil halk. bil. 
'-- aylık acıhlpl.ıi fena hau. 
~ çekiyorlor 
fl~ö11n utonıj aruml On
~ vli"ıda gedrdiklerı te~kilatı 
bia ıU 14klif ~d.ma mj~ Halkı, 
UfJ'l{ı. FMmurlar! bir 4ıS koruya· 
lım. Ba:r,cıı pahalıhluıın •n eıculı 
~inden biri eh ujeciliktir. 
Bu mikrop ancak Bu{6oriucmda 
o>ldulu fibi bir halk bankaları 
fd.-.nin faaliyeıe •elm•ıi üe 
'jldarUlebilir. - C. N. 

Trabzonda bir 
vapur oturdu 

8'a7ü\ liman vapuru Rfzcden 
.ıöaerkon Fenerin dilinde lim•· 

"'nm 100 metro garbin~i tatlarda 
br*71 ot~JDuştur. -ti•Ule kıt
men ve ıayııth bir ıuıtte tahliye 
~ilmiıtir. 

Yara vapunın aancak tarafı
da ar. Anbarlar ıu ile dolmuı

"'11r. Batması muhtemeldir. icap 
... ndabir ittihaz olunmµıtur. 

o? 

Süvari verditi raporda kaza· 
ya U)'~usuzluiunun ıcbebiyet ve· 
r ti•İ .zikretmektedir. 

Deniz aakin olduğu Jı4lde ıil· 
i't ıiindüz vapurun kar•YA otur· 
- laayretle karşılanmıttır. Be
ltidlyuün arozüzü ıuları bop.lt· 
. mktadır. 

.. iKDAM,, c.n 

Kapalı Oda 
SiAIM h eliai bir hail gibi 

pzelcc tuttu, zaten Paul da iler• 
lemijoröu. BBlün hayat ve saa
det ikisinin de göilerl içinde 
tekaaüf utmışti. Ellşabetb dedi 

ld• 
- Bana ıöylüyorlardı, Paal • 

esir ettik, diyo~rdı. Demek, 
talan değ11ttıiş.. Kaç defa !~!· 
•ardım, beni onun yanına gotu .. 
rüa, dedim. Ah seni görmek için 
kendimi ne kadar alçattım, hatta 
maaalarmda oturdum, İi\ihıarla· 
rı11a taltarnmül ettim. Hep, hep 
seni görmek için.. Oonlarda 
dalma vaat edöp durdular. 
~oora li ... ni bu ge e bu atoya 
.etircliler, bir kerre daha aldat· 
m11C için... Kim bilır belki de 

1>ir tu .. ~ kur~vor.prdı b ll\i e 

1 "' 
:: ,, PIUii ır; o 

f Ddne. buQUne. ~arına öii 
iade edilen 

deriler 
gönderilecek 

Rusyadan geri ielen yerli deri
ler için ticaret odasına yapılan 
müracaatlar neticelenmiştir. Bu 
hususta deri taciri Emiıa ~ade 
Mustafa efen · diyor ki: 

- Ticarel odasına tekrar mü-
racat ettim Oda eksperlere derile· 
ri muayene ettirmiştir. Neticesini 
raporla tespit edi.ıp iktisat veka .. 
Jetine bildirecektir. Şimdiye ka· 
dar Şerif Süreyya, Nemli zade 
cemal beylerle diğer bir tncirin 
geri gelen derileri odaca mua) ene 
edilmiş ve yerli olduğuna kanaat 
hasıl edilmiştir. 

Bu sur.etle yerli okluğuna ka· 
naat hasıl olan 3000 kiio kadar 
derinin bugün Odesaya sevke
dilmesi muhtemeldir. 

Derileri muayene eden ehli 
hibre arasında Beykoz deri fabrı
kası mutahass1s1 Nuri bey de 
vardı. 

Biz orada mallarınızı komis
yoacular vastasıla sattırc'ıgımu 
hlde vergi almaya rusların hiç 
hakları yoktur. Bu sene Türk 
ta ... irlerine 2,5 milyon lir~ kazanç 
vergisi tarhetmişlerdir. Hulasa 
Ruslar Türk tacirlerini ızrar içiD 
ellerinden geleni yapmaktadırlar. 
Deri! ri iade etmekle de Türk 
tacirl .. :rine adeta boykot yaptı klan 
zannedilir.,, 

30.000 lira ile 
tegay} üp eden zaf ı 

1 
1 

Şehrimiz piyuaıında 30,000 
lira kadar bir para dolandırmak· 
ı~ maznun olarak aranmakta iken 
Sofyaya gittiği ve oradan da hmi· 
re geçtiği anlaşılan F ehnıi Kaya 
bey lzmir zabıtası tarafındaa 
ıebrimiıe gönderilmiştir. 

Mumaileyh hakkında pollıçe 

yapılan tahkikat dün ikmal edil· 
miş ve evrakı tahltikiye ikinci şu· 
be Uçüncü kısmından iki memur 
tarafından ınüddeiumumi Kenan 
beye teslim olunmuıtur. Kenaa 
bey evrakı tahkıkıyenin tetkiki 
iıini dördUncU müstantilclite lıa
va1e etmiştir. Fehmi Kaya bey 
zabıtaca ikametgih ve teminata 
rapten ıerbeıt bll'akılmışbr. 

Ebüssuut ~levlevi 
Tabliy,e edildi 

Ankara lıtildal mahkemeıin .. 
ce 15 eneye mahkQm olan Eb'ü.
ıuut •evlevtnin af kanunu mu
cibince bakiyei müddeti ceza-
izesinin affı bakında lıtanbul mü· 
ddei umumiliğine tebliıat yapıl· 
ını tır . 

beni öldürmej'e karar verdiler • 
Nihayet i,te seni gördüm, oh, 
Paul. •. benim sevğili Paul ümf 

Eliskbetp Paul Un baıını iki eJe 
lerinln arasana aldı ve birdenbire 
bu·akarak: 

- Fakat, dedi, gene gidecek 
misin sakml Yarın mı? yok._ bir 
iki dakika sonra gene seni al&Q• 
klı\f mı? Kala~kaın değil mi Paul? 
Ab, kal ... Arttk kuvvetim 
yok, Gesaretim )'Ok , beııi bıra· 
kınat 

Elisabetla, P14ul ün yüzünde 
mes'ut bir tebessüm dolaştıgmı 
görUnce liayret etti: 

- Ne oluyorsun? Neden bu 
kadar memnun görünüyorsun? 

Paul, bu sefer Elis,bethl gö· 
~süne çekerek bir kahkaha aah· 
verdi, genç kızın saçlarını, elle· 
rini, alnını, yanaklarını, dudakla· 
ruaı öptU. Dedi ki: 
~ Oülliyorum, çilnkü artık gfl• 

Jl'l ktt-O 0fl lik~ \.'~')C.t' QI.- h" A8Y 

lm•n•ff• 
Francala tiatı 

~remaö~tiDdea : HMira•ın 
yinU bejinci Sah gününden iti· 
haren francalanın ar.amt fiatı yırmi 
fki kurllj olarak teapit edildiği ve 
ekmek fiatuıda tebeddül olmadığı 
iJin olunur. 

Muhasebeci geldi 
Birkaç gündenberi Ankarada 

bulunan emanet muhaeebeciıi Nu. 
rf bey dün avdet etmiıtit. 

Gazi köprüsü 
~azi köprüsünün proje1erini ya· 

pan mühendis M. Peju. dün ema
nete bir telgraf göndermiştir. 

Hu telgrafta Gazi köprilsüni.in 
projelerini yapmaya hş1adığını 
kuprünün duba ı ı ılncağım ve l;a. 
lata kcıprü Wıden 5 nette daha 
dar olat>ağını blldinm .. İr. 

Memurlar 
Brnanet memurları hakkında 

Qir .ııiza~name tantjın edildiğini 
ya:ı:mı~tık. Bu ni~ınnaqıede heın 
ücretli, hem maaşlı memurlar 
hakkında maddeler vardır. Ema· 

net memurlarının mezuniyetleri, 
tekaütlukleri, terfileri, muliake· 
meleri bu yeni kanunla Hıilledil· 
mektedir. 

Camileri tefti§ 
Müe .. ,..c~ atı dini) e müdiirü Esat 

B. dün l tanbuldnki lii1umum ca· 
mileri tefti ve ca Ulilerin nok an· 
!arını te..,füt etmi~tiı. 

Beledi) P l'ezalan 
Yeni Ceza kanunu, belediyeler 

taratmdan tatbik edilecek bazı ah· 
kiım ihtiva ediyor. ~eseli hayvan· 
lara fena muamele yap.mık. düğ· 
mek, vurup yaralamak, ate kulla· 
nan eınafın dükkan, fırın ve fab· 
riksların<laki •>cakları t.oaıizlemeıne· 
led, dam, pencere, daraça gibi yer
lere tehlike iras edecek ıekilde 

öteberi koymtıK, ba:;kasına za· 
rar voreoek ,ekil de h · binanın 

meyletmesi gibi alll<Am varôır. 
Yeni ceza kanunu bu kabil mad· 

delerin tatbiki sdAhi yetini beledi· 
yelere verdi@ halde bunların "8Jpi· 
kinde kafi derecede •rahat oldıa· 
dığı için lehramaneti treddüde 
düşmll tilr, 

Emanet bu abk:Ama riayet et
meyenler hakkıuda uıulü muha· 
keme mucibince, yani maznun Ye 

ıahitleri dinlemek suretiyle mi 
ıııuamele yapması Jlzım ıelece· 
&ine dıir bir karar verememiştir. 

Emanet bu hususta Dahiliye ve· 
kAletile muhabere etmiştir. Veka
let bu ahkima riayet etmiyenler 

hakkında tutulan zabıtların eneli· 
meni emanette tetkik ve bir karara 
raptını bildirmlıtir. 

yokl Gülüyorum, çünkn ben de 
ne uıana1ıı t•yler düıünmüıtüm, 

Şu ıece ef lentiıi. Ben seai 
salonun pencerelindeD ıoıetli· 
yordum.. Sebebini olamadan 
1eni ittibam=ettim. Ne hayvaa 

adam~~ın! 
Eliıabetb hala kocasın an Deş' .. 

e•ini ıaı.sıı~rdu. 
- Ne bahtiru görüP.PYo~ıusa? 

Na•ıl oluyorda böyle bahtiyar 
prünür,orıua ? 

- Neden olmayayım ? ı&ir 
d~fa bu kadar fel&ketten sonra 
k•vuıt~ ..,,tak Mf'.'tberiJ , 1ea 
memnun deJil misUı? 

Elltabetli endiıe ile aorduı 
- Aıtıic la~ bir teY bizi ayı .. 

ramaı mı? 
- Hiç bir fey! fn•npııyor 

lm\lsun? 
- Benimle beraberıin cletU 

P1i? Artık bllrad• rnı kala aaız? 
~ Hiç burada kalmak ot r 
M~ A th iÖıtetmeıin. Şimdi 

RUaumaffa 
Karnesiz komisvoncular .. 

Gümrük k~~ 1ları imti· 
han neticesinde yeni karnelerini 
aldıklarından karnesiz komisyoncu· 
ların gUmrilklere girmemeleri için 
gUDırilk kıpılirın birer n~beıçi 
konulmuştur. 

Tefti§1ere devim ediliyor 
Rüsumat müdürü Ihsan Rifat 

bey şehrimi lü tefı ·HUQ& devam 
etmektedir. Aldığımız malumata 
göre rüsumat memurları ara ında 
ıebeddülat yoktur. Muh ra~a me
murlarıua ikramiye verilmemesi 
doğrudan doğruya müstahak ol
madıklarındandır. 

Rüi:)ıımat umum müdürü bu 
husu ta kanunda arahat o!dup 
nu ~eyan etmektedir. Ihsan Rifat 
B. ,:ü umattaki bahıış meselesinin 
komi yoncuların tacirler~en para 
almak için müracaat ettikleri bir 
usul olduğunu bir mubarririmiae 
söylemiştir. 

Rüsumat ı:piidürU ayın sonuna 
kadar buradadır. Ay başında kara 
denize teftiş seyahatine çıkacak~ır. 

Maarifte 
A vrn pada tahsil 

,ariilfunun mezunlarından o
lup, Avrupada ikma1i tah:>jl etmek 
üzere ge{fcn ~ene Yapılan müsaba· 
kada muvaffak olaıı efendiler tah .. 
si atın noksanhğından tah::ile gon
derilmemişlerdi. .Maarif vekaleti 
Lu ::eııeki hütcm~e hu hu u~ için . ./ 

tah~i at ayırmı~tır. \ el...ialet cttln 
Uarillfünuna gtınderdi~i bir teıke· 
rede bu efendilere ait tah~ısıttm 
İstanbul maarif emanetine gljnÖe· 
rildigini, tuh i1 programmın da bir 
kaç giiue kadar gönderilece~inl 
bildirmi tir. 

Umumi imtihanlar 
l>arülfünunda umumi imtihan

lara <levanı edilmektedir. lnıtihan· 
lar bir temuzda nihayet bulınuş 
olacaktır. 

Maltlf.emelerCle 
Mahkemede hakaret - Altıncı 

hukuk mahkemesinde torunu için 
babasmdan nafaka istey,en Fındık 
hanım ismindeki kadın dün altıncı 
hukuk mahkemesi başkatibiyle 

k!tiplerini ıahkir eylediği iddia. 
siyle nazaret altına alınmış ve 
iiçüncti ceza mahkemesine sevko· 
lunmuıtur. 

Kardeı katili 
Unkapanında karde bacıyı 

öldüren Ahmet adliyeye teslim 
olunmuş ve üçüncü istintak daire· 
sinde tahkikat vapılaralr. tevkifa 
neye gönderilmiıtir. Ciıı•yete se· 
bep olan Fatma ismindeki kadın 
kaçmııt1. Bu da dün yakalanmış 
ve ınuatantıklikçe lfadcıi alınarak 
serbest bırılr.ılmıştır. 

hepıeıı eıyanı hazırl•, kaçıyoruz. 
-- ,Nereye? 
- Nereye olacak? Franı•yal 
Eliaabeth lıayretle baktı; 
- Hiç durma, otomobil kapı· 

da bekliyor. BcraAl'da da v• .. 
at ettim, bu ıece onunla buluta· 
cağız, Canı• bili hayret ediyor· 
sun. Sana izahat verme~ iıı11a, 
biliyorsun, f ab.t ııra,ı detil. 
Baıbap ••tlerce kODYfm~ i~n 
önümüzde va~t çok. Ben hepaiai 
biliyorum, JeDi iÜY.• kurıuna diı 
diler, daha bilmem ,u.elor? 

