
rabanca hadises. 
Dün isticvap edilen Aliye 

H. gene bir şey ~öylemedi. 
~~akat tahkikatta yeni yeni 
safhalar beliriyor. CümhuriJ1el icin ve hallı icin 
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IJii_yfik komi,~.ro11u11 uereceği 
kararlara i11ti:uıren Ankarada 
ınüzakereye başla1nayı işan ahi
re kadar tehir ebnesi için M. 
Papaya talinıat verilıniştir. 

ADRES { ~tca: ~;1 ıi7cilMITESIS 'f AR IHI: 1894 
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H -ı· ı HAia o esrarı -
Aliye hanım 

hiç bir 
şey söylemiyor. 
Aliye hanım hadisesi hakkın

daki tahkikat müsbet bir saha· 
da ilerlemektedir. Dün de Aliye 
hanımla Mm. Manniğin zevci M. 
Kiğork isticvap edildiler. 

Aliye hanımın ifadesi, tahkika
tın inki'lafı noktasından ehemmi· 
yotle bekleniyordu. 

M.B~rger, istintak hakimliğine 
verdifl ifad"ede,Aliye hanım hak· 
kında lttihamkirane beyanatta 
bulunmuştu. 

Aliye hanımın bu ifadeye karşı 
vereceği cevap ve izahatın haki· 
kata meydana çıkaracağı ümit 
olunuyoriiu: Fakat Aliye hanımın 
üç saat süraen dünkü ifadeıi tah· 
kıkatın bir parça olsun ilerleme· 
sini temin edememiştir. 
Hep ayni sükütı 

Aliye hanım kendisine sorolan 
silallere müsbet cevaplar vere· 
memİf, hadisenin bir kazadan 
ibaret bulunduğunu iddia etmek
le beraber, bu hususta kifi ve 
mükni izahat Yerememiştir. 
Ne diye gitti? 

Aliye hanıma tanımadıkı bir 
kadının evine niçin gittiği ıo
ruimuş, o da piyano dersi al· 
mak için Mm. Manniğin evine git· 
tiğini söylemiştir. 

Mamafi Aliye hanım piyano 
derai almak için gittiği bir eve 
tabanca ile müsellah bir h8lde.. 
gitmesi eababını izah edememiş· 
lir. 

Bili inkıta tıç saat süren istin· 
tak hiç bir netice vermemiş, Ali
ye hanım poliıteki ilk ifadesini 
tekrar etmekle iktifa ederek bir 
çok süalleri cevapsız bırakmıştır. 
Kl§ork ne diyor? 

Mm. manniğin zevci Kiğork 
efendinin ifadesi tahminden fazla 
ehemmiyetli netaiç tevlit etmiştir. 
Kiğork efendinin verdiği ifade 
ile tahkikatın başka bir cereyan 
almasına hizmet ettiği muhak • 
kaktır. 

Kiğork efendi , zevcesinden 
ailevi esbap dolayiıiyle ayrıldı· 
ğını , deveran eden şayıalann 
yalan olduğunu söylemiş ve çok 
kendini beğenmiş bir adam olan 
Herant efendile ona hilkaten çok 
benzeyen zevcesinin hodgamlığı 
arasında geçinemediğini ilave 
etmiştir. 

Klğorkun tahminleri 
Kiğork efendi Aliye hanımı ta· 

nımadıtını, gerek kendisinin, ge· 
rek Mm. Manniğin Aliye hanıma 
hiç bir yerde ve hiç bir suretle 
prezante edilmediA"ini söylemek
tedir. Bu hadise hakkındaki fikri
nin ne olduğu süaline karşı Kiğork 
efendi çok şayanı dikkat ifade
lerde bulunmuştur. Kiğork efen
diye nazaran iki ihtimal mevcut
tur: 

1 - Aliye hanımın M. Berge
re karşı bir temayülü olabilir. Vi
yanaya gitmesi mukarrer olan 
Bergeria arkasından yol hazırlık
larında bulunması ve Herant 
efendinin evine giderek' Bergeri 
araması buna delil telakki olu· 
nabilir. Asabi bir hava içinde He
rant efendinin evine giden Aliye 
hanımım zevcesinden barit bir 
muamele görmek ve ondan mü· 
teessiren böyle bir harekette 
bulunması muhtemeldi. 

/.~abadi 3 üncil sayifada] 

Feci bir lfaza -
Yokuş başında 

freni 
•• kopan arazoz. 

Şehremaneti itfaiyesinin bat· 
şoförü Fahri efendinin idaresin
deki 16 numrolu arazöz, dün 
Beyoğlunda Şehsüvar sokağında 
tüyler örpetecek derecede feci 
bir kazaya sebep oldu. 

Bacağından yaralanan şoför 
Fahri efendi kazanın nasıl vukua 
geldiğini bir mubarririmize Şöy
le anlatıyor: 

- "Beyoğlundaki itfaiye mus
luğundan arozözü doldurduktan 
sonra Galatasaray-Tünel cadde
sini takip ettim. Maksadım Be
yoğlu belediye dairesinin arka
sından inip Şişhane tramvay cad
desine çıkmak ve doğruca ora
daki garaja girmekti. 

Tünel başına geldiğim zaman 
otomobilin firen zincirinin kınldı· 
ğını ve "Vitesn in"de tutmadığını 
öğrendim. Otomobil bir lcerre yo
kuş aşağı inmeğe başlamıştı. Ma
nevra yaparak şişhaneye çıkmak 
imkanı yoktu. Arazöz bütun sür'· 
atile tünelden bankalara inen lcal· 
dırımları bozuk yoldan ilerleme
ğe başladı. 

Yol kalabalık ve buradan da 
otomobil ve araba geçmediği ci· 
hetJe ahali hadiseden bihaberdi. 