Eliaabetb o vakıt anladı ki , 
Paul lltife etmiyor. 

- Demek timdi 11rbeıtiı , 
öyle mi? 

_.,Tam ınanasile serbeıt.'" 
- Franaaya .,.., döa4lyoru? 
- Hcme11 timdi. 
- Artık korkacak bir ıey yok 

mu? 
Hiç t)ır şey yok .. 
O zaman Ehsabethm içme sı.ı 

ÜçÜricÜ Tıp . 
kongresi· 
hazırlıkları 

~I. Diyamandopulos 
dün hareket etti 

_..,......,..... , 
Mübadele komisyonunda Y.unan 

başmurahhası M.Diyamandopülos 
evelld akşam Ankaraya gitmek 
üzere hazırlanmakta bulunmuşsa
da rahatsızlanmı~ olması dolayısile 
hareketini talik etmişti. Mumai
leyh dün~ü. trenle Ankaraya ha· 
reket etmı~tır. --------Gayri mübadillere yeni 

tevziat li tesi 
Gayri müba<lillere tevziat Ko

misyonu, hir iki güne kndar tanzim 
etti~i yeni listeyi ilan edecektir, 

Bu liste 45 kişilik olup 'alaka
darlara mektup yazılmı~ 'Ve müra
caatları bildirilmiştir. 

Gayri müha<lillt'r cemiyeti Gay· 
ri mübadille r hakkındall.i tetkika
tını ikmal etmi§tİr. Dosyaların 
ihzarına ba§lanmıştır. Bu muame
lede bittikten sonra gayri IUüba
dillere aylık veril-:rek tevziat ınaa~ 

. şeklinde icra oluna<·aktır. 

Hasta balôcılara tayın 
Askeri hastahanelerde ücretle 

müstahdem hasta bakıcı ve hem
tirelere, bir Asker tayını verilme
si takarrur etmiştir. 

~eassürans sigorta 
Istanbulda milli Reauiirua 

siıor!f şirk«;ti teıkili baklanda 
komserlite henüz tebligat yapıl· 
mamışbr. Komserlitin böyle bir 
şirketin 1teiekleillünden cıe ~l(l .. 
matı yoktur. 

Ali iktisat meclisi 
azq,suııiı seyahati 

iktisat meclfıl iltsl l:ıasıma 
Anadoluda yapacalCları ıelahat 

prograffi!nı teaPuit etmek üzere b~ 
gün ziraat banlcuı müdür9 Seli

hattin befin riyasetinde! yeHi ki· 
şilik bir tıe~et .o~lanacaktir. 

Yeni bü~day mallsulü 
Yeni sene ıbuğday mahsulü 

peyderpey şehrimize ğelmıye ba1-

lam1ştır. Fakat bu mahsul bilhusa 
Temmuz ortalarında daha fazla 

mıkdarda geliı:. Gelen mahsulün 
şimdiye kadarkilerden kmek ima· 
linde daha fazla su kaldırafülecek 

vaziyette olduğu anla~ılmıştır. Bu 
takdird~ t yelli ,mahsQ.lden ekmek 
yaparkeD bir çuvaldan 98 okka 
ekmek çıkai'tılamlecelttir. Tabii 

98 ekmek çıkartılınca ekmek fi· 
atları daha ucuzhyacaktır. Ancü: 
emanet eski mahsul ile bir Çtnll· 

dan 94 ok\al.ian fazla eknıelC çık· 
mıyacağı hususunda m~:irdır. 

serpildi. sinirleri gevşedi ve Tam •alahiyeti oı.u yaver 
inıicamııı bir neş' e ve meserret projektörü yakdardı , beyaz ba,
lçinde kahkahayla ıülmeye baş.. ragı alladı. Eliaabetble Paalü, 
ladı. Az daha 1&1kı söyleyecek karşılanna çıkan fransız zabitine 
ve danı edecekti. Sevinç yaşlan teılim etti. Fran ıı zal:>lti geriye 
içinde: telefon elti. ıeridep bir otomobil 
~ Oh. serbestiz. Ne iyi. San- gönöerdiler. 

ki hi9 ıztırap çekmemiı gibi ol- Saat dokuzd" Eliaabe~ •• 
dum. Oh, bu o kadar mil hiı bir Paul Ornkçp ptoaunuq kç.,... 
f8Y detildi. Daha neler oldu, da otomobadep iniyo~da. Ber
lıepıini de ıana anlatacağını. .pard ~ılanu çıktı. 
Sen de anlatırsın. Lakin nuıl j - Sen misin Benuant ? ı.-
muvaffak oldun? Onlardaa daha biı geldik. Şimdi laemen Korvka· 
ku'fvetli ıniıia? Konrad dan, Kay- yiye gideceğiz. Sen de l:>enlMr 
aerdea daha mı kuvvetliıin? Al· geleceks,µı. Kendi v.J.izial• bera· 
lahım, bili inanamıyorum. raber benimkini de al 1 Epair ver, 

Elisabeth birden Paul ün kol- prena Ko•ada ıyakıadan nazaret 
farını yak•ladt: etsinler. Preu ... io bir yerde 

- faul hemen gidelim, öafıa Cleğil mi? 
bir dakika durmak delilik: ohir. - Sikı nazaret altindaT 
Bu adauılar her fenaY~ yapmaga - O hald~ hfÇ dutmayalfm 
nnıktec!trdi llr. GlCt~fi , gidelim. Geçen sece tünelin ~zından il~ 

Ve gittiler. {~ kadına yaka ayacağız. Madam 
ı · I{ FrUM!allır. R• DıJ•kmar 

al , .. -
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Zirai krediler için f Dahiliye v kirmiz f''I1arhin tasfiyesi için 
Kooperatif Erzincan hükumet Ren ve Sar 

1-lrırası Rodos kalesi değil, Babil kulesi idi. 

hazır ığına haşlandı. deva irini teftiş etti tahliye edilınelidir.ı~· --
Adalı güzel kızlar rumca, Hacı Yut yut efe11cli 
arapça, bir taraft<ın giritli şivesi, bir taraftan 
tiirhçe, hepsi tınlaşnıağa çalı§ıyorlardı • 

Ankara, 15 {Husustl Erzincan, 24 [A. A.] Berlin, 25 [A. A] • lUuharriri: Afife Fikret 

isadi vaziyetin ıslahr, i.~- Dahiliye vekili Şükrü Kaya J aylııştağ ın gece celsesinde - E .. bunun mükafatı? 
tihsalatın artırılması içine- bey dün belediye reisi \'e ku- ıf.:inci defa olarak nutuk irat et- - Vali paşa sonra senin rüt-
lıemmiyetle tatbikına r..o.lışılan rnandanlığa, ciimhuriyet halk fır- miş olan M. Stresemann, Alman- beni terfi ettirir. 
"etbfrlerden birisinirı de "Zi- kasma iadei ziyaret ettikten son- yanın müstemlckelerdeki meva- - Öyle ise eyvallah. 
raı Kredi Kooperatif,, teşki- ra, hükumet dairesini teftiş etmiş di iptidaiye membaları hakkında- - Şimdi de belediyeye gidi-
Uitı olduğu malumdur. ve mahkemeyi dinlemioıtir. akşam ki metalibinde isıar etmesi lazım yorum. 
~feclisten çıkan kanuna gore, üzeri un fabrikasını gezmiştir. ı geldiğini söylemiştir. Yapılan ten- Ne yapacaksın? 

:iraat bankası tarafından ya- Vekil bey Erzuırumda kidata telmih eden mumaileyh, - Mihir, nikah parası o]arak 
pılacak olan brı teş1'iliit içiıı. ı Erzincan, 24 (A.A] Almanya kuvvet ve satveti saye- her kadına elli kuruş verilecek. 
banka faaliyete geçmiştir. Bu uahiliye vekili Şükrü Kaya sinde nufuzunu muhafaza ede- 1 Bunları hep belediye ödemeli. 
cümleden olaralc banka, bü- bey ve ordu ~üfettişi izzettin j medi~indcrı • bu hususu Alma

1

n I Vali ~aşa da ~er kadına, ~endi 
tün §Ubelerine yaptığı bir ta- paşa, saat yedıde Erzurunıa ha-1 harsı ıle teınm etmesi ve bu mes - kes<'sınden hır pabuç, bır de 
mimle Köyler hakkında ilısai reket etmişlerdir. eledc, mektepleri \'asıtasiyle her· ~emeni alıyor. 
malumat istemekte: ziraatla Erzurum' 24 [A.A] yerde nüfuz kazanmış olan Fran· Oldu mu, hocam? 
meşgul nufus, arazi, mevcut Dahiliye vekili Şükrü Kaya bey saya imtisal eylemesi icap etti- - Başımla beraber amma, 
ziraat aliitı, çift hayvanları, ve ordu müfettişi izzettin paşa, ğini beyan etmistir. Alman hü- rütpemin terfiini beklerim. Veii
ehli lıvyvanlar mıktarlarını saat 9da Er:mruma gelmiştir.Mü!- kumeti harbin tasfiyesinden Sar- nimete hatırlat. 
•ormUflardır. ki ve askeri rical ve kıtaat ta- re havzasının kurtanlmasını "e Yeni sürgünler geldikleri gün 

fl•tisat vekaleti de vilayet- rafından merasimi mahsusa ile Renin tahliyc .. ini ı~asdetmekte- evlendiler. Toptan nikah kıyıldı. 
karşılanmışlardır. dir. Lakin kadınlar hala kocalarını ere bu malumatın toplanma-

sı 1ıususund. yardım edilme- Aakara. Jstanbul teiefoııu Berlin, 24 [A.A] bilmiyorlardı. Müvakkithanede · ı Rayhişitağ meclisi,sabah celse- gene yaygara kopuyor: 
sıni ya.zmııt~~· . bir tiirlü işleyen1iyor sinde, hükumetin harici siyaseti - imam efendi, benim hacı 

Koone"!"cıtı.r ler ı. t<mılen ma- ı A k 25 [ H A] h kk d ·· k b [ f d' ._. d" ? 
1.. r ld'kte k.l n ara, ususı a ın a muza eratta u unmuş- e en ım ~ım ı 
ıımat ge ı n sonra teş "l Ankara- Istanbul telefonunun tur. M. Stresemann, bu müna- - Adın ne? Söyle de deftere 

edilecektir.. b l b ki _......,... 1 Haziranının on beşinde umuma se et c e enilen nutkunu söyle- bakayım. 
~.r "' • tJ açılması mukarrer olduğu halde, miş ve kabineyi Alman mütehas- - Binnaz cariyeniz. 
~ fil UillS er bu güne kadar küşadma imkan sıslar üzerinde tesir yapmış ol- - Dur deftere iyi bakayım da 

lzmir, 25 [AA] hasıl o1mamıştır. Henüz ne vakıt makla ittiham eden sağ cenahın bir yanlışlık olmasın: senin koca-
Komümistlerin muh~kemesi- 1 açılabileceği de malum değildir. muahezelerine karşı müdafaa nın adı Şeyh Muhammet: ibni 

b d b l Ög· rendig~ ime göre, çekilen etmiştir. M. Stresemann bilhassa Muhamn1.t. ne ugün ağır ceza a aş anmış- -
br. Öğleden evel ve sonra iki hat mükemmel ve noksansızdır. demiştir ki : _ Yok, imam efendi l O. an-
celse akdedilmiş 35 komünist Buna rağmen muhabere edile- " Young planı ideal bir hal nemin kocası. 

memesinin sebebi, Istanbul tele- sureti olmayıp önümüzdeki 10 _ Üvey babanın adı da öyle. maznununun usulen yapılan istic-
kl k k fon şirketi tesisabnın gayet fena seneye ait bir tesviye tarzın- _ Sonra kocalar karışır ı'mam vaptan sonra, mustanti i arar-

olmasıdır . Esasen şehir da - dan ibarettir. Bu plan Almnnya- efendı·, b·ır az daha söyle: nasıl namesi okunmuş ve maznunların 
dd 

hilindeki muharebeyi bile layıkı nın omuzlarına yükletilen tami· aa'anldır? 
147-171 inci ma elerle icrayı h'l · d ı f 

k 1 ı 1 
veç ı e temın e emeyen te e on ratın ağırlığını biraz hafifletmek- _ I'yı' adamdır. 

muha ·eme eri ta ep o unmuştur. · k t· b k · · k b' h" şır e ı şe e .esının uza · ır şe ır- tedir. Ren arazısmın tahliyesi _ İyiliğini, fenalıgv 101 sormu-
Jlüteakiben makamı iddiayı le h b .. "t 1 d ğ ' ı · ı· "" S mu a ereye musaı o ma ı ı 1 mes c esme gc ınce m. trese- yorum. Şaşırmaya1ım. Na mah-

işgal eden mu•vin Ali Riza bey, anlaşılmışıtr. Şirket te bunu posta man.ı, yeni bir daimi komisyon remimle yatmayayım. Sonrn zina 
ittibam esaslarını serdederek, ve telgraf umum müdürlügünc teşkili fikrini red, aksi takdirde olur. Günahı boynuna, hoca efe-
maznunların icra vekilleri hey'e- karşı muterif bulunuyor. tahliye hakkındaki müzakerelerin ndi. Söyle Bunların hepsinin at-
tini iskat için cemiyeti hafiye Şimdiye kadar yapılan ve mu- akim kalmağa mahkfım olacaO-ını ları Hacı Muhammet ibini Muha-
yaptıklarmdan, cürümlerini, tak- vaffakıyeti kaydedilen tecrübeler, beyan etmiştir. 