Yamında bulunan muavin Ce
mil beni büsbütün ıaşırtmamalc 
için yere atladı. 

Ben mütemadiyen ahaliye ba
ğırarak ikaz ediyordum. Fakat 
nihayet içindeki 40000 okka su· 
yun sikletile beraber ağırlığı 8 
tona baliğ olan Arozöz önüne 
geleni ezmeğe başladı. 

Altı yedi kişiyi çiğnemiştim. 
Bu şekilde yokuşu tamamiyle 
inip bankalar tramyay caddesine 
çıkmak isteseydim daha bir çok 
adam ezecek, ve ihtimal bir tram
vayı ve ya otomobili de parça
layacaktım. 

Bunun için hayatımı tehlükeye 
koydum ve arazözü devirmeğc 
karar verdim. Direksiyonu müte
addit dafalar sağa sola kırmak 
suretile nihayet arazözü devir· 
meğe muvaffak oldum; ben de 
yaralandım." 

Vak'a esnasında yaralananlar 
Hasan, Süleyman, Hüseyin , Mi
şon ve diğer hüviyeti anlaşılma
yan iki kişidir. 

Avram isminde bir kömür
cü de vücudu hurdehaş olarak 
terki hayat etmiştir. 

Hadiseyi müteakip Galata mer
kezinin Banka mevkıi memurları 
yetişmişler, yaralıları hastaneye 
kaldırmışlar ve keyfiyetten müd
di umumiliği haberdar etmişler
dir. ilk tahkikat neticesinde, ha· 
disenin, şoförün sun'i taksiri ol
mayarak vukua geldiği tespit 
olunmuştur. Mamafih tahkikat 
tamik olunmaktadır. 

Edebiyat birliğin
den yeni istifalar 

Birlik reisi de r,ekildi 
d 

Dün dört zatın edebiyat birli
ğinden alakalarını kestiklerini 
yazmıştık. Bu gün yeniden üç 
zatın daha birlikle alakalarını 
kestikl~rini haber aldık. istifa 
edenler birlik reisi Kemalettin 
Kimi , Selami İzzet ve Hakkı 
Süha beylerdir. 

Aıır cezada bir lıarar 

Hapishane müdürü a ıs 
hey hakkında 

takıbat yapılacaktır . 
.Mecit isminde hir cinayet malı· 

kumu, bundan hir müddet evvel 
hapishaneden jandarma ile çıkmış 
ve ta Kasımpaşaya kadar giderek 
orada Atina ismindeki metresini 
öldürmüştü. Bir cinayet mahku
munun hapishaneden nasıl çıktığı 
ilk evvel akla gelen bir mesele 
idi. 

Mecidin dün ağır ce?.adn mu
hakemesi esnasında reis bu mese
leyi tenvir etmek i~temiş ve hapis· 
hane müdürü Ha1is beyi istiçvap 
etmiştir. Reis şu suali soruyor: 

- Bir mahkum dört defa ha
pishaneden çıkarılıyor. Müddei 
umumilikten müsaade aldınızmı? 

Halis beyin bu suale yerdiği 
cevap hulisatan şudur: 

Bir defa müsaade alınmıştır. 
Diğerleri için müsaadeye lüzum 
görmemiştir. 

Bunun üzerine reis, flalis beye 
bir saat müsaade verdi: 

- Vesika ibraz edin! Dedi. 
Bu bir saat içinde celse tatil 

edildiği zaman Halis hey hapisha
neye gitmi~ ve istenilen vesikayı 

aramıştır. Avdetinde c-else tekrar 
açılını§ ve Halis bey evrakı göster
miştir. 

Fakat itiraz olunan evrakta 
sarahat görülmeyince, heyeti ha
kime müzakereye çekiliyor ve 
hapishane müdürü hakkında 

tahkikat ve takibat icrası için 
müddei umumilğe müzekkere ya· 
ıılmasına karar veriyor. 

Diğer cihhetten muhakeme 
zaten bitmi~ti. Müddei umumi 
Cemil bey , Mçcit in katil 
maddesinden, mustafa çavuşun 
vazifeyi sui İ::;timalinden mücrimi· 
yetini, jandarma abdullahın da 

askeri kavait mucibince amırı 

olan mustafa çavuştan emirleri 
infazdan ba~ka bir cürmü olmadı
ğından ademi mes'uliyetini talep 
etti. 

Muhakeme şimdi müdafaaya 
kalmıştır. 

Posta ve telgraf 
umum 

müdürü gelecek 
Posta ve telgraf umum müdürü 

Fahri bey 1 temmuzda şehrimize 
gelecektir. Fahri bey şehrimizde 
Ankara • lstanbul telefon tecrü • 
beteriyle meşgul olacaktır. 

Müstakbel lngiliz 
krva)içesi •• --

GeçenlL.-..e 35 inci yaş eeneiİL~ 

tes'it eden fl)~~~---
İngiliz veli· · 
ahtinin, İs
veçli pren· 
ıes İngrid 
ile eYlene
ceği söyle
niyordu. Bu 
haber ne 
tekzip ve ne 
de teyit edil· 
mi§tir. Sait· 
lames sc.ra· 
yındakileri • 
nin bu ıu· 
retle arzula
rı yerine gel· 

miş olacak· ~iiiiiiiiiiiiiiıiiıiımiil 
tır. Prenses 
İngrid 2f 
Mart 19] 
mu~tur. 

Pss. Jngrid 
Stockholmda clo~-

Sıcaklar arttılf ca arfiJ101 -
Dün terınometre otuza 

kadar yükseldi. 
Galiba daha yükselecek. 