0 

mmet. 
libi hükumet olarak tavsif etmiş resmi telefonlarla yapılan tecrübe- İmam kadını baştan savvoyor-
ve o suretle muhakeme edilme- lerdir.Ankaradakiotamatik telefonu Rusy ada 7 idaın du. Fakat müftü efendi mes'ele-
lerini talep etmiştir. Her iki cel- açan bir kimse lstanbul postaha- Moskova, 24 [A.AJl · · ı· · · ı ~r hk.k t 

nesindeki hukumet telefonlarıyla nın mce ığını an aaı. 8 1 ·a 
sede 16 maznun isticvap edil- Muharirleren Hakimzadeni kal- t A b 1 koca da 

ve bu tefefonların .Ist..mbul dn- yap 1• nasma u uııan ' 
miştir. line i11tirak etmekle maznun bulu- k d' · "~terı'ler de Mu1nan1 hilinde temdit edilmiş bulundu- 'I: ·en ısıne go.. 1 

-
Bunlar müttefıkan gerek polis· nanlnrdan yedisi idama, diğer met. Babaları da o isimde. Lakin 

ğu bütün manatık ile mükemmel 
te, gerek müstantiklikte ve gerek y{; d~si muhtelif derecelerde hapis biri Manahalı, öteki Taizli. Ha-

dd f d ve adeta Ankaradaki bir ~ahıs cezasınn m"hu~ ın "dı'lmı·şı.ı·r. ki d 1 · 
mü ei umumilikte alınan i a ei ile konuşuyormuş gibi kolaylıkla - .. M '"k " [ ] nımlar kocalarını ~ü en i. er,_ gıt-
evveliyeleriai tamamen inkar ey- k b' l k b"l k os ova, 24 A.A j tiler. Kocalar turkçe bılmıyor. 

ve açı ır ses e onuşa ı me - Ö b k" t ıA ı k · 
!emişlerdir. Muhakemeye yarın d" z e ıs an a ı ma 1 ernesı • 1 Karılar biliyor mu? O da baş-
devam olunacaktır. te ır. Özbekistan muharrirlerinden Ha- 1 ka iş! 

Posta ve telgraf umum müdür- J k' d · ı tl u · ı ı . , ımza eyı m e nış o &n arın - Entc Cemile. 
Dl·vanı Alı· lüğü bır haftaaan beri Istanbulda hk . . b"t" · t" H k" 

• A ma emesını ı ırmış ır. • a ,,,ım- - Ego den ime Cemile, ime 
şırket santralmda bazı fcnnı ter- l d ı· ~ t .. ı h" 

Eskişehir, 25 [A.A] 
Ali divan, ikinci içtimamı ak

detmiştir. Mahkeme, Lozanda 
bulunan Mahmut Muhtar paşa 
ve seyrisefain müdürlüğüne 18-7 
929 da mahkemede bulunmaları 
için tebliğatta bulunulmasına ka
rar vermiştir. 

Kadriye hanım 
lzmir, 25 [A.A] 

Kadriye hanım ve rüfekası da
vasına ait evrak, ağır cezaya ve· 
rilmiştir. Muhakemenin bu hafta 
içinde: başlaması muhtemeldir. 

Pangalosun ınulıakeme
sine başlanıyor 

Atina, 22 [A.A.] 

k.yanmeclisi, Pangalos dava
smı ı uyet edecek olan fevkalade 
divana aza olmak üzere bugün 
anısından 30 kişiyi intihap ede
cektir. ---
imzadan sonra tebrik 

telgrafları 
Pnris, 24 [A. A.] 

. ı a s ::ı ve Türkiye h.:riciye 
arı Türk· Frnnsız itilafının 

n imzası münascbctile teb-
t i . , .. rafüm tanti etmişl~rdir. İ 

. .. . za e cunı aass.ıp a ey me ça- Zehra. 
tibat vucuda getırerek muhabe- 1 k d' · k"' ı·· d" . . . . ısınış ve en mı oy uye sev ır- (Hacı efendinin maksadı - sen 
renm şırket abonelerı ıle de temi- •. b' h · ·d· . l mış ır mu. arrır ı ı. güzelsin! dernek. Giritli kız da 
nıne ça ışıyor. ~ ezıy; 

Bu mesai muvaffakıyetle neti- v o ruınca ben Cemile değilim, Zeh-
celenince hat umumum muha· eı·gı er rayını, diyor.) 
beresine açılacaktır. _ __ Kale içinde bir kahkaha ko· 

puyor: karılar kocalan ile yeni 
T ak\ ıJ ... [Birinci saY.·fadan mabat' r J u a yagınur 1 ' 1 anlaşıyorlar, yeni teşerrüf edi-

Edirne, 23 f A.A] Eshamlı Şirketlerin hissedar- yorlar. Babil kulesi ... Rodos ka-
Trakyanm mühim bir kısmında ları geçen sene verdikleri ve:giyi lesi değil. Piliç gibi adalı kızlar, 

nafi yağmular yağmı:;tır. bu sene yüzde 7,s4 fazlasiyle ve- Ak-denizli kızlar, o klasik güzel
reccklerdir. Kıız~nç vergilerinde ler izbandutların ellerinde. Gi-

B~r dolu firtına dükkan ve mağazulann icarı üze- ritli şivesi ile arapça sözler ... 
Durban, "Cenubi Afrika,, 25 [A.A] rinden vergi veren ikinci sınıf Arap telaffuzu ile rumca keli-

Şehir ve dvarında bir dolu mi.ikcllcfier de bu nisbet 3,90 meler ... 
fırtınası olmuş ve bir l.aç dakika 1 hıd.cr~ m~temevicen taz~y~t Tercüme ediyoruz: - Sen be
zarfında 500 bin ingiiz lirası ı et~uştır · . } a?·ıkC:~ ' olomo~ılcı- nim emendeki bütüın karıla
mikdarında tahmin edilen hasa- lerın veıgılerı yuzde 15 nısbe- rımdan güzelsin, ya hay! 
rata sebebiyet vermiştir. Yer 8 tinde fazlalae!mıştır. - Sen hacı eier.di, çok gü
inç kalınlığında bir dolu tabakası Tevhit kanunun 25inci madde· zel bir adam olacaksın eğer sa· 
ile öı·tülınüştür. Dolu tanelerinin sinin birinci fikrası mucibince kalını , gözlerini boyamazsttn •.. 
bazıları portakal btiyklügünde devlet, belediye ve nevahi bütçe- bıyıklarını öyle kesmezsen. 
idi. lerindcn maaş, ücret ve yevmiye - Ya leyli ya leyl... 

Montrcal, 25 [A.A] alanl~rın 'ergilerine yüzde 43, - Sen helva gibisin, Zehra! 
Bir tayfun Montreal ve havali- kurusi müesseselerde istihdam - Sen rahatül hulkum (lôkum)-

sinde tahribat yapmış, altı kişinin edilenlerden yüz liraya kadar sun , Ayşe hanım 1 Bal gibisin , 
ölümüne ve bir miıyon Jolar t ı · ı · ·· d k · maaş a an arm vergı erme ylız e pe ·mczsın ..• 
miktarında hasarata sebep 0 1· 36,50 zam yapılacaktır. Maaşı - Sen demir hindi şcrbctisin, 
muştur. 100 liradan fazla ise, fazlası için Leylat 

FasdaKİ kıyaıu yüzde 9,50 nisbetinde zam yapıla- - Sen şeker kamışısın, Zü-
~ 

Rahat, 24[A. A.] caktır. Geçen sene 8 lira, 10 ku- beyde! 
A:t-Y nkup ta vaziyet çok iyi- ruş ve küsurat vergi veren - Sen znbbar (frcnk incirı) sin 

dir. Kıyan erbabı geldiHcri yer- bir arsadan tevhit kanunu mü- lff eti 
lere çekihni~lerdir. cibince 65 lira vergi elınacaktır. I - Sen nar şuruhusun Halide! 

•.. Yeni glen seks~n yemenlinin 
içinde Hacı Yut: yut Efendi haz
retleri pek meyustu. Fitnat ona 
nasip olmuştu. Bundan pek me
mnundu, lakin, gündeliğinin 25 
kuruş olması canını sıktı. 25 ku
ruş nedir? Derhal Valiye gitti. 
Bir az türkçe biliyordu. Valinin 
arapçası, efendinin tlirkçesi bir 
birine karıştı. Biz hacı Yut yut 
efendinin dediklerini dürüts türk
çeyc çevirelim: 

-Vali hazretleri! Dainiz Elhaç 
Muhammet ibni Muhammet El
arif bi Yut yut, Yemenin kibar-
larındanım, ulemasındanım. İmam 
Yahya ile birlikte medresede yir· 
mi sene okudum. Mernlektimde 
kadrim, itibarım, servetim ve iki 
den ziyade zevcem, konağım, 
ara~im var. Bana 25 kuruş gün
delık olur mu? Bu para ile ben 
ancak Rodosta, bir karı geçindi
rebilirim 1 Dainiz gibi ileri gelen
lerden biri bir kadınla iktifa et-
mek saltanatı Osnıaniyenin şerefi 
ile mütenasip midir ? Bir zevce ... 
bu, ihtiyaca nasıl kafi gelir ? Ye
mende bizim uşaklarımızın hile 
bundan fazla zevceleri var? 

Bu ne kılık? Çok şükür Rodos
ta kız var; hazine de de para bol. 
Ben belki gtinun b:rinde devlete 
hizmette edebilirim. Çünkü İma
mın yakınlarındanım. Çok rica 
ederim, beni himaye edin. Padi
şaha şimşek vasıtası ile bildirin 
ki ... 

- Simşek vasıtası ile mi ? 
- Evet 1 Şimşekle ... 
- Şimşek ? Şimşeğe nasıl 

emrederiz? 
- Siz vali değilmisiniz? 
- Evet, valiyim, lakin şimşe-

ğe emir? 
- Ef endinal Şimşeğe parasını 

ben vereyim , tek siz delalet 
' ouyurun. 

Şimşekten hacı efendinin kastı 
anlaşıldı: Arap lugatinde telgrafa 

"berk,, yani şimşek derlermiş. Bir 
kahkaha koptu. Vali şöyle düşün
dü: 

- Mademki hacı Yut yut efe
ndi imamın yakınıdır, belki bir işe 
yarar. Ohalde gündeliğini elli 
kuruşa çıkarmak fena olmaz. irade 
istihsaline hiç hacet görülmeden 
haci efendinin yevmiyesi elliye 
çıkarıldı.Defterdara tahrirat yazdı. 

Hacı Yut yut: - Ya Valii aa
znml İnşallah seni Yemen Valisi 
görürüm. ı 

- Allah göstermesin! 1 

- Derhal evleniyorum... her 1 

beş yü~ kuruşa bir karı! Lütfü
nüzle döı dü tamamlarm. 

[Bitmedi) 
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i kında yeni bir İ 
i şel:{il e daha zen·: 
ı . .. d t ı 
ıg n mun ereca i 
i ile intişara baş- i 
f f 

i lavacak ve ])u i 
i m~vanda Yakup ! 
f ol ı 

! Kadri Bey arka- J 
i daşımız dahi haf j 
j tada iki makale j 
l yazmak surctile İ 
! !!azetemize ınu- ı 
• ~.... f 

i aveneti talıriri- f 
f yede bu]unacak- i 
! tır. : 
f .... •~••o•~ ............ ~ı 

A iye a ımbu 
gün ·hzaren 

sevkediliyor. 
Aliye hanım için Üsküdar IDÜI· 

tantikliğince kesilen ihzar müzek
keresi polis müdüriyetine gelmiı 
ve müdüriyet tc aidiyeti cihetiyle 
müzekk('reyi Taksim merkezine 
göndermiştir . 

Taksim merkezi bugün Aliye 
hanımı Üsküdara gönderecektir. 

Hadisede malumatın2 müraca
at edilmesi mukarrer bulunan M. 
Bergcr zabitaca taharri edilmek
te dir. Her halde bu günlerde 
bulunarak müstantikliğe gönde
recektir. 

Zirai neşriyat 
:Ankara muhabirimiz yazıyor: 
iktisat vekaleti geçen ıen 

zarfında büyükçe bir yekune balit 
olan mesleki eserler neşretmiıtir. 

Kısa bir zaman zarfında kıy
metli kütüphane tesisini istihdaf 
eden bu neşriyat maruf ziraatçı
mız Cevat Rüştü B. tarafından 
idare edilmektedir. 

Ziraatımızın ıs]ahına her za
mandan ziyade ehemmiyet ver· 
diğimiz bir devirde bu gibi neı
riyattan elde edilecek menfaat 
aşikardır. Bu itibarla alakadar
ların istifadelerine arzedilen eser
lerin isimlerini kayt etmeği fai
deli buldum : 

1 - Anadolu ziraat ve ye
tiştirme vaziyeti; 2 - ziraat fen
ni; 3 - nebatat hastalıkları; - 4 

· şarapçılık; - S sirkecilik; 6 -
T ohomluklar; 7 - ıslahı neba
tat ve büzur; 8 - Buğday ve 
arpa ziraatı; 9 - mutahassıs ra· 
porlan; 1 O - toprak nedir ? 
11 - hayvan yemleri halck.ında 
çifçiye öğütler; 12 - gübreler; 
13 - Keneler; 14 - Buğday 
ve patatesin ıslahı; 15- Fındık
cıhk; 16 - Koyunculuk vs. vı. 

11 KiU;ük telgraflar 11 
Nuyork, 24 [A.A] - Amerika· 

nın 1928 senej licaretine ait olaıı 
bir istatistil\e nazaran, medyun dev· 
Jetler Amerika) a bugUne kadar 287 
mil) on İngiliz lirası tediye etmişli"..r, 
Amerika tarafından ecnebi piyasala
rına 3 milyar Ingiliz lirası yatırıla· 
rak i letilmi., buna mukabil ecnebi 
m e~seseleri tarafından Amerika pi· 
yasasına 824 mil) on yatırılmı:ı, ~e 
Amerıkah se) yahl:ır ecnebi memle
ketlerde icra e.} lemiş oldukları sey· 
yahntlaıdn takriben 110 milyc,n Iu· 
giliz Jira ı sarfetmilı'lerdir. 

* idne>, 25 IA.A] - A•;ustural· 
J ah tan areci Smitb ile Ulm, Sout· 
hem Cross tayyaresile Jngiltereye 
mtite\ e··cihcn hareket etmişlerdir. 

* Pıı.ti ·, 24 [A.A] - M. Kuma
nudi Be]grnda gitmiştir. 

• Loııdra, 24 [A.A] - Hariciye 
nazırı • 1. Arthur Henderson dun 
gece Mısır sefiri Mehmet .Mahmut 
pn'1ıı );erefiııe bir ziyafet vermiştir. 
Da\ etliler anısında kahine erkinından 
bir çoğu ve Sir Austen Ghamberlı· 
in bulunuyordu. 