~ 

Bu sene kış 

hepimizi şaşırt

mıştı.Acaba yaz· 
da şaşırtacak mı? 
Bu süali dün he· 
men herkes ken· 
di kendine sor
du • Filhakika 

I// ·o -
/;/l\'-

mevsimin ateşi 

dün iyice kendi
ni belli etti.Ter
mometre 30 a 
kadar yükseldi. 
Kışa göre yazm
da şiddetli ola
cağını söyleyen 
tecrübedideler 
termometrenin ualıa fazla )ilksel· 
mesini bekliyorlar. 

Y eşilk<;r rasat istasyonu da 
sıcakların daha ziyade artacağını 
tahmin ediyor. Bu hesapça lstan· 
bul bu yaz bir hayli kavrulacak. 

J 

I 
~ 

Yalnız Istanbulda değil, Ana· 
doluda da şiddeetli sıcaklar hükünı 
sürüyor. Bilhassa Adanada taham
mül edilmeyecek dereceyi bulmuş
tur. Cenubi Italyada ve Mesinada 
hararet 36 dereceye kadar çık
mıştır. 

Deri meselesi 
iktisat vekaleti 

dün bir 
hey' et gönderdi. 

Ötcdenberi mektep kitaplarını 
tabetmekle iştigal ve sene ha
~ındanberi zarar ettiklerini iddia 
eden yedi kütüphane sahibi dün 
maarif vekaleti tarafından Anka
ra ya davet edilmişlerdir. Bunlar 
Muallim Ahmet Halit heyle şark 
Ye maarif, Ibrahim Hilmi, kanaat, 
tefeyyüz, sühulet kütiiphaneleri 
sahipleridir. Kitapçılar Pazartesi 
günü hareket edeceklerdir. 

Şükrü Kaya bey 
Tercan, 26 [A. A] 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
bey ve ordu müfettişi izzettin 
paşa Tercana gelmişler, ve bir 
müddet istir.abattan sonra, Erzu· 
ruma avdet etmişlerdir. 

Az, öz 

Filtlr buhranı 
Harpten sonra buh'l'.anlar baş 

gösterdi. Za1ıire, sermaye, v. s.: buh
ranları.., Acaba fikir buhram da 
tıar m1? Avrupalılar bunu §iddetle 
lıisscdiyorlar. lJüyiik bir fransı::. 
mecmuası bu hususta bir an~·et 
a~:mı§. Fikir amelesinin uaziyeti fe· 
na. Fil:ir. bir insanm lıayatını te
min edemiyor. Tüccar, esnaf, sar
raf, san'atkiir, çifçi, hatta amele 
müreffeh. lfokıki bir müellif, bir 
hakim, bir artist, bir ıalr, hatta 
edebi bir romancı dimağı ile ge
çine7Jıiyor. Geçinemeyince bu mes· 
lekten ı;az geçiyor. Fikir ölüyor. 
Kezalik sırf ilim ile upOfan, ve, 
bunun sanayideki tatbikatına kar:ıı
mayan jla, en mühim merke:IP.rde 
bile ekmek bulamıyor. 

Kitnpçılık harpten evelkisine 
nispetle aldı, yürüdü. Lakin lnti· 
~cır eden bütün eserlerin hiç bir 
ılmi, fehefi, edebi mahiyeıleri yok· 
tur. Bunlnr edebiyattan dı§<JrUltr. 

Bu buhrana karşı bir ilôç akla 
gelir mi. yoksa ka:aya riza mı gös
termeliyiz? işte, balısettiğinı mec
mua bunu soruyor. Süaline de· 
ı·amla: 

Siyasi ııe içtimai tedbirlerle, 
devletlerin müda1ıeleleri ile buna 
karşı gelinebilir mi? /fadeye göre 
mekanikin ifrat ile tekamülü, kapi. 
talism ve domokra.si filı:ri öldürü• 
yor. Det:letler mi buna çare bul· 
malıdır, •yok.sa, mes'ele fikir es'ha
bının tesanüdü ile mi lıullolunur? 

Tedavi cihcıiııi bir tarafa bıru
kalım, te~lıil ile uğraşal.ım. Ger
çekten böyle bir buhran mevcut 
mudur? Eı·et! bütün alaimqen an· 
lıyoruz ki yirminci avın ilk kısmı 
fiJ..ir itibarı ile on dO~ızuncudan 
çok aşağı.dır. Umumi edebiyat ol• 
duğu ·yerde kaldı. Halkta lıeı·e:) 
''ok. Olmayınca mütefekkir ve e
dip te yeti§mez. Dimaglar artık do
ğuram ıyor. Mekanik fikire galebe 
etti. Musikinin 11e hal,de oLdugunu 
görüyorsunu%. Bir hüner, bir fen 
olan musiki, yerini Haıvaii adala. 
nmn zenci t•e yabani çaltısına. 
ca:banda, blraktı ... Alnıa11yada bir 
büyük üsıat bundan o kadar sıkıl. 
mıı ki ıal>ancayı çel•erek intihar 
etmi:.. 

Alımcı Jlaşim bey ne derlerse 
desinler edebiyatta ayui haldedir. Ba 
sılnıı eserlerden payidar olacak ne 
ı•ardır? 

Bu bulıran bizde daha ziyade 
lı" wlıınuyor. lliç bir edebi mec
muamı::. yoktur, iddiasında bulu
nursak tekzip edilmekten korkma· 
yalım. Türkiyede edebiyatla, haıta 
rıa:mi ilimle hayatını 1.·a:anan tek 
bir :vatanda§ meL·cııt mu? Her gün 
Ankara caddesinden (sabık Babia· 
li yu"l.·rışıı) geçiyorum: topu topu 17 
lı.itapçımız var b<Jnlarm çoğu mek
tep kitaplan satmakla geçiniyorlar. 
Rir ı.ckımı dtı san'atlarına l:ırtasiye 
ciliği ilnve l'tmişler. Bazılarının bir 
kö§esi de ıütüııcü, pulcu cameka· 
nıdır.... - C. N. 