* Paris 24 [A.A 1 - inşa edil. 
mekle olan yeraltı şimeııdUferinde 
çnl an ) \z!er e kazmacı, kllrekci 
'c :sıvacı aldıklnrı gre\· emri uzerine 
i~ltı ini bır:ıkr.ıı ~lnrdır. Bunlardan 
h z Si nr ııınyi~ yspma1i i~temiş, da• 
~ı'ı ' !l' tan imtina elmiş ve :z:ıbıtaya 
şi ... ~,t " gi' i _eller atmıftır. 20kadar 
poli l aralanmış, bir çok nUınıyişçi 
le\kif olunmuştur. 

Ingiltere - Rus}·a 
Londra, 24 [A. A.] 

Röyter Ajansı lngiltere hükü
metinin Sovyet hükumeti ile ya
kında siyasi ınünaeebata girişc
cegine dnir olan şayıa dolayisile 
bu hususa dair henüz hiç bir te
şebbüste bulunulmamış olduğunu 
bildirmektedir. Mnmnfi, lngiltere 
hükumeti, Sovyet hükumetini ta· 
nım~k hususundaki arzusunu y• 
kında tahakkük sahasına isal et
mek vasıblannı derpiş etmek
tedir. 
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dclelcllerl ... iz ne
L , ,.,_· vorlart 

Son zamanlarda tedenniye do&-
'd " ru gı en sporlardan biri de bi-

sildetçiliktir. 3-4 sene eve! bisik-
' Jet aleminde görülen harareili 

faaliyet bu sporun kısa bir müd
det içinde ink;i&f edeceğini tah
min ettiriyordu. Fakat vakayi 
tahminin temamile aksine bir 
netice ihzar etti ve Türk bisik
letçilerin en iyileri birden bire 
pisti terkettiler. Bu sporcuların 
koşu· aleminden uzaklasmaları, 
nların tesis ettikleri ~uhitte 
~t'i bir inkisar uyandırmış ola
·k ki yetişmek istidadını göste-

ren Lir çok genç bisikletçilerin 
de bisikleti terk ettikleri kürüldü. 
Bu vaziyetten birdenbire tenha
Jıı~tırı:lığı bisiklet aleminde yegane 
harek t amili olarak muayyen 
firmalara vakfı hizmet etmiş bir 
kaç profesyonel rum , ermeni 
ka!dı: 

Bi ikletçili~in, bizim gibi yol 
itibarile fakir bir memlel.:ette daha 
fazla inkişaf etmesi esasen bekle
nemezdi. Fakat vasıl olabildilfimiz 
. " nıspet ve dereceyi olsun kaybet-

'Demek hem kabi1, hem de elzem
di. Bisiklet aleminde görülen ha
ıeketsizl iğin belli başlı iki sebebi 
vardır: 

1 - Hundan 3-4 sene evvelki 
faaliyeti Bisiklet Federasyonu re
is ve ikinci reisleri olan Muvaf
fak ve Hümü , 'ııili beylerin şah· 
si gayretleri idame ediyordu. Bu 
iki zatın hayati zaruretlerle bu 
ışlerdea uzaldq111aları flPO«ılları 
ba,ı bo~ bırakını., ve faaliyeti tan· 
zim ede k bir başın bu iki zatı 
istihliif edememe:;idir ki bugünkü 
vaziyeti tevlit etmiştir. 

K.aragöz hakkında 
tetkikat 

Şehrimizde bulunan Alman 
müstetriki Dr. Ritar karagöz hak
kında tetkikat yapmaktadır. M. 
Ritar karagözün Kanlı Nigar oyu
nunu alman.caya terceme etmiştir. 
M. Ritar diğer oyunlarıda alman
caya terceme etmekle meşguldur. 
Karagözün 36 oyunu, 36 cilt ha
linde almancaya terceme edilmiş 
olacaktır. 

Selim Sırrı bey 
Şark vilayetlerinde tefti~atta 

bulunm<.kta olan T erbiyei bede
niye umumi müfettişi Selim Sırrı 
bey Temmuz ortalarına doğru 
avdet edec ~tir. Selim Sırrı bey 
femmuz sonunda İtalyaya gidecek 
izcilerimize reis tayin edilmiştir. 

'erbiyei bedeni~·e 
tetkikatı 

Maarif vekaleti, Terbiyei be
deniye kursu müdürü Nizamed
din beyi, tetkikat için tekrar ls
veçe göndermeğe karsr vermiş

tir. Nizameddin bey yakında ha
reket edecektir. ----

Vapur navlunları 
Seyrişefainle rekabet mesele· 

sinden dolayı vapurcular arasında 
ihtilaf çıkını~ ve vapurcular geçen 
Cumartesi ticaret oda:.1nda toplan
mışlardı. Vapuıcular araSlndaki 
ihtilaf henüz halledilmediği için 
müzakeı·ata de\am ediluıeldedir. 
lçtima netıcesiııde navlun fial· 
larında ınüvıı~eııe tenıiıı ulunııcak, 

hem tliccar, hem vapurculıtr hi

maye olunacaktır 

, 2 - Sporcuların şahsen uğra
dıkları inkisarın da bu vaziyetin 
hüdüsunda amil olduğu muhak
kaktır . Bunun esbabını ve 
olempiyatta ki hadisatı evelce yaz
mıştık. Mevcut vaziyetin esbabı 
her ne olursa olsun sporcuları
mızı tekrar harekete getirmek icap 
eder. Geçen uınumi kongrede e
line iyi derecelerle teJlim edilen 
Türkiye şampiyonlarının ne oldu
~u sualine Bisiklet federa yonu
nun ne cevap vereceğini merak 
ediyorıız. 

Tenis maçları 
Bu Cuma günü Taksimdeki 

lavn teııis klüpte şayanı ehemmi
yet bir tenis müsabakası yapıla

caktır. Lavn kulüp tenisçileri ile 
Fenerbahçe teııisçilerini karşılaş
tıran bu maçlıtrın çok enteresan 
olacağı mueakkaktır. 

Müsabakalar 11 puvan üzerine 
yapılacak ve yedisi singl, dördü 
dabl olacaktır. 

Galatasaray - K. S. K. 
Galatasıuayın ikinci maçı 5-0 

gibi iyi bir farkla kapandığı dün
kü telgraflardan anl~ldı. Bu ne
tice, Galatasarayın ille: maçı ııor
mal bir şekilde oynamadığını gös
teren bir delil olarak telakki olu
nabilir. 

Galatasaray son maçını bu Cü
ma yapacaktır. Takım kaptanı 

i\'ihat bey bu gün hareket ede
cektir. 
l\Juhafız gücü 

bisikletcileri 
Karahisar, 23 (A. A.] 

Muhafız gücü bisikletçileri bu 
gün şehrimize gelmişlerdir. 

ııı ı Küçük haberler 111 
Mektupçu denilmesi lazım -

Yeoi idarei vüiyat kanununda 
tahrirat müdürü unvanı yoktur. 
Yalnız •mektupçu. kelimesi var
dır. Binaenaleyh liva teşkilatı 
zamanından kalma bir kelime 
olao "tahrirat müdürü. unvanı
nın terki ile mektupçu denilmesi 

. icap etmektedir. 
oOo Yoğurtlann yağı - Tica

ret odası şehremanetine bir te:ı
kere göndererek, yoğurtların yağ 
itibarile noksan olmamasının te
minini rica eylemiştir. 

oOo ziyaret - Estonya baş kon
solosu M. Ernest Veberman va
li ve ticaret müdürü beyleri zi
yaret etmiştir. 

o0o Çorum maarif müfettişliği
İstanbul ilk tedrisat müfettişle
rinden Recep Nuri Bey, Çorum 
maarif müfettişliğine tayin olun
muştur. 

o0o Tetkik tenezzühü - Da
rulfünun Edebiyat şubesi talebe
si baş katıp Sıtlc:ı beyin refaka
tinde olarak evellc:i gün Bogaziçi 
ve Polonez köyünde tetkikat yap
mışlardır. 

· oOo Ada cinayeti faili ..:.. Ada 
cinayetinin faili olmak üzre polisçe 
yakalanan Yuvan hakkı ada altıncı 
mu>ıantıklik tahkikat yapmış ve 
merlc:umu tevkifaneye sovkeyle
miştir. 

Beynelmilel sergiler 
Ticaret odaaı gelecek sene 

bütçesine beynelmilel sergilerde 
türk emtiasıllın teşhirini temin 

için alakadar tacirlere pirm veril-
mek üzere bütçeye tahsisat 

, koymai!i tnsavvur etmektedir. 

-----
Pariste "iKDAM,, 

Harbin tasflY~si 
ve Fransızlar 

21 Haziran 1929 
Londrada cereyan eden siyasi 

faaliyet Pariste ehemmiyetle tet
kik ediliyor. Bilhassa harbin tas
fiyeıi için Londrada toplanması 
mevzuubahs olan beynelmilel kon
ferans mühim add-Olunuyo_r. M. 
Makdonaldın takip ettiği siyasetin, 
Fransa - Almanya arasında, Al
manyanın Avrupa devleılerile, 

umumi harbin galipleri olan h-ü
kumetlerle ve diğer devletlerle 
siyasetinde. toplanacak olan bu 
konferansın mühim tahavvüller 

husule getireceği tahmin olunuyor0 
Fransıı kabinesi bu sebeple Ingil
teredeki yeni kabinenin siyaseti
niq ne tarzda inki~af edeceğini 

dikkatle takip ediyor. 
Londrada toplanacak beynel

milel koferansta A lmanyanın harp 
ve tamirat borçlırile, bahri tesli
hatın tahdidi, Renin tahliyesi gibi 
mühim meselelerir, müzakere edi
leceği şimdiden anlaşılıyor. Pariste 
uzun zamandanberi müzakereler 
yapan mütehassıslar konferansın
da son zamanlarda hazı kararlar 
verilmişti. V ~ingtonda bu husus
ta yapılan beyanat ehemmiyetle 
nazarı dikkati celbetmektedir. Cüm
hur reisi M. Hoover, müteha<;sıs
lar konferansına riyaset eden 
Amerikalı M.Yungun kararlarının 
kongraca l.:abul edilmiyeceğini 
bildiriyordu. Bu vaziyete nazaran 
Amerika hükumetinin Avrupada 
ve bilhassa Londı-ada vuku bulan 
son siyasi hareketlere muarız bu
lunduğu anlaşılmaktadır. M. 1\1ak
donald ile Amerikanın Londra 
sefiri Ceneral Daves arasında son 

günlerde vuku bulan mülakata bü
yük bir ehemmiyet verenler ol
muştu. Bundan evvel M. Makdo
naldtn Amerika Cümhur reisi 
M. Hoover ile mülakatı me>elesi 
vardı. 

Şimdi bu mülakatın da suya 
düşmüş sayılacağı, M. ~Iakdonald 
Ceneral Davesin görüşmesinden 
müspet bir netice çıkmadığı sliy. 
leniyor. Amnika bükunıatı mütte· 
hidesiniıı, lıilhassa M. Hoovrin 
müteveffa M. Wilson gibi Avrupa 
diplomasisinin tuzağına düşmiye
ceği müşahede olunuyor. 

M. Makdonaldin Ingiltere ser
mayedarlık alemine yaramak için 
sovyetler aleyhine teşekkül etmiş 

Avrupa ittihadı cephesine Ame
rikayı da filen iştirak ettirmek 
teşebbüsünde olduğu söleniyordu. 

Vaşington hükumetinin aldığı 
son vaziyere göre, M.Makdonaldın 
bu fıkrinin şimdiden suya düştü-
ğü anlaşılmaktadır. . 

M. Makdonaldın poltikası inki
şafa ba~ladıkça beynelmilel siya
~ette hiç şüphesiz yeni yeni te· 
beddüller olacaktır. 

ABONE 
ve ilan tarüesi 
Abone ücretleri 

Uç adık Altı aylık Senelik 

Dahil: 5 9 17 lir~ 

Hariç için: 9 16 33 

Adre• tebdili için 15 kuruıı gönde
rilmeli. 

Ucrellerl 
Tok sütu11d& aantimi 
Altıncı &&)'fada 25 kunı.ı 

Be~inci 50 • 
Dörduacu • il) • 
UGUllCU • 120 • 
llLinci • 200 • 
&nka ve ,.... ~sesall Maliye illnları 

huousi tariloye tabidir, Ticaret mUd· 
Uriyatioin, ıi.rlr.etlerio ta.cili Lakkınd· 

aki ı!Anurile kAtihi a<lillıkler ve ano
nim flrLt:tler ilAoları. 1antiuıi otuz 

k.uru11tur. . Devair "Ye muesse.~tı res· 
miı e illnları, TUrk mektepleri ve asarı 
munte.ire ili.nlirı santimi yirmi 
kurul!'U\r, 

•••••••••••••••• 
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25 Haziran 1929 kambiyo, nukut borsasi fiatlan Bir kadın gayrı meşru 
- --AÇifcll-Ka a. ~- KıL çocuğunu boğdu 

Nukut Tahvilat Çanılıcııda bir aileye hizmetçi· 

l lngiliz lirası 
· l Amerika clolar 
t 2t Yunaa draı..ı 

1 Alaıq r•)"laf m.ark 
1 A,,,....ya tllnl 
IO 1AJ a ... aya 
20 Le.-a Bulıar 

1007 1009 
207 

2
5 !=' ~ı l Tertip (A.B.S 
~ 111 

5S 75 O Q. 2 ., (D.E) 
25 =o 49 ID - S (F.J) 29so·= • 

24 50 Galata laluelan D, Y. 
:.ı9 ltl&Jtbal lromYa7 ş. 
aa 5 lllhl. Dok. AD&. 

nalr.lld.,..Iı::achlılly Sa l Fe1emek ftorlai 
IO Fraaaı& frıanb 
20 ltaly .. lireti 

161 
216 
122 

s htaalnd •nonim. !w 
SO Erejli Maden 

lik eden Emine bir bahçevanlr 
olan gayri meşru münasebatı ne 
ticesinde geçen gün doğurduğu 
çocuğunu bir bostan kuyusuna 
atmı§ ve öldürmüştür. Fakat bu 
hal zabıtaya ihbar edildiğinden 
evlAt katili ana yakalanmı§ ve 

ı so ı 541 Üsküdar mustantikliğince tahki
, .20 Kurua. Çek l•lu••k 

1 Çıruneth •iviyet 

1

1 Zı.d L•hllı.n 

20 Ilı.ar Yopıla.,a 
to Bol\Wka Pnıolu 
1 P•eı. J.pu.ya 
ıo inlere i"ranlu 
1 Mecidiye 

Çek 

74 
us 
:.ı9 25 

790 

Londra l Iııterlin 1008 
Nl•york l türk L Do. 
Peri• ,. Frank 

. Miluıo • Liret 
Berlin ,, MM"k 
Sofra 
BrükMI 
Am•tiırdlllll 

CLDeV1'8 

Leva 
,, Belaa 

" Florin 
,, Frank 

Prq ., Kurun 

\ Viyan• ,, Şilin 
, l\Jadrit .., Puet.a 
: \'arııuv• ,, Zeloıi 

:\tiua '" Drahmi 
Bilkret 20 Ley Kunt';' 
.Moıııkova 1 Çrou~oa 
Belır•t türk. lil'ull Uiu. 

istikrazlar 

0,4812 
1299 

9 J9 
ll Ol 

17 
346 
I 19 
z -'9 

1617 
3U 
337 
428 

3712 
2475 

1064 
27 27 

74 
115 
29 

790 

1009 2 
0,48 

12 ~ 

9 
2 

66 3 
3'5 
ı 19 

1617 
s•ı 
357 

3713 

ı066 

27 25 

Hisse senedatı 
tı:l it 1-ıkaol 
111 Mlala ltlbu. Milli 
~ 0.,anlf Bk. 
• Milli Ikdut Bk. 
9 Ticuoet ve Nnyl 
" Eanaf Bk. 
:< ŞirJ..t:.l B•Jrl7e 

., Tem.etu 
!:::I Haliç nporlar. An. 
ı< Aıı.D.Y. yolu 

• ""., 100 
Modaya.Buna 
&mfDll Sahil 
Tra.m.-a:r 
TG.ı.ı,. ...ıııı 

ittihat • 
itimat .. 
Şark ılaorı. 

Bo.ltaort 
Aaodalu AıL T. 
Iat. v ...... 
Balya tı:anaydın 

'\il Anlaa Çlm<a. 

~ Bakırköy " 

t 
Tilrk Umür lif. 
M .. mu Tap Ş. 
e • .,.. 1 .. , aııektrj 

1 

92 75 '\il ., " Ncnettu 

2S 22 80 

3i 

kata ba§lanmı~tır. 

Bir kadın sefalet yüzün· 
den intihar etti 

Bakırköyde Zeytinlikte ·otu
ran Atiye hanım sefaletinden mü· 
teessiren Bakırköyde kendini de
nize atmış ve boğulup gitmi§tir. 
Cesedi akşam üzeri çıkarılmıştır. 

oOo Tentürdiyot - Vefada Molla 
Hüsrev mahalle,iııtle oturan Mü
ke;rem hanım, Zevcinin kendisi
ni tektir etmesinden müteessireıı 
tentürdiyot içmiş ve haseki has
tanesine kaldırılmıştır. 

o0o Kıza pıçak çekmiş - Hay· 
darpaşada Kömür amelesinden 
Aziz, garson Mari ismindeki kın 
t~cavüzde bulunduğundan ve bı

çak teşhir ettiğinden polisçe yaka· 
lanmıştır. 

oOo Karmanyola - Ahmet ve 
Mahmut isminde iki kişi. evelki istikrazı D. vadeli 92 75 

Düyunu ıu.u"tabhede 
ikramiyeli dt::mir yolu 
1902 GGmrüklor 
1903 Saldl.mahi 

184 s 186 2s! tlıküdar· Kadıköy gece Bostan başından geçmekte 

~ 
~ 

ı..... mesbha olan Osman efendiyi karmanvola 
İ•taabul T. Aao. J 
Rlhl!m dok. Aıı. 41 s •U 05 etmişler ve cüzdanını aldıkları gi-

1905 Techiud Aakoriy İldbaı detırmenci bi bir güzel de dövmüşlerdir. 
~ .. 

~ l '.:g! :"';• ~ ~· i:.k ı:.:~ı..-:- ı oOo Dayak - Floryada •Sola-
,.,. 190ı 190; ~ 1 n: v~ 

1908 
T-ectip l ~ Rrji (hali tufiye.) rıyom pa as" müsteciri v:mitri 

,... ı 908 • 3 C. T~rk tüL Aao. ı ile _,,ökrü bey namınd!I bir zat kum 
~ 1909 I'";) Duhao Türk " ' 

1 
ı909 Şehremanet ., ~··"- .tejlrm••· , almak mesP!esinden kavga etmİ§· 

· ı..;.;ı9;.;;ı.;.~ __ ;;..._ .... ...:,,......,...,,:..,.,...ı.....ii ..... ..;..;~;;;":ii'-';;;;· iiNiii•"._." .. ·•._· .............. ~ ..... ....; !er, ııetice.!e Şükrü bPy Dimitriyi 
dövmilştür. Bon;a-\a kavt 25 Ha.:zıimn 929 1'icaret . . 

Jı;tanbul Menkul kıymetler ve 
Kambiyo borsası ve Osmanlı Ban
kası Komiserliğinden: Sabılc Os
ma._. lmparatoluğu Hazine Tah
villt:ı ınin % 5 faizli 1928 Konse
lide tahvilleri ismini alan ve 
beheri (22) ;"ürk, veya (20) lngiliz 
veyahut ( 500) Frank itibari kiy
metinde bulunan (217543) adet 
tahvil, Maliye Vekaleti Celilesinin 
iş'arı üzerine 20 Haziran 1929 
tarihinden itibaren, lstanbul Meo
kulkıymetler ve kambiyo Borsası 
kaydi resmiıine kabul edilmiştir. 

Borsan 
ır,----~--,...,,.......,=--,,,,.,.:ot:i~s~g~a~r~~~an,;r' 

l Cinsi K. P. K. P-

Dünkü muamele 
Dün borsada iıterlin 1008 de 

açılmıı 1009,25 lc:apamnıı, 1009, 
75 yokarı gelmittir. Düyunu mu
vahhide 186 açıl111ış, 184,75 kap
anmıttır. 

Borsa haricinde Türk altını 
üzerinde 873,5 - 875 kuruştan 
ıuuamele görmüştur. 

B.ugday ıfude 1 · çavdaı-lı 
\umuf&]t 
Kuu1ca 

. SUa!er 
!icrt 1' 20 
uanm.e 

1 Sert malolat 
BulprblaJı 
Ec11.t-bl 
Çay dar 
M.11r 

1 

~?rdmek 
Nuhut 
F••ulye 
sı.am 
Kuu•ml 
l:'..lrf 
Un kilo 

j Ek•tra Ekıtrı 
Eı..tra 

, Blrhıd yum~tak 
• Sert 

hıiiioi 
F....W. kabuklu 
Fındık~ 
Sa.nJık bOfaltm• 
CeYiıl 
Allyoa 
All,...n Malatya 
y .... 
Yıkaamıt 
Tiftik 
o lak 

ı4 10 
ıs 
ıo 

ll7S 
ll70' 
1200 
1240 

980 
45 

110 

3525 

110 

167 

17 

H 10 
ıs 1 

ıo 20 1 

U2S 
290 

1360 
ısoo 
12001 

43 
116 

525 

116 

191 
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Türkiye iş 
E3arıkasl 

Sermayesi: Tediye edilmi . 
4,000,000 Liradır 

Umumi Müdrülük 

ANKARA 
Aıtkaro 
Trapu:on 
Kayseri 
Saıruun 

Şubeler: 
Adana 
Zonğuldak 
lzmir 
Eder mit 

Ayvalık 
Bıı.rsa 
Gireson 

lstoobıd 
Bahkuir 
M.,-,in 

Mü11ait muamelat, Kumbaralar Kasalar 

llllllftl~HUll!Hllllll!llll*MllllHlllMUmmillUIWllUIU..Uıııııımımll 

Vilayet daimi encümeninden: 
Becl• li keşfi Y.ÜZ otuz iki bin dört yüz altmış dokuz lira on yedi 

kuru~· ibaret Üslcüdar-Şile tarikinin ömerli·Haciz lcıımı iıışaatı 
kap: ,ıf uıulile 17 temmuz 929 tarihine müsad• çarşamba günü 
aaal 0ire kadar münakasaya konulmuştur. TaliııJerin ehliyeti fen-
niyelerini müsbit viliyet yolları baı mUhendialiğindea alacaldan 
vesika ile teklif ve teminat mektuplarını vakti muayyene kadar en
cümeni daimi vi!Rvete ll'vdi eylemt:leri . 

oOo Üç hırıtız yakalandı - Po
lis ikinci şube memurları Ali, 
Hüseyin ve Mustafa isimlerinde 
üç hırsızı yakalamışlardır. 

ıOı Gene bir çocuk ezildi - Şö· 
för Kemalin idaresindeki 1 - 609 
numaralı otomobil dön Çemberli• 
taşta 7 yaşlarında Ayhan isminde 
çocuğa çarparak yaralamıştır. Şo
för yakalanmıştır. 

ı ı ı_Ta-§rada__.l 11 
Bir lıalyan geıniai yakalandı - Bir 

mUddeıdenberi kaçakçılık eıtiti haber 
alınan ,. bunun ) akalanma&ı için tedabir 

ittihıu edilen bir İtalyan balıkçı gem,;ıi 

Ay as kara •uları hududu dahilinde R.ııtl· 

mat muhafaza gambotu ıarafından derdOll 

edilmiı ve gemi A)&& limanına gölü~ 
mUft\lr. .. Yeni Merıio • 

* Bir ~unluk. vukuat - Al<hiaaruı 
ıtıleyı:ıwılı köyünden !.mail o#lu Muaıafa 

yı öldUren hır kiti Adliyeye Terilmiıtir. 

H"fB'liyeniıı Kızılca Viran Y&ylwnda 

Httaeyin bey kardeıi lsmaili blduren Te 

bir kadıııla bir kişiyı ı aralayan Kıpti 

Re1ul ,e arkadı§ları Adliyeye verilmiitir. 

Uwn zaıruıadanberi Adana mınıaka· 

aında bir çok katil ve yolbağı yapan şaki 

Go•ik Turan ölü olarak yakalanmııtır. 

Aydının onçine köyunden Nizam o~lu 

Aliyi ölduren iki k4i Adliı eye verilmiıtir. 

Arkeoloji tetkikatı 
Bir mliddettenberi Ankara ve 

civarında Aıkaoloji tetkikatında 
bulunmakta olan Darülfünun 
müderrislerinden M. Şapü ile 
Malik bey yakında mesailerini 
ikmal ederek şehrimize gelecek
ler ve Istanbul civarında tetki
kata devam edeceklerdir 

Iranın fondra sefiri 
Tahran, 25 [A.A) 

Horasan valisi, Takizade Lon. 
dra sefirliğine tayin olunmll§tur. 

Zavallı Courteline 
.Paris, 24 [A.A] 

Dün ikinci ayağıda kesilmiş 
olu maNf ediplerden"Courteline. 
nin 11bbi vaziyeti pek vahimdir. 

Paris, 25 [A.A] 
Mizahçı muharrirlerden G • 

Courteline 69 yaşında olduğu 
halde vefat etmitt:-



1==::;:;=== ~==========-ı::===:::::::a = -r - -·ti- - Jiı11ll: ;; 
# ·~ 

Satılı'ff Ell!mi!l!m!i!. Emniyet sandigi müdürlügünden: 

L·F'C>t:e>gra:f ma_l<l~esl_ 1 ~~cevh~r.~!., satış il~~} 
~ Ça t } .4. 5 }6 }5 k ' d ı 148719 Bir roza rqargis yih:Uk H•fizc H. · ys• eMa , ....., - X tia8lll 8 j:j 153637 100 dirhem ~uıauı M. Vitali 

M t R fl k b• fı t f k• i;• 160582 Bir r<Yle ku§ igne bir roza dal igne Ahmet B. en or e e 8 ır o ogra ma ı- :: 161~08 • pırlantalı pandantif bir altın kordoD 11 dirhem Şeref H. 

i t 1 kt f. 163164 • gümüı kemer maa hançer Ali Rıu B. 
D68 88 1 1 ır. 1 164099 • elmaılı saat, bir taı noksan Hatice cimriye H. 

Gö ek 1 k k • 1 • 1: 165893 İki roza bit pırlantalı y üzUk bir ro:ıa iğne Horen Ef. 
rlll Ve pazar 1 etme 1steyen erın ı•• 167089 200 dirhem gUmUt Mehmet Atıf B. 

ltıetwtin Saat 12-14 de kadar matbaamızda 1 170623 Bir altın hurda saat Naime Leman H. 
Il'.-~. Ra.·ı·p L-ye müracaatları. : 171256 • pırlanta iğne bir pırl11ata madalyon bir pırlanta agraf Ali B. 
ACJMD - De 173217 • gUmllf tuvalet takımı 983 dirhem gUmüt Ahmet siya B. 