-====-==-==-===========--=-== 
Sevinç süvarisinin 

cezası 

tecil edi1meyecek 
Marmara ve Sevinç vapurla

rının müsademeıi üzerine Sevinç 

vapuru Kaptanı hapse mahkUm 
edilmişti. Bu :nahkumiyetin te· 
cil edilip edilmemesi hakkındaki 
milnakaşa, yaptığımız tahkikata 
nazaren doğru değildir. 

Hadise vefata sebebiyet ma
hiyetinde bulunduğundan Kanu
nen tecil tabi bulunmamaktadır. 

iKDAM 8 Temmuzdan itibaren 
şeklile çıkmağa başlayacaktır. 

Hamdullah Suphi ve Y akup Kadri 
B.ler ikdama muntazaman yazacaklar. 



anın haritaıı 
Pahalılık? 

---
914 senesinde 100 
929senesindel523 

Düne, buQUne, ~arına aii müteferrik haberler 
Geçen biı- icmaliıuizde İ11gil· 

ttte ba9, ekili Mac Donald'ın ekal· 
liyetler hakkındaki makalesinden 
bahfie.fnıi ıık. Hu ) azıda mWıderiç 
fikirler ·ahıız matbuatı ck:itil, b~ 
tün de\ loderi düşündürüyoıı. Baş· 
nkil ıi) a i kanaatini inkar ede
mez, za.ren etmiyor da ••. 

EkalJi}et hakkındaki amele par· 
tieinin noktai nazarı şu devletlere 
taalluk r.der : 

Alsace dolaym ile Fransa ; 
TJ rol ve İstiryadan dol ) ı İtalya; 
Dutun Sırp, •hırvat, slo~cn kı-

rallı&ı; 
Üçte bir ahaliı;i leh olmayan 

Lehistan; 
'Büyük ckalli} etleri ihtiva eden 

Roman)a; 
On ilç milletten mürekkep Çe· 

koslovakya. 
.,.Bwılardan ba,ka, Avrupa hari· 

tasına bakacak olursak daha hir 
ı:ok dc\letler vardır ki ekalliyetleri 
muhtevıdir. 

İngiliz bükümet reisinin fikrine 
göre Avrupauın bn günkü vaziyeti 
yanlıfıır. Bu harita üzerine sulh \C 

müealemet bina edılewez, 1mai, 
yeni Avrupayı ıauaim eden ve 
sulbıan t0ma akdedilen muahede· 
let wbih edilmeiidiı' • 

'Bu muabedelerin ayni ile mu· 
faafuoında israr eden Fransadır. 
~raua, bu husutta Leh, Çekoslo
-a~ Yugoılav, Romuıya ile bajlı· 
dır. Eeulik 4u ıon üç devlet ıe, 
kendi aralarında "küçük itilaf" la 
1 .. ~Jı olmayı münasip görmü;fordir. 
Esaslı bir haksızhk devletlerin sıkı 
muahedeleri ile teeyyüt ediyor. 

Ku'avi Avrupada bu manl'ume
miu rei i J 'ran adır. Eğer İngiltere 
Amerika ile tam bir itilif üzre hu· 
lunursa Avrupanın 4ekli deği,mek 
icav edecek 1 66Kılbi itilaf,, unnnı 
verilen ingiliz ve fransız doıtlagu 
&uuuaa gelmit olur. 

· Göruyorsunuz ki Mac Donald'ın 
programı pek tilmullüdür. Esas, 
nazariye, hık noktalarwdan gayet 
tioğnı ve inaani olan bir fikir aca· 
lın şu öniimüııdeki bir kaç senede 
tatbik o}unabilir mi ? Bunun için 
cezri bir inkılap Jizım. Bu inkılip 
mümkün mil? 

Şo) le fırzedelim : Amele partisi 
lngfüerc dahilinde pek .Jiyade ku'f· 
\et peyda etmiştir; ve, .Amerika 
:ıe tam itilaf halindedir (Bu cihet· 
_r henüz şüphelidir). Bu takdirde 

i,ile Avrupının hıritaBını yeniden 
tauzim etmek 1011 derece güç lıir 
iştir. Çünkü devletlerin çoğu bak-

. -.ız olduklarından kendilerinin bu 
fi iı'yc kartı hemeo birletmeleri 
ı .. : lir. 

. l'itanın kısmen taahihi de 
pt.•L. gUçtUr. Böyle olurea diğer dev· 
lı>tler yarın kendi başlarına da bir 
bir lNla geleceğini düşündtiklerin· 

tJea ı.huna mani olurlar. Bakalım 
•crcyan :ııe gösterecek! Her halde 
haritanın tashihi lüzumu ortaya 
atılm13uı. Bu Umniye nasıl husul 
ıaba&ıoa çıkacak? 
' Şimdilik bu çetin mea'elerıio 
na!ld halledileceğini rahmin bile 
ecleıneyir.. - C. N. 

Ticaret odası her ay hayat paha
lılığı için bir istatistik tutuyor. 
Bu i tatistiğe nazaran 1914 senesi 
100 itibar edilirse, 1929 Mayısı, 
yani geçen ay, gıda maddeleri 
1580, mahrukat ve tenvirat 1354, 
givecek 1372, ev kirusı 1666 ki 

J • 

umumun yekunu 1914 senesı 100 
he abilc 1523 palıa1ılammştır. 