ıaııııan•ııııuaı111u•u•••••••••••••••••••••••_1•111•110•••••••~••••••••111111•;,HiHH ••••••••••••s••••••••9••••••••••••••••1 • •• N-.uiıııiiııiiıı.......... ..HM .. ••••"" ••n••••ii••-••-••••••••nilü ıli ,, •• 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Mhzayedeye vazoluııan emlak 
l - (:Qıherli ti§ ıtik. Ali pa'a yai:l:lık~·ı hanı tıst katta 7 · 8 No. odalar. 
2 - Mahmut paşa cami ittisalinde 20 No. mektep mahalli. 
S - Bayaııt sekban başı Yakup a~a mahallesi kalaycı çıl:mazl simkf'ş· 

llane camiin hariçten olan kapi mahalli. 
4 - Çakmakçıl•rda daya hatun maballflti • ılde hao mescidi tahtında 

21 Ne. oU. 
5 - Çakmakçılarda da}a hatun tabakçılar cadeesi medrese itsalinde 35 N. 

dakkb. 
6 - Daya hatun hamam sokağı 7 · 9 No. kargir depo. 
7 - Bebılli Lala hayrettin mahallesi babı&Ji caddesi 18 · 5 No. dUkkln. 
8 - Hoca paşa karaki HUseyin çelebi ııöbethane caddesi 21 No arsa. 
9 - Reca pata İbni Kemal caddesi 45 ~o. arsa. 
10- ~dırga bastan Ali Mehmet paşa yokuiu caddesi 19 · 25 No. hane. 
11- Kıımkıpı kazani Sadi mahallesi patrikhane sokağı 15 No. arsadao 

mttfreı mahal. 
12 - Ku11ıkapı 1'eılani Sadi mahallesi patrikhane sokağı 15 No. anıdan 

mtiftes mlllal. 
13 - ~umkapı tava§i Stileyma aia ç~me sokağı 41 No. dlikkin. 
14 ._ Kumkapı çadırcı Ahmet çelebi mahallesi çeşme sokıAı 20 No. arsa. 
15 - Balatta tahta minare mahellesi çiçek sokağı 7 · 9 No. hane. 
16 - Balatta tahta minare mahallesi ve caddesinde 19 No. dükklı:ı. 
17 - Balatta talata minıue mahallesi çiç~k soh:a~l 3 No. hue. 
18 - Balatta tahta minare mahallesi çiçek sokağl 7 No. hane. 
19 - Fener yazıcı Ali mescit ittisalinde 2 No. arsa ve baraka· 
20 - Koca Mustafft paşa mekt~p solca~ı 5 No. ar~a. 
21 - Ktiçükpazar molla Hlisrev mahallesi kiı~·likpazar caddesi 98 No. 

dukkln. 
22 - Ktt~Uk Mustafa pa~a molla Hüsrev' mahallesi şerefiye sokağı 36 No. 

dükkln. 
23 - Edime kllpı derviş Ali Nurettin tekke sokağı canfeda hatun mektebi. 
24 - Şehremini deniz aptal mahallesi topkapı caddesi 338 ~o. dtikkln 
25 - Çakmakçılarda valde hanı ikinci 'üst katta 93 ve birinci kemerde 

9 No. odalar. 
Muddeti ml\zayede: 3 Haziran 929 dan 6 Temmuz 929 Cumartesi· gUnü. 
Balida muharrer emlak liiraya verileceğinden mUzayedeye vaıoluumuş· 

tur. Taliplerin ye\ mi ihale olan son günün saat on dört buçu~urıa kndar 
,artnameyi okumak ve ten,inatı mu\'akkate ita ederek mt:ıavcdeye i~tirak 
etmek u.ıre İstanbul Evkaf mtidUrlliğımde vakıf akarlar mUdUrlüğüne mü· 
racatları ilin olunur. · 

Evsaf ve müştemilatı hal<kında malumat almak isteyenler bu muddet 
ıarfında müzayede odasına mlinıcaat ederek ecri misil raporlarmı güı·ebilirler. 

Mahliilat lVIüclürlüğüııden: 
.x>O Kuruı Cerrahpı..şada hubyar mahallesinde Çavu~ zade ıoi\ağında 8 atik 

- cedit Nolı hanenin ankazı. mahallinde aaat 10 da 
~ 15000 Kuru~ Emirgil.nda cami avlusunda 1 I\o iie nılırakkam mektebin itisalin· 

•\ti muılııklar ve halabrın dıvar ve sair aksamına halel getirmemek şartile ank.azı. 
)ıfahallindo saat onda. 

Ballda kıymetleri muharrer emlakin ankazı bir hafta aıUddetle muıayedeye 
konmuttur. Talip olanların yevmü ihale olan 3-7-929 tarihli çarşamba günü sut 
.da mahallinde on beıte de çenlıerli lrıtta 1:vkııf mUdüriyeti binasında mahlülaı ka· ' 

ıcıne mUracaatları. 

ahlulat mi.idürli1ğiinn: 
ZIRAI LİRA 
1672,11 167211 

, •· ·ekapısında Hob-yar ıııahallesinde ~eni postahane kar~ı&ında me~ dancıkta kiin 
~r Abdülkadir Efendi vakfından barakamsı müteaddit ahıap binayı mUttemil 
arsatJlt tamamı (~uz altmı:;ı ~ eJi b:n iki ~ lll on bir) lira hedelle 26·6-929 tarihindea 
27-9-9!1 tarihine müsadif \'.arşamba gnmlne kadar tlört halta muddctle ve kapalı zarf 
uaulile müsayeye konulınu~tur. 

Talip elanlar balidak i kı} metin yilzde yedi buçuk nisbetinde pe~· akçesi · veya 
Banka kefaletnamesile teklif mektuplarını yevmi nıezk(lrda saat on bete kadar İatanbul 
Evkaf MUdllriyeti binaııında mUte~ekkil İdare encümenine teAdi eylemeleri ilin olunur. 

Erzak ve inahrukat ınünakasas~ 
Nafia Fen mektebi mubayaat komisyonundan 
Mektebin (930) senesi mayıs gayesine kadar bir sPnelik et, ek

mek, erzakı mütenevvia ve sebzesiyle mahrukatı ( 27 h1tıiran 929) 
perşembe günü saat (14) te kapalı zarf uzuliyle ihaleleri icra kılın
mak Uzere ayrı, ayrı münakasaya k(\nulmnştur. Şeraiti anlamak için 
her g\ln ve münakasaya iştirak etmet isteyenler müessesatı ticari
ye Vf' ıiraiyye mübayat komi~yonuna tevdı edeceklel'i %7-5 nisbe. 
tinde teminat akçeleriyle teklifat mektuplarını saatı ihaleden ev,·el 
gümüş ıuyunda mektepte komisyonumuza tevdi eylemeleri. 

~·····································~········ ......... i Deniz satınalma komisyonundan f 
~·····································-··················· S..t 

~ 
25,000 k.ilo ek.mek pazarlıkla ihalesi 26. Vı. 929 13.S 
7,500 kilo aut pazarlıklı& ihalesi 26. Vı. 929 14.5 

· 10,050 kilo sebze pazarlılLla ihalesi 26. Vı. 929 15.5 
Heybeli ada deniz lisesi talebe ve efradının iaıeeine muktezi balada muhaarrer 

~kmek sut ve ı;cbr-nin h;1alarında güsterilen gtin ve saatte pazarlıkla ilıa!eleri icra 
edilecektir ~artnamelerini görmek isteyenlerin her giiaıı vorm~k iateyeııleriu yeqai 
ihalede muharrer .santte katım paşade deniz satın alma komisyonun muracatlart. 

Enıniyet Sandığı .Mudirliğintlen: 
Emnı\et sandığına Ar..adolrı, denıır yolları esham ve tahvil4tı ıerhin 

ederek para istikraz eden medyunlann rehin ilmüha~ri ve mühürlerile 
bfrlil<tc 30 e;-l,:l 1929 tanhine kadar Tahmin servitine muracaslcın 
l!fıum" ilan· olunur. __ _..., . 

174235 Bir çift roza ıtek ta; lt\lp. Sar. H. 
176114 • felemenk tektaı iUıUk Kemalettin B. 
179158 • roza~ marka yUzlık bir gUmUi tabak bir gumuı 

180025 
180962 
181374 

181422 
183175 
183306 
184043 
184268 
184442 
184760 

18514t 

18537~ 

185631 
nn:ı7 

185863 
186130 
184687 

186779 
186848 
186850 
169852 
1769:!4 
187001 

l87191 
187196 

187504 
189329 
189665 

baston sapı 
Bir çift roza kiipe 

• pırlanta tektaı yüzük 
Bir pırlanta pantantif dört P,ırlantalı yUzUIL bir pır
lantah madalyon iki elmaslı saat bir pırlanıalı bile· 
zik. saat bir pırlanta agraf bir çift roza küpe bir 

Yaban E· 
Fatma Zehra H. 

Aliyt H. 

altun kordon ( Uç parça ) 16 dirhem Ahmet Mukbil B. 
Bir altın saat bir altın köstek 8 dirhem S.ide H. 
Bir roza yürek itne Stille N\lriye ij. 
Bir zllmrUt yüzük kolu elma!!lı Mustafa Nuri B. 
Bir çift roza tektaı kUpe Sabri B. 
• Pırlanta kol dUğmesi takımı dürt puça Ayşe Yegine H. 
Bir altın saat iki altın yUzük bir miktar inci Bedia H. 
Yirmi iki adet roza çıplak taş heı adet inri bir 
incili altın bilezik bir elmas cıgaralık 1175 dlrheııı 
gümuı 

Bir pırlanta bilezik bir taı noksan içleri sırça dört 
pırlanta YU&Uk bir çift pırlanta gül luipe bir pırlanta 
ağraf bir elmuı. saat 5 dirhem inci 
bir roza pantantif 
İki aMun saat bir altın köstek bir altın kordon 
bir roza pantantif bir pırlanta yUzUk bir roza agraf 
bir elmas §&dlem bir altın şaat iki altın kvstek 18 

Etem B. 

Mustafa Nuri 
Mustafa B. 

Adile H. 

dirhem Hatice GUlou H. 
bir çift pırlanta iki taşlı k.Upe Ahmet Mukbil B. 
bir roza yüzük bir roza kıravat ignesi bir gümUş tabak Hasao B. 
bir pırlanta akar pautantif iki roza yüzUk. bir altın 
saat bir altın kordon ~5 dirhem Mehıuet Muhtar B· 
bir pırlanta tek taş yüzük bir çift pırlanta tektaı k.Upe M. Vitali 
bir çift roza el küpe Emine H. 
bir pirianta paatantif Sadettin B. 
()..J.2 misl.:al inci iki roza kolye tokası ortası zııınrüt M. lreQ 
Bir çift pırlanta iğne Mehmet Tahir B. 
Bir pırlanta pantantlf iki pırlantalı ;UzUk bir taş 
noksan üç zümrlit y~ztik bir ta~ noksan bir çift ro-
2~ kllpe bir elmuh ~saat 
Bir altın çalar saat 
On yedi mıskal inci bir roza ispati parçası bir roza 
kıravat iğnesi bir yakut yüzlık 
Bir gUmilş yatak tak,mı Uç parça 
İki altın saat 

Bir altın saat bir altın köstek altın kete !8 dirhem 

Fethiye H. 
Melek H. 

Refia H. 
.\hmet Vefık B. 

Miaal H. 

bir çift pırlanta kol dUgmesi bir pırlanta gümlii dUgme ÜilD&n B. 
189809 Bir çift roza k Upe bir roza yUzi.lk iki altın ) Uzük Hayriye H. 
19018'.:I • pırlanta ylızıik dört buçı$ mıskal inci Vasıf B. 
Yukarıda iı>i:ıılP.ri ?·uıh ~vat guıuüı vo ıuur.evherat mukabilinde Emniyet sandı

ğır.dau iştikraz e) lerııij o!dukİıırı meLaliii vadesinJe tediye etmemelerine mebni k.,.. 
dilerit.ıe aleluo;ul ihbar::ı3me teLlig edlldlli halde gene t \ ı. ei deyn evlememi~ olduk· 
larıudan ecnıısı yukaı ıd~. gö~!erilen merhı.maltan deyne kifayet edecek. mikdan ·sudak 
satıı ümı:::i ile irrameınıırıı hıızuril1t §ehri Temmuz 929 11 inci pcrıembe ve 13 OncU 
cumatle!i gUnl~ri saat 10 datı 16) e ka~r ve 14J11 cü pazar gilnil saat 10 dan 12 Je 
kıdar Sırndık ·~tı~ inıidiğindek.i caıııekanda tethir ve ıehri mezkürun 15 inri pa1.1t· 
teıi g.inu ı;ııat 1 '! tt> Şı:hrenı~ıı~ti sanıla! bec.le1teoinde muza) ede ile satılacağından talip 
olanların te~hir gllnleri ~:ı.ucıa: ııatıt llmirliğiııe ,.~ ~atı~ gunu mahalli mtizayede>c ve 
tedi) ei de} n vfl ~a tf'cdidi muamele etmek ieteyen medyunlarm hitamı mumyeıieclen 
evvel Sandık idareşine ınuracuı e) leıııeleri lüzumu ilin olunur . 
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KINYUM LABARAK 

Yüksek miiheııdis ı11ektehi 
mübayaat komisyonundan: 

Mektep deposunda mevcut bulunan karyola, demir parmkhk ve 
sair parakende ve fenude eıy•aın bilmlzaycde satılması tekarrur 
etmiş ve (10) Temmuz Çarşanba ıünü saat onda mtlıtycd•ıinia 
icrası mukarrer bulunmuf olduj'undan taliplerin bu baptaki tartn•· 
mesim görmek ıizere mektep idareline mürıctttlan ilia olunur. -----Akit I 

Merhum hulrnk. reisi .\hmet Hulusi 
beviıı mahtumu ve :n·ukat HU!l&llleddin Ab 
ırı~t be) iıı hiraderiŞerafettin Ahmet bey ile 
avukatEkr~m bt:yln kerimeli Ubeyde ha· 
nımların akitleri Fati.h evlenme daireeiııde 
ıcra olunmuştur tarafeyae saadetler tem••· 
ni ederiz. 

'iP 
Merkezi idare Betliu 

Telef on Bey~u 241,248·984,985 
ce iatanbul 2842.2813 

Banka muamelatı 
ve kasalar ican 

Mısaltalca ilanı 
Devlet demiryollan ve limanları tasarruf 
sandığı müdürlüğünôen: 

Şimdiki halde Haydarpa§ada ifayı vazife etmekte olan ıe .. rruf 
HndıRı içio üç memur namzedi alınacaktır. Taliplerin aekerliii bi .. 
mit Q}malı, la.kal orta mektepten mezwı olmaları, evvelce bulunduk· 
iarı resmi ve muteber mahallerden biısntlhal vesikası getirmeleri, 
ahvali ııhbiyelerioio müsait olması ~arttır. Aıamt sinni kabul otuzdur. 
Talip wlarm 4 Temmuz 929 tarihine kadar Ha1darp1f1da 11&Dclık 
mUdUrlüAUne mUracaat etmeleri litımdır. Talipler araeında Hay~ar· 
P•tada Temntuıun 6 ıncı gllnU saat 14,SO da (uıuli defteri, hesap, faiz 
tenaaUp, iskonto ve kitabetten) mliaabaka yapılacaktır. 

ALTINCO BCIVCJK 

TAYYARE PiYANGOSU 
8• el KIEtlHDIEı 11 TIEMMUZDADIR. 

BCVCK iKRAMiYE: 
200,000 Liradır. 

AVRICA: 
so.ooo 
4o.OOO 
30.000 
20.000 
15.000 
10.000 liralık ikramiyelerv 

100. O O O liralık mükafat 

Bu keşidede cem'an 33,000 
numara kazanacaktır. 