HMVa}İCİ 
zaruriye 
isimleri 

i ·~ 

1 \ah idi kıya~i 
üzerine fiatı 

.; ı: 1tııımuz 

:> .ı.c 1914 
MA)l!-

1929 
kuru' S. 11.ı.ru~ ::>. -----------·--- --Ekmek ok. l 87 21 60 

Şeker 
" 3 55 50 

Kahve ,, 12 180 
Pirinç 

" ~ 46 
!\lnkarna 

" 3 43 
Patates 

" 1 20 
.Fasulye 

" 4 62 
Soğan 

" 
. 50 10 

Zeytin yağı ,, 8 105 
Tuz 

" l 50 12 50 
Süt 

" 2 30 
Peynir (kaıer) 

" 
12 195 

" 
(be)H) 

" 8 100 
Et (koyuol ,, ~ 

' 130 
Sade yağ ,. 10 227 50 
Yumurta adet • 50 4 
Balık ,, 3 25 
'faze sebze 

" 1 20 
Havayici zaruriye ise 1914 le· 

nesi 100 hesabiyle 1523 pahalı-
lanmı~tır. 

haberler il 
Uarcmıaaının mirııs• - Haremala· 

rından Beıir ismindt biri geçf>nlerdo 
vefat etmiş ve diğer haremuı da Betir 
ıığa ile karabet iddia ederek merbumıuı 
180000 lira kı) aır;tiodeki aervet.ine ı .... 
hup eı lenıek istımıittll'. Ke) fi)-et Hazine 
vekillerince haber alınarak mumaileyh 
hakkında ikıımei dava edilmiı ve aetic:e· 
de mahkemeyi Hazine kazannıııtır. Betir 
ağanın nukut ve emvali HuiDe) e i.ııtib.1 

etmi~tir. 

@ Altı &Jda yedifimiz et - Bu eea• 
nin birinci glınUndexı ma} ısın son gi1rıl1oe 
kadar altı ay içinde Karaqaç müesıİle· 

sinde 6S hin 133 erkek 15.808 dişi ka· 
raman 21,217 erkek, 1521 di .. dathç 5 
bin 606 erkek 5388 diıi kmrcık, 13,300 
erkek 5061 diıi keçi, 74,778 kuzu 131 
oğlak, 6296 yerli ökür, 3076 ecnebi ökUa, 

256 ecnebi inek, 888 er~ek. manda, 788 
diti manda, 345 dana, 140 malak, 6 buji, 
l deve, 914 yerli idek. keıilmittir. 

Domuz zebhiyatı ıimdiye.kadar Şiılidc 

husuıt bir mezbahada yapılmakta idi. ıı:. 

manet domuz zebhh atını da Karaağaç 
mUessisesınde yııptırmak tasanurundıdır. 

Bunun için hır k.eıllme aalonu vUcuda 
getirilecektir. 

@ Odaya kaydedilmeyenler - Tica· 
ret od111 >•kında umumi bir tefıiı yapı· 
cık ve timdiye kar kaydedilmeıııiı Cacir 
\arsa bun lan oda) a kal dedecek. tazibi 
tesislerıoc gore ceıa alacakbr. 

@ Ziyaret - Dahliye nUleti he~ eti 
teftiti) e reiai Muıtafa Arif bey Dio Yali 
vellili Muhiddin be) i 7jyaret etmiıtir. 

iki iflas raı lıı;a edılen bir nıektep - Vali ve 

1 ot:kolo birahanesi ile, Çarşı kili Muhiddin bey Dun refak.atiude Ma· 

Al H d b rif mliduru Ha;ı.dar, Muhaeebei buıuıiye 
içind~ terlikci i ay ar ey muduru Cemal bey olduğu halde Bozbane 
ifla, ctmi~tir. M. Foskolo da bor· kıır~ eaine gituıiıler ve orada ioca edilmekte 

cund.\ dolayı tevkif edilmi~tir. olan nıek..tep binıısını gbrmüşlerdlı. 
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kimselere sorup ıoruşturdu. 

J( ap alı oda Bcsmard da tahkikata ittirak 
:ı etmek İl~iyordu, fahat Paul kat'· 

iyen razı olmadı. 
- Acaba vaktında yetişehile

cek miyiz? Bu .kadın Kari ile ko
nuşurken daha vahim bir tehdit 
savurdu: "Tali aleyhimize dönü
yor.. Eter muvaffak olursam, hu. 
kara listenin sonuncusu olacaktır. 
Kari, imparatorun bu işte muvaf. 
fakıyeti olup olmadığını sorduğu 
:zaman, kontes demi~ti ki: "Lüzu· 
mu yok.. Bu nevi te~ebbüsler sö
ylenmez .,. Anlıyorsun ya Berna· 
rd, burada daha mühim bir iş var. 
Bu kadın bir veya iki kilometre 
geri veya ileri gitmekle kara list
enin ıon numerosunw tamamlaya
~atmı elbette zannetmez. 

Başka bır şey 'ar , başka bir 
tef var.. . . 

Paul bütün o geceyı ve ertesı 
ç rşanLa giınünü şehirde ve tine 
nehri boyunda tahkikat ile a-eçir• 

- Hayır, dedi, bu kadının 
seni tanımaması daha doğru olur. 
Sonra kat'iyen hemşiren.i g6rme
meli • Binaenaleyh Elısabethle 
evde kal, onu biç bir zaman dıta· 
nya salma 1 Onu gözden ayırma .• 
ç6nkü karşımızda mümkün olabi· 
lecelc kadar müthiş bir düıman 
var. 

Kardeı ve hemşire oturduk-
ları odadan hiç dıprıya çıkma· 
dalar. Paul yemek zamanları ge• 
liyor, acele acele yemeğini yiyor 
ve hiç durmadan tekrar çıkıp 
gidiyordu. 

- Kontu burada, dedi, oto· 
mobildekilerden ayrılmış , hasta 
bakıcı kıyaietini de çıkarmıf, bir 
delikte bekliyor. Ağını ören bir 
örümcek gibi 1 Elinde telefon, 
adamlarıua emir veriyor. Kendi-

Pendikte feci 
bir tren 

l<azası oldu 
Dun sabah Pcndikte feci bir tren 

kıı!R.ı oldu. 
:!aat (6,2) de Pendikten Haydarpaşaya 

lıaı~kı:t eden trene Erenkör lisesi tale· 
bt'. İnden l\Il')lbat hanım atlamaiL i.ttemi,, 
gerek tren lıallcı gerek memurlar treD 
hıırekı•t ettiği ıçin • Atlama ! • diye 
bağınm~lımıa da, Melibat hanım din· 
lememiı ve trene atlamaya da muvaffak. 
olamıyarak du~mll~, trenin altına gitmiş
tir. 

Tren balkı ve ~rlar bu feci Tazi
yeti gorünce makiniıte bağırmağa, trenio 
durması içfo dUduk. çalmıya bıılamıılar, 

ı fakat makini t ya bu ıesleri duymadı~ı, 
yahut ta treni teyk ife muvııffah olanınd1~ı 
iı;in katar } olunr. devaın r.tıniştiı. 

Kızın canhirs~ bir şekilde bağıadı!rnı 
i'iJeo treu hall~ı vıı.goniardaki emniyet 
tertibatından istifade etmek istemiıler, fa· 
kat 1 ir kısmının bozuk olduflunu gürınu
wlerdir. Na ılsa vagoıılardan birinde bu te· 
rtİblit sağlııru :zuhur etmiı .. e hu çekilin· 
ce tren durruu,tıır. 

Tren durunca kazazde kız tren altın· 
dan çıkarılmıı ve o ı&m&D aat bacafıııuı 
.lı.uıkt&ıı koparak treni.ıı altında ve yolun 
içinde kaldı~ı ıörülmUıtUr. Biçare kızı 
baıtaoeye nakletmek için ıedye getirmek, 
illç sandığını açarak müdantı evveliye 
yapmak kimsenin aklına gelmemiı, niba· 
yet bunlar bulunmuı ve tren yolcuları 

ı meyaauıda buluı:wı bir doktor yli&bq111 
zavallı kızın bacalınm koptulu yere teıı· 
turdiyot dokmuı ve kızcağız derhal bas· 
tane.)'• ıötıArillmek Uıre taat c 7,15 • te 
Peııdiie •Uvualet eden Adapazarı trenine 
konulmuıtur. 

Bu eırada tren memurlan mUddei 
umuminin gelme.ini iıtemiıler, bu yuzden 
de lozıa bu&ahaneye na\di te"ehhiır etaıİ§· 
tir. 

Kaıazede hanım kız Erenköy lisesi 
Calebeaindeudir. Pendiğe bir hafta evel 
ta,,ın1D11 olan Sellnikli Sıl&hattin be> in 
kızıdır. 

Tıp fa\Ulteıi habtanesine nakledilmişse 
de, zavallı kız kısa bir müddet sonra 
bayata ıöılerini kapamı§tır. 

Arnavut köyünde ya· 
kalaoan hırsızlar 
Arnavut köyünde kollei muallim· 

!erinden bir zatın köıküne gi
ren hırsızlar polisçe yakalana • 
caldarı esnada ailih kullanmışlar 

ve müsademe neticesinde hırsı· 
zlar yakalanmıştır. 

Arnavut Muharrem, Sefinikli 
lbrahim ve Oaman iıimlerini 
tqıyan bu ıerirler hakkında 
poliıçe yap.tan tahkikat bitmiş 

ve hıraızlar dün adliyeye ıcvko
lunmuılardır. Adliyede beşinci 
mustantik Necip Nadir bey hay• 

dutları istiçvap eylemit ve af ka
nunu dolayısiyle hapiaaneden çı· 
kan bu azılı ubıkalılar tekrar 
tevkifaneye ıevkedilmişlcrdir. Bu 
sefer eski mahkumiyetleri ilave 
edilecektir. - -
;Reşadiyenin taksiti 
f{eşadiye Dırıtnıvtmın inşa ı 

bedeline mahsuben Türkiye miJli 
bank.aaına ,..tırılmış olan 1,000,000 
liranın iatirdadına ait mesele, 
mahkemeye intikal etmiştir. 

ı sa 

ıini emin bir yerde sanıyor, hem 
de planını anlar gibi oluyorum . 
Karim öldüğünü bilmiyor. Kay
ıerle konuştuğumu bilmiyor. Be
nim burada olduğumu bilmiyor. 
Bu ıef er pençeden kurtulama. 

Bu ıırada harp haberleri pek 
iyi değildi. Nehrin sol sahilinde 
ric'at hareketi devam ediyordu. 

Paul alcıam 1aat altaya clotru 
tekrar göründütü ıamaa yenin· 
deki kan lekesi Elisabethi kor· 
kuttu. 

- Ehemmiyeti yok. Elimi bir 
yerde çizdirmit olacatım. 

- Amma eline bak kanıyor. 
- Hayır bu benim kanıpı 

değil .. Merak etme,, 
Bernard dedi ki: 

- Biliyor musun, bqkumandan 
bu sabah Soisıona geldi. 

- iyi ya.. Kontesle adamla· 
r1nı kendisine hediye olarak tak· 
diın edeceğiın, • 

Bir Hat kadar daha uıaklıf· 
tı, sonra yemete geldi. 

Emaneııe 
Oktruva değişmiyor 
Yeni gümrük tarif esinin tıtbi

kmden sonra emanetin oktruva 
resminde tadilat yapacağı hakkın· 
daki haberler yanlı~tır. Tarifenin 
değişmesi olstruva resminde tebed. 
dülitı mucep olmıyacaktır. 
Buz sarfiyatı çoğalıyor 

I Iavalarm çı>k :;ıcak olması 
~ebirde henüz buz buhumı tevlit 
etmemijtir. Emanet şehrin hıız 

ihtiyacını temıne gayret etmek· 
tedir. 