.. ...................................................................................... _ ......... --., 
L ........................ -~:::.~-~~~:~~~ ... ~~~~..... . ·-_ı 

Semti Mahalleıi Sokagı Nevi 

leyofbı ff Useyin ~a caddei kebir 79 aıaa dük.Un 
apartman 

huiaoye ait •ıf hİllOllin 
kıymeti m11bammeneai 

Lira 
60000 Sekil takaittt 

'1tlftemilltı: Tahtında bakkal dükk.inı ile bodrumu müıtemU 

MoıkOr apartman 8 kattan ibaret ve 7 daireyi muhtevi olup utirlli lllM •e 
mermer tailık. vı kapıcı odası. odLınluk ve kC!m\irlUk. Birinci vı ilrJAio a.......
onar oda birw aııtfak 2 ıer heli, 3,4,5,6 ve 7 Dci daireleri 5 ıoı oda lıker tlaM 
ve birer beli. jii taraçaeı olup her dairenin birer sandık oduı ve umUllÜ çaıaqutJıı 
buradadır. Alell.tirik ve terkos suyu tesiut ve tertibatı vardır, 

Bal&da evsafı muharrer apartmanın hazineye ait n111f hia.e.iala bedeli tekti ilk· 
ıitte ödenuıtk üzere 60000 lira bedeli muhammen ile ve kapalı .n 111ı&lilıl J..,.. 
tarihine ınusadif pazartesi günü saat 15 de icra> i ıu~yedoti nuabrrerdi:r. Tılithria 
bedeli muhlını,.ıııenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 4500 lira temiaat akQeli T• 71 
muıeber banlta meı..tubile emvali metruke satıı komisyonuna muracut eyllllllld. 

B C) oğlunda bliseyin ağa mahallesinde taltıim aokağında um Ye 4 lmnaa lllanıl. 
lup altı oda mutfak \'e 2hallsı bulunan atik Sloedit 19No la Ugir b-h 80 

lira mefaub bedelle 10,7,929 tarihine mUsadif Çaqaııı. gllAü tUt 15 de puarhk ... 
etile icrayı mi.layedeti mukarrerdir taliplerin te111iaat aıakbvzlarile emvali IMlrl&ke 
satıı kOIPIİ)'llDUD& müracaat eylemeleri. . ........................... ·-····························· 

sıooo Kilo : [:;..çak. 
5000 ·.:Jart 

2000 & J(eteJl Tohıım ı: 

3000 Buiday 
8000 M111r 

Fentaıbikatı 111ektıbi gU•ercinleri için ballda cİDı ve miktatJarı mmllunt S 
kalem uıevat ayn ayrı 5 şartnamede olarak. ve aleni miiD&üta ıı.ıredle lltia 
alınacaktır, 1haleleri 27 -Haziran· 929 Perııeube Jilni.i uat 14.30 da Harb17c mtktıab! 
yeıııelı.ban•l~ri önündeki Mu.,kaea mahallinde acra talınacattır. Talipletla flltlll!lt 
için kOmMfOM mıırM!aatJuı ve ittirak için de Mtıoakau mahallinde ~ 
veçhile baıır bulumaa&an iltıı olunur. 

A skeri Mek.teplcr ve Uteler Ye Haııcaaeler için 5000 kilo Z.ytiu clarwi .ı.l •1-
nal;,asa ınredle satın alınacaktır. mlinakısuı ' Temmııı 929 P•,.abe ı•ı -

14,30 da HarW1e Mektebi yemeldıaneleri önUndeki mllaalwa mat.alliııde iora klbaa· 
caUU'. 

Taliplerin ,artu~t:&i için Kqmisyonumuıa milracutları Ye it&ink içiade eartna 
meti vcçhile mUnakua mahalliade hazır buluamaları illo olnıııır. 

.Tenezzülı için 
İstanbul Liman. Şirketinden : 

Mevsim itibariyle tenezzüh yapmak •rzu edenler~ mDı, motat, 
romorkör kiraya •erilmektedir. Arzu edonleria ftrbtiaisin i•ia· 
lnunde Limaa Hanında amuai kitiplltine veyahut Galatada 
Ha1dar Hanında kluaaa ve.ait ve hareket ıubeıi müdGri1etiae 
müracaatları rica olunur. 

SA 'l'ILIK ARSA.LAR 
Ü skôdarda İcadiyede tensuh ve Beylerbeyi ~kakla· 
rında hanedanı sak.ıta azasından Ömer Hilmi efen· 
diye ait 35, 33, 31, 4.3, 41, 39, 37, 42, 1'4, 47, 45 
numaralı 10 kİt'a arsa 3439 arşındır, muhammen 
bedeli 690 lira, müzayede temdiden 29 Haziı·an 

• 
929 cumartesi günü Defterdarlıkta. (594) 



' 

ı:ar-;r.mba 1 t; 1J .':ı.. St. F..~z r~n ~o, ı 1 
=========--=:;:::=::ı;x:=::::=::==i::::ıç=;=============---=============•';;::;;w;:;;;._~-;:.;:·=· --...__..;~--..-=-~:=--=.--:.=---:-- · ... ::::-=~== 

fkr~1 EmlBI< ve Eytam Bankası 
=: irJG:!-~ - lslanbul Subesinden: 

Seyrisef airı - P~z;E1.rlıkle1. Sı:ı.:tılik D~p<> 
Merkez Acentaıı; Galata 

Kiprü baımda Beyoğlu 2362 
Şube Acantasl : Mes' adet 

hanı altında Istanbul 2740 

27 Haziran tarihinden itiba
ren iş' arı ahare kadar Ka

rabiga hattının perşembe pos· 
tasj yapılmıyacaktır. 

(30) kalem malzemei kırta· 
ıiyeye verilen fiatlar 

pahalı görüldüğünden müna
kaı;ası 1 Temmuz 929 tari· 
hine temdit edilmiştir. Talip-
lerin o gün saat on altıda le
vazım müdürlüğüne gelmeleri. 

DOK SA 
En miikenımel 

ve tan1 

saattır. 

Dakika ıa§ma:, te· 

minatlı ve ehven fi. 
atlarla utllmktadır. 

Baılıcr. saat d ı.'. 

kllllaruıdan arayıutz. 

Toptan aatıı; 

RlkARDO LEVi VE BiRADERİ 
lttanbul Havuzluhan 9-14 

Her cins ~ut depom 

Evkaf müdürliiğiiııden: 
Kilo Cinsi 
7500 Pirinç Tos; a 
2200 Sade yağ 
6000 Şeker 

300 Zeytin yağ 
8000 Patates 
3000 Soj'an 

•6500 Yumurta 

, 

11 Esas DtıUtaruı Mevkii Numara Nevi Teminat milr.dar1 
Lira 

Balatta Karalıa-: Mahallettinde 38 Denizden Do!ma mahallini mii~ 
' 

59 1810 
\ apur iskelesi raddesinde 40.42 temi\ dilk.k!ln depo ve kalııfet mu!•:!! 

'ı la mevkii ve evsafı muharrer emlak. bedeli pe§in •e ya mukassaten tesvi~ P. edilmek ıartiylc p:ızarhl,Ja 
ı ıı ll-i-929 tarihine mhsadif perşembe :zünu saat on altıya kadar ~ubemize müraraat eylemeleri. 

ııatılacağındar. 

lstanbul Ithalit gü~rügünden: 
Cuval 
Sandık 
Kilo 
Sandı/.· 

n 

10 
10 

22729 
50 
6 

iç yağ 
Asma yaprağı konservesi 
Kamyon tekerleği 
Bobin ve defter halinde sigam kiiğıdı 
muhtelif şekilde hasır 3apka 

Kesilmemi~ malta ta§ı 
ı~ıimale gayri salih hurda taı·uk ı:e tahta par,alan 
Kiimc t'e hurda makhıe ı:e zincir parçaları 
Sulfat düfer 
Kibritiyeti mayezu 
Szılfat desut 

Ade.t 
210 Radyo için poıselen oparlör 

1 Dökme Çelik kazan aksamı 

ı 
l 
1 
J 

Transit 

Tahakkuk edecek mik
dar üzerinden istifayı 
resim olu.nacak 

Sandık 1 teneke e§ya 
1 Alakine kaya.şı 

1 
J 

Haydar paşa giimrüğünde 
" Çuval .5 Kazma sapı 

Adet ag Marsilya kiremidi 

it 1 Köh:u otomobil 
5 Kapda. dinamo maa motor ve eczayı tıbbiye 

Demet 12 Demtr yaba 
,, 7 Oluklu, saç 

Çıwal 9 Çay 
Sandtk 15 Dolu sinema §eridi 

" 1 Muhtelif seloit mamut~~ 
Balada muharrer eşya 23-6-929 tarihinden itibaren Cumartes; P.E-:. -~!s! Çarşamba günleri saat 

ı._:o ile 12, 14 ila 17 kadar Jstanbul İt~alit gümrüğü ~atlŞ anbarında bilmüzayede satılacağı ilan olunur. 

Vilayet umumi meclisi azasını davet 
Makamı vilayet~·~~1: 
Vilayet umumi meclisinin fevkalade olarak toplanması lazım geldiğinden azayı kiramın içtima 

günü olarak tayin r.dilen .29 hazirn 929 ~martesi günü saat on dörtte teırifleri rica olunur. 

=-=,........ _ _,_ _________ -----•• -.-··=.::::::-===-·---. ----. =-=-- ":: 

Askeri müna~ 
kasa ilSnlari: 

r···-F.::d:kı~d:RM::;:;i;;;::;:.tl::···--! 
J komisyonundan: ! 
............ ._.... ........ ~ ............ ~ ........................... ~ 
K apal: z:ırna ihale edilccee;i il:in olunan M11n~sa. MeU\~men ve Kı1ka~11~tııki _._ıuı&· 
. 

1 
t_ıu . ıht!yocı olan ~~qut'ge ilıale gun~inıuı veı:Hı-u_ fia_dar Lohaiı göru1tiuğuuJ .. o ilıa· 

ıe en .l\Janı~:ı.da. askerı ~atnı almıı komı~yonunda !: ı . 6. 929 perteııbi! gtiou ı.a&t 12 
de yapılmak llıre talik, edilnıilltir. Taliplerin M.:ı!l!$3.daki mezki!r komi!) oııa muıacıı.· 
atları. 

K ~p~lı zarfla ihale edileccıi ilin olunan Maai!lll, ~enenıeu, Kırkağaçdaki kı!aatm 
ıhtıya<:l olan una ihale glinüı:.de talidlerin verdiklt>ti fü.t1ar bahalı gl.lri.ı.Hü;.!uodı•ıı 

ihaleleri 27 • haıiran · 929 por~enbe giinü saat onda yapılmak Uzere talık edilmiştir 
Taliplerin Mani<;adaki askeri sattn alma komisyonuna muı.-acaııtları. 

İ zmit Ye ~ıvarındaki kıtaat ve ml!e3!1e~ah tikeriynein ihtiyar.ı olıın zeytinyağı kaı~aıı 
zarfla mUnakıısaya konmuı;tur. llıaleeı 3.7 929 ~ar~amba gilnU s&at 1·~ ·~ Iımıtt~ 

Atkeri ~ahu elma komi~yonunda yap1lacaktır, Taliplerin Izmitteki mekur komisfona 
müracaatları, 

O 
rmaniyP.deki kıtaatıu ihtiyacı olan 11ğır eti kapah zıııfl11 wUnakasaya k onnııı~tur. 
11ı:ılr~i 27 6 929 perşembe gı.inü ~sat l3 tc Diyarbekirılc ll31ceri satın alma kl•· 

misyonunda yapılacaktır. 'Talipl~rin Diyarbek.irde mezkur koınis~ona mliracuaıiarı. 

S ükedeki kıtaatın ve bay\·analın ihtiyacı olan ekmek, orpa \•~ kuru ot kı.ıpah zarf. 
" la münakaııa)& konmuştur. Jhaleıi 29 Haziran 929 cumartesi günU Sôkede ııııı.a: 
şalın alına komisyonunda )·apılacaktu. Talipleriu Sökede meıkilr komiıyooa 
muracatları. 

K ~p~lı zarfla ihale etlilece~i il~o olun~n M~ni~a ve civarındaki kıtaat lıa~·\"llnatınır. 
ıbh) arı olan arpay~ u.liplenn verdıiderı fıat bahalı güruldligunden 27 teınmuz 

929 perııeuhr: ~iınll saat 11 de pıızarlıkla .Manisada askeri satın alma komisyonunda 
ihale e.iilı?cı-ktir. 'l'alipl~rin Manisııdaki mezkılr komisyona murat·aadarı. 

M ardindt." lmtunıın ve mi\e9sesatın bay\ analı ihti~·acı olan kuru ot kapalı zarfla 
mürıakasıı;;a l•omm•şhır. llıal~si ha:man27-929 per~enbe gllnU Mardinde aakeri !ialın 

alma komisyonunda yapılacaktır . .Mardindeki mezkur komisyona muracaatları. 

T eahhüdUnii ifa edemeyen milteahhidi nam ve hesabına be~ bin liralık pamuk 
çorap _p&2arhkla alınacaktır. İhalesi 30 haziran 929 pazar güzıU saat 14 te yapı· 

lacak.tır. Taliplerin şartname ve numunelerini komisyonuaıuızda görmeleri ve ibal" 
~ilnUnde temıı:ıatlarile kÔroi!yonumuza gelmclt'rİ. 

Sığır ve koyun etl.-r~ ihalesi 14·Temmuz-929 pazar giinü saat 15 te 
bade ya~ı 15 pazartesi ~ 15 te 

/.fyonda bulunan kıt.aatın ihtiyacı olan sıiıt ve koyun etleri ile !&de yağı &)fi 

a) rı ~artn:ımelerle ve kapalı zarfla miloakaııara konulmn~tur. İhaleleri }l•karıda yazılı 
olduğu tarihlerde Afyonda askeri satın alma komisyonunda ~·apılacaktır. Şartnı:.me9i 
komisyonumuzda vardır okumak istl'yenlerin komisyonumuza \'e münaka.>a) a i'tirak 
edeceklerin Afyonda mezkur komisyona mlıracaatları. 

B ergamadııki kıttatın ihtiyacı olan kuru ot kapalı 1.arf ve <;aınsn aleni ~ııretle mu
naka-ıııya konmuıtur ihaleleri 5 temmuz 929 cumın'lesi giinli saat 14 te Edremit 

askeri cıstın alma komiı;yonunda yapılacaktır taliplerin EJremitte mez~ıir komi~yona 
rnur acaatl arı. 

E dremit ve Kıniktııki kıtaatııı ihtiyacı olan kuru ot ve ~aman pazarlık. ıur"U!e 
mituaJ.:aqa) a konmuştur. ihalesi 10 temmuz 929 {'arwLa günu cıaat 14 de Edremit 

askeri salm alma komi~yonun<la yapılacaktır. Taliplerin EJremitte me7.kiir komi<1yonı 
mtiaa('aatlıın. . ........................................................ ~ ..... ...... 