Taksimde işe başlandı 
Taksim meydanının düzeltil

me~i ve güzdlc~tirilmesi için ve
rilen .L:ararın tatbikına geçilmiş· 
tir. Meydan ölriilmekte, havuz ve 
bahçenin yerleri işaret olunmak
tadır. 

İtfaive tnfitehassısı 
Viyan~ itfaiye müdür muavini 

itfaiye mütehassısı olarak şehri
mize celbedilecek idi. Mütehassıs 
hala gelmediğinden emanet dün 
Viyana sefaretimize tekrar müra
caat etmiştir. 

Adadaki kilise 
Bilyilkadadaki Ayayani kilise

sinin istimlaki hakkında cemiye
ti belediyece verilen karar dün 
Ada belediyesine tebliğ edilmiştir. 
Aynı zamanda istimlakin çabuk 
yapılması ve yolun sür'atle itma
mı bildirilmiştir. 

Kadıköyünde park 
Kadıklıyünde bir park yapıl

masına karar verilmiş jdi. Kadı
lıcöyündeki mevcut meydanlardan 
birinin intihap edilerek park ha
line ifrağı mukakrrerdir. 

in hisarlarda 
Çakmak beyannameleri 

10 Haziran tarihinde çakmak 
kanununun tatbikine haşlandı.Şim
diye kadar inhisar idaresi çakmak 
almamıştır. 40-50 ki~i beyanname 
vermişlerdir • Beyannameler için 
verilen mühlet 9 temmuz akşa
mına kadarrdı. O güne kadar be
yanname vermeyenler hakkında 
kaçakcılığın meni hakkındakı ka· 
nun ahkamı tatbik edilecektir, 

Kibrit inhisarı müdürü Tahir 
Kevkep bey diyorki: 

- Piyasadaki çakmak şimdilik 
idare eder. Bir senelik ihtiyaç 
tespit edilecek, Ondan sonra mil
li fabrikalara sermaye vererek 
dahilde çakmak imali işini halle
deceğiz. Maksadımız çakmak için 
harice giden parayı gönderme
mektir. Esasen kanunıın esbabı 
ınucibelerinden biri de hudur. 

Iki kadın yankesici 
• 

Zeyneb ve Dudu isminde iki 
kadın müteaddit yankesicilikler 
yaptığından polisçe yakalanmıştır. 1 

su 

Bernud ıordu : 
- Artık itinden emin misia ? 
- ln1an bayatta hiç emin ola· 

bilir mi ? Bu kadın şeytanın ta 
kendiei •• 

- Nerde uklandığını biliyor 
DlUIUD? 

- Biliyorum. 
- E, ae bekliyorsun ? 
- Saat dokuz olsun bekliyo-

rum. O vakta kadar uyuyacağım. 
Dokuzdan bir az evvel beni uyan· 
dar. 

Karanlığın içinde top uğul
tulan devam ediyordu. Baz:an bir 
obüı büyük bir gürültü ile şehrin 
içiae düşüyordu. Her istikamete 
kıtaat ıidiyordu. Bir aralık harp 
uğultusu durdu. Bu ıakin dakika-
lar ,UrWtüden daha müthiş olu .. 
yor, 

Paul tam ıamanında kendi ke
ndine uyandı. Karısına ve Bern•· 
rda dedi kiı 

- Siz de ielecekiiniz. Elisa-

Gayri. müslimler Müteferrik 

B Beste ve güt te davası 
ursa ya 25-6-929 tarihli nushanızıu 

g i de b i ı e c ek ı er. ikinci şayfe birinci sütün unda (bir 
intihal davasr) serlavhah yazıları-

Gayri mlielimlerio Bursa, Yalva 
ve İzmite seyahat edPbilecekleri 
Dahiliye vekaletinden •iliyete 
tebliğ edilmiştır. -.... 

isl<anda 
Teftiş seyahatı 

Yirmi gündenberi şehrimizde 
hulunmakta olan umumi iskan 

müdürü Hacı Mehmet bey Pazar
ı tesi günü kara deniz sahilindeki 

1 

iskan teşkilatını teftiş etmek üze
re han:kct ed{ cektir. Mehmet bey 
sırayla Samsun, Giresun, Orıiu 

ve Tarabzun vilayetlerindeki iskan 
teşkilatını tetkik edecektir. 

AdllJ1ede 
Avukatların Avrupa 

sevahatı 
~ 

Avukatlar, Temmuzda tatil baş
layınca Avrupa sevahatine çıka· 
caklardır. Geçen sene olduğu gibi 
bazı hakimlerin de birlikte seyahate 1 

çıkmaları muhtemeldir. 
Bu sene geçen sene olduğu gibi 

Parise gidile<"ek, ayni zamanda 
HerJin, Vi) ana, Bükreş ve civar 
memleketlerin ba~hca ielıir1eri 
gezilecP-ktir. Gidilen yerlerin baro
ları da ziyaret edilec~k, bu suretle 
baromuzla yakından hir tanı~ma 
hasıl olacaktır. 

Vapurcu larclan 
hey'et gitn iyor: 
Bir refikimiz İstanbul 'apur· 

cuları tarafmdan Ankaraya bir 
hey· et göp,derilece~i ) azıyordu • 
TicRret odası ticareti hahri} şube i 
de bu lıuquetu tahkikat yapıuı., tır, ı 
vapurcular ademi malumat Leyan 

;:;~·:;~ sefirimizi 
dün hareke etti. 

Atina sefiri Enis be, dıln Lloyd 
Triestioo k.uuıpanyaımım, Stella 
Ditalya vapuruyJa mahalli nıemu· 
riyktiue harekeı etmiştir. 