: Üçüncü kolordu . @oatınalma komisyonundan f 
t ................................................. 4••········ 

500 Erik -m [ Giusi Çorlıı • Tek:dL.ğ 
Şehremanet:I · t1 I Sı!ır eti s.ıooo 7()0(..ıo 

1200 Piriç unu 
Guraba hastahanesine lüzüm 

olan berveı;hi bala 9 kalem er· 
ıak. müıuıka~avR vazedilerek ha
:irımın yirmi dokuzuacu cumartesi 1 
günü saat onbeıte ihalesi icra j 
edilecctindeiı talip r.,lanlar n şera
iti anlamak üıere her gün leva
zım idaresiade ve ihale gününde 
idare encümenine müracaatlan. 

B c·. oglı.ı ıulh icrasından: ~tüyeı~er_ ha· 
mtrı.la DUraev ve .l\for:ts", Marık.a, 

J>oJiksena, Ale'kundıra, Safo, Coya, Vik· 
torya, Mazalto, Hacer hanımlar ve Koço, • 
Hacı Hatan, Mişoo ye Omiroa ve Aptul· 
Jab efendilerin ~ayian ve mUıtereken mu. 
tı=arrıf oldukları Galatada YUksek k.aldı· 
rıaı C'addeııinde 19, 21 atik ve 21 ve 23 
cedit ı~uwarah köşe batında iki tarafl 
tuila •ıe arka tarafı tııhta ile mııh~t ve 
mu1rifi hıırap ve muhtacı tamir dukkan 
ile mukaddema dökl;in ik,.n elyevm arsa 
aıabahinio 1-1·929 tarihinden ıtibsren 
bir ıene muddetle ısa.ı:ıdıtçı ve l.ııı.vulcu 
K oço efe•d inin tahtı isticarında olup ka· 
biliycti tak~iıniyeti olmaması~tl.m .. n11~i 
bilmuıayede furuhtil~ ıuyuun ızale~ı ~a~· 
lı;ıı:ıda nıalıikerueden 'sudur ve keshı ut 
iyet eden ilim mevkii icıa)'li \az ,·e ka· 
nı.:.11en merasimi iptidaiyrde ifa kılıumı§ 
o!nıakla gayri me-nkulu rr.tz!\ün•n tarihi 
ilinıiıu itibaren utuz ır;Un rııudr.letlP. mi'~· 
~ii mllı&) edeye konularak i~lıu mılddeun 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisar 
idaresinden : 

1 - 240 kilo fetelik 3 - 87 5 müstamel çuval 
2 - 20 adet tahta f LÇI 4 - 1565 müstamel t-ıcba 

Baladaki eşya 27-6-929 Perşembe günli alenen bilnıüzayede 
satılacağından taliplerin yevmi mezkurda Ticaret şubesine ve mal
ları görmek üzre Kabataş anbarına mi!racaat ey1emcleri . 

Hadıın köy satın alrua komisyonundan: 
hitamıDd• ~·ııni 27-7-92.9. t.:\ınıarlcsi gi!nü 
saat on be~te il,alei e\·elivr.si ic:ra kılına· 
caıındııo ~lira~ a talip olanlarm kıymeti 
mubammcııe~! oları 31)00 lir.:ının } Uzde 
onıı Jliepdinde pey al::~t:~ini ınu:it3Qlıalıen 
929 4326 nuımua il~ Beyılğlu sulh icra. 
sına muracaat t>.;. lf'meleri ilıin olumıı. 

Z .:\'İ - Yeni J\ö;: :jtıb~iıııfrn almı~ 
oldu-um askeri terhis tl'7k,.re:-mi Lir 

mnh mnkadde1•1 Yemiş i:.:-de•int.le 1ayi 

Çtı.talcaııın Ha'hm l.öyilıı<leki kıtıı~t iı;in arpa kapalı zarfla ( Caı, Şeker, Peynir, 
Kömilr j nleııi münaka~a) a korımu)tur ihaleleri 6 Teuıuıuz 929 tarihine ıniuadif 
cumarte~i güvlı saat 1 ı, l:>. 16. 17 de Hadım köy satın alma koruiııyonuoda yapıla· 

J caktır. T11liplniıı ~artrıauıel~rini ~.tirmek ~.,.in her gun n nnlııakasa}a İitİrıık edecek· 

1 
ıerindı> muayyen glin<le temır:ııtlıırılc komı::yonunwıa nıliraeaııtlım. 

. . ' ' . ttn.i~ olduğumdan ) enısmı .ı.mu ılzre 

tub"mı• mUracaat eJ .. ce~inıden e,razettınizle 
ilııu edilrm'sim ric:ı ederim. 

Jrrn:ıil oi!lu lshak 

lı..AN 
1\llıdı:leyi Hasım efrnJlnin ml!Jdeyi· 

ıılcdı llıı~"dtı cfontlir.iıı kll~llk o!tlu 
Ferit Pfeı.di ıle ~:ı) :ın muta•arı ıf nidnk· 
la,rı R~ıııi kari) esinde tcıpcuL.ır mahalle· 
s;uıle :i Xo tarla • e İl\ i otla \'C sakır 

~ f:ı. bir b drum fe ~.ir alı<lestancyi lıa' i 
SCii.tl ~ tız fü:ı ı..ıymctiude bir bal' hane 
'JOO liı.ı lı--Jel mukalıilintle Talihi uhde· 
"indt' ıııbrrnr etmcıdc tarihi ilaııd:ın 
tıb:ı ... en { u he-: ~t.n sonrıı yanı '.Ct:mmn· 
rıı:ı on ı..~~m· • p:uartc~i gıiıı·i !'Det 14 de 
ı{ ı,.1 ;.ıı.tİ\ si icra kıhnaı:ıı:?mdan tıılip 

·, l.,r.l!nın İ. •) ; .. <'!l ııın.ul ... mr:1eııin '.ıı:•ie 
,),lll ni ! "t°'1•1ı- pr-.. a:,ı;e•i!e )l'''m ,.,. ıH;.!Iİ 
ne.t.f.ıu:ı ı ·.ı"ı !'lt1Lh m:.ıJıl,rn1c•inde icra 

J;ı,1 ":.>: l • ı.~ ı'r l u!uı.uı • .l:.rı i!iin o!l!nur. 

l.Tadı1nköy satın aln1a .koınisyonundan: 
Çat:ıkanm Hadım kL·,·iındcı i 1-ıtatı~ iiıti,,·a~: }n~lııua1! ~~d:: ~d. Bu~~r, Kı~u f~· 

sulJa kapalı zarfla milnftl:ac:ı)a !wuınu~tur ıh:t:f'l<'n :..9 ııaımın 929 t~rıhine mlu~adıf 
cumartesi "• ntı !aat ,'.j 16, l'l de '>lfnsiie Hadımk\iy satın alma k.omısyonuoda sapı· 
laraktır. 1\ılip!erin ~·;ttıamt-leriııi ofüınrk için lıcır gUn vt'.l ruuuak:ı~a~·:ı İ'ILiralr. ede 
cekl~rirı de mua~ yeu c:linrie kuuıis;ı onumımı QlUracaatlan ilin olunuı. 

]
1icare1 isleri unıum müdürlüğünden: .. 

5 Haziran 929 tarihli kanun ahkamına tevfikan .yangın sigortacı-
lığı yapmak üzre tescil edilerek faaliyette bulunan ecnebi sigorta 
şirketlerinden ( Ahen E Münih sigorta şirketi) bu kerre müracaat 
ederek ~irketin Türkiye umum vekili bulunan Doktor Hans Vayde· 
man efendinin vekillikten çekildiğini ve yerine şirket namına ifa 
edeceği işlerden doğacak davalarda blitün mahkemelerde müd~ei, 
müddeialeyr~ ve üçiincü şahıs sıfatlariyle hazır bulunmak üzre (Hans 
Vaydeman -ç e F okion Kurtelli Kol1ektif şirketini } tayin eylediğini 
bildirmis ve lazım gelen kağıtları vermişt!r. KeY,fiyet tetkik edi· 
lerek ~uvafOk görülmüş olmakla ilan olunur. 

llAnları · f Koyun eti 7500 5~nrl 
ı Kurn ot 660000 200000 l••••••••••••••••l ı Çorludeki kıtaat ibtiyac:ı için ber,·eı;ni lıa!a muvadı ia§e kapalı zarf u'ulile muna-

ş ehremanet;nden: Un kapanı l•as:,ya konmu~luc ibale$i 3.0. ha~.irao 9~9 pazar gi.i.ni.i ~t _14 dl! , apıl~r_ıı.ktır. T~lip 
civarmda icra edilmekte o- !erin ~artname ve nuınıınesını gıırınek ltırıı her g'>n 'e ıilırak etwek ıçırıde temıoaı 

lan kanalizasyon ameliyatı altcele~i ve ticaret odMından mu11addalıi. ue>ikalnrile Çorludaki satıcı alma komi!lyo 

dolayisile kıble çeşme ile nal-
burlar caddeleri arasındaki 

ipçiler caddesinin 26 haziran 
tarihinden itibaren vesaiti 
nakliyeye kapah bulunacağl 
ilan olunur. 

. FARELER·ı 
V ~bayı tevlit eder. 

Onlan hiç koku neşretmek
sizin kurutan 

Pastoltsin 
ile imha ediniz. Paris Pas· 
tor laboratuvarı müstahzera· 

ııu~a muru~aatlım ilic. oluour. 

Erıakın ciıııoi 

.Ekmekliı.; dakik 

Çay 
Sabun 
Nohut 
Makarna 
:\lı>rcimek. 

Tuz 
Şeker 

Kuru Uzli:n 
Zeytin ya~ı 
Zeytin dane,,i 
Kuru fao;;ulya 
Sade ya~ı 
Sığır eti 
Peynir 
Kırmızı biber 

.... 
~ 

Kırldueli Edirnı-
10000 17000 

:;o :m 
100 ::.oo 
600 1600 
600 600 

1500 
00 

1100 
Sf)(I 

700 
m:ı 

l )ı){) 

:()0 
ı ıı")l}{l 

:·oo 
100 
600 

1000 

1:)00 
00 

1400 
00 

800 
;>.()O 

2500 
~00 

10000 
150 
100 
600 

1700 

l'zunk<lprı.i 

17000 
30 
00 

600 
00 

1500 
OG 

1000 
~00 

500 
100 

lt>OO 
:>OO 

10000 
:~oo 

100 
800 

2000 
Soğau 
Bulj?ur 
Taze kabal< 5000 5000 5000 
Taze bakla 5000 5000 !)000 
Patates 2000 2000 2000 

Saatı 

ı:; 

.. 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

« 

• 

• 
• 
• 
• 

günU 
Çsqambıı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Tarihi 
2'1·6-929 

• 
• 
f , 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

« 

" 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Pirinç 300 00 200 
Arpa 30000 3()1.)()0 '.iOOOO Per~em!Je 27-6-9:l9 
Kuru ot 22000 ısmıo 22000 • • 
:5aman . 18'.JOO 20000 20000 • • 
Odun 3!)000 35000 35000 • • • 
Gaz yağı 1200 1200 1200 • • 

! ' tındandır. 
, Kıtaat ihfüacı için bnveı:hi bale mf'vadı ii;e hizalarında gii~teriled Tarih ve 

' 1 eaatlerde ihalel~ri icra edilecektir. Taliplerin §3ttnanıesini ıı;i:ırmf'k ve i,tirak etmek 

1 Depoeu: J. Bert ve Şürekası. 
Galata Voyvoda sokağında Voy· 

ı ~- voda Hanında NQ. l 

B r~ii..taşıa Abbas 9.ğıı mahalle.oinde )ll· 

dız sokağında 16 No hanede vefat 

eden dok.tor Nafiz pa~anıa eşyaeı 30.6-929 
pazar saat 12 de nıahallinde bilmUzayede 

sııtılaca~! ve müteveffadan alacaklı ve 

bnr~lıı olanların da tarihi il§nclan itibaren 

bir ay zarfında mtiracaatla tereke düyun 

<lrfterinc kllytıları illiu olunur 
--~~~~~~~-~~~~-~ 

Z • - ı;:; · 6 · 929 tarihin<le nufu9 ay 1 tPzkİretn İle &Skf'ri \'CSlk&ml 

1.ayi rttim. Yenbini çıkaracağımdan eski-

!1inin hllkmu yoktllr. Emrullah 

Z ad -- ~ufus te.,keremi, huvi1et cllı.· 
dammı ve askerlik teakeremı zayj et· 

t\ın yeuiıini çıkıracalhmdan l'B"iı:nio hil· 

Kmil olmadı'& illin olunur. 
Cibali reji Mndı k inıalntl amıindl! 

reıı !•mail 

1 
üzre Kırklıır elindeki satın alına komis:onuna muracaatları ilan olunur. 

K ıtut ihtiyacı için 8000 kilo b:ırhıınya fasulyası pazarlık suretile mubayaa P.nile
cektir. Pazarlığın ih:ılesi 29 haziran 929 c•ır.:ıaı:tc i tı81lt 14 de ~apılııca'ktır. Taliµ· 

}erin ~aı-tn.amesini gürmeleri ve ~artn .. mede ~ıwlı oln:ı ~ekildeid Temiııatlarile komi"· 
yonumuzda hazır bulunm!lları ilan olunur. 

G uınıi~ suyu hastahanesi ihtiyaci için 23725 kil.o l.:oyun etine ita eılilt:n Fiatlar 
gıı1' görllldliğı.lndcn ihalebi 27 bll'l.irarı ~):?9 saat H &., i..:r.ı eJ.ilmek Uzre temdit 

~dilmi§tir. Tenzilatla talip ole.nlann ~artnamcsini gormı-leri \"C ~artnamede ya:ı::Jı olan 
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E ski~elıirde in~rı edilecek iki kıta depo ile !ıir mli;temil1tıu malıeu;ei inıaiye~;nden 

lıir lırn.ıını mt:\'cııttur. P.u dep•Jhrb rnti~tcmilitaıın t:ıcvrut nıalıem-eıu ı..olordııd::ın 
verihoek ~a.rtile ikmali iıı~111ıuı ke~ifı:awc ve ı?ıutımaeı fo:ıniye~i mucibiııce 1Jir ay_. 
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