Istanbulda 't''r altı 
• 

traınvayı 
Tramvay şirketi hükumetten 

bir yer altı tramvayı imtiyazı talep 
edeı•ektir. Ba imtiyaz alındıgı tak
tirde tramvay şirketi şimdilik 

Eminönü ile beyazit ve Karaköy 
He Taksim arasında bir yer altı 
tramvayı şebekesi tesis edecektir. 

Bu suretle izdihamın onü alına
cağı tahmin olunuyor. ileride 
bu şebeke Bogaziçine kadar tevsi 
edilecektir. 

beth, nasıl kendini metin hissedi· 
yor musun? 

- Oh, Paul, sen bile ne kadar 
sarardın. 

- Evet, heyecandan .. Son da
kikaya kadar hasmm yakayı kur
tarması ihtimalinden korkuyorum. 

- Ne gibi? 
- Bir ihtiyatsızlık olur, fena 

tesadüf şüphe davet edebilir. Be
rnard, sen orada ne yapıyoraun? 

- Tabanca alıyorum. 
-Lüzum yok. 
- Canım , muharebe yapmı-

yacak mıyız? • 
Paul cevap vermedi • Adeti , 

bir işi yaptıktan sonra izah et
mekti. Bernard tabancayı aldı. 

Saat dokuzu çaldığı zaman, 
büyük meydanlığı geçiyorlardı . 
Kliseye geldiler. Tepesinde bir 

nızı okudum. Meselenin hakika
tını arzederek aynı sütüne dercini 
rica ederim. Şöyleki: 

Kitapcıya (musiki ~arkı nota. 
Jarı) nımile bir kitap sattım. ken· 
disinden alacağım olan paranın 
bir mıkdarmı vermekten imtina 
ettiğinden kendisini mahkemeye 
verdım. Mahkemede borcunu ka· 
bul etmekle beraber göya güfte 
sahihi Mehmet Faruk bey gtifte. 
niu intihal edildiğinden dolayı 
kendisinden bir hak iıtiyormuı. 
Kitapçı da bunu serdederek. ben· 
deıı davaya kıyam etmic ve ya ede
cekmi§. Anlaşılıyor ki bunlar va• 
kıt kazanın maksadile yapılmıı 
şeylerdir. 

Bendeniz beste sahibiyim, güf· 
tenin altında Mehmet Faruk be. 
yin imzası mevcuttut... Her bes
tekar güfte sahibinia ismini tqı· 
yan şiirlerini besteleyebilir. Çün-
kü her yerde bu böyledir. Şair 
olan ıat için bu da bir iftihar me• 
selesidir. Çünki eseri takdir edil· 
diğinden bestelenmiştir. 

M. Ülker 

Sıltltat 1111 
Deniz ve yaz 
Yazın şiddetli sıcaklarına 
rşı elimizde deniz en iyi 

bir devadır. Bundan istifade 
edilmelidir. Deniz banyoları 
sinir cihazımızın kuvvetlenme
sine yardım eder; aynı zaman• 
da umumi tegaddiyi Unzim 
eder. Bir çolc lenfa tiki er de
niz banyoları sayesinde top· 
lanırlar. Fakat deniz de iki 
yüzü keskin bir silahtır. Ba
zan zarar verebilir. Böbrekleri 

hasta olanlar, kalp haıtalara, Cİ· 
ğerleri zaif olanlar, romatiz· 
malılara deniz zarar verir. 

Diğer sağlam insanlarda 
deniz çok istifadelidir. Sinir· 
leri zaif olanlar, yorgun İD· 
sanlar denizden istifade eder· 
!er, fakat denizde çok kal· 
mamalı ve fazla hareket et
memelidir. 

Denizden t,.ıktıktan sonra 
adi su ile duş yapmak, iyi 
kurulanmak icap eder. Deniz· 
den sonra kumluk plajlarda 
güneş banyosu faidelidir, fa. 
kat başı güneşten muhafaza 
etmek lazımdır. 

Denize ya öğleden evvel 
9-11 de ve ya beşten ıonra 
girilmelidir. Mevsimin en gü
zel sporundan istifade etmek 
sahilde oturanlara adeta bir 
borçtur. 

Lokman Hakim 

- Bir şey yok. Eve ne kimıe 
girdi, ne de çıktı. 

Çavuş hafif bir ıılık çaldı • 
Sokağın göşesinden iki gölğe 
peyda oldu ve yaklaştı: 

- Evde bir ses itittiniz mi? 
- Hayır çavuşum. 
- Hiç bir ışık falan •• 
- Hiç ışık görmedik. 
Paul yürüdü, ötekiler de ta· 

limatı mucibinde hiç gürültü vo 
ses cıkarmakaızın onu takip et· 
tiler. 

Bir evin önünde durdular, 
kapısının Üç basamak merdiveni 
vardı. Paul hafifçe kapıya vurdu 
ve ayni zamanda cebinden Çl• 

kardığı bir anahtarla açtı. 
lçerde lambasını yaktı, arka

dan gelenler çıt çıkarmıyorlardı. 
Salonda yerden tavana doj-

müfreze asker vardı. Paul elek
tirik laınbAsının ışığını o tarafa 
tuttu: 

-· Ço.vuc bir ~eyler var mı? 

ru bir ayna vardı. Paul ay• 
naya da hafifçe vurdu ve bir 
kenarından itti. Ayna kapı gibi 

ı 
açıldı, bir merdiven göriindü. 

[Bitmedi) 



Bulgar-Sırp hududu
nda vuku bulan son 
hadise nasıl olmuş? 

Belgrat, 26 [ A.A] 
·Politika gazetesi, 20/21 gece

sinde Bulgar· Yugoslav hududun· 
da vuku bulan hadiseler hakkında 
tafsilat vererek hududu geçmeğe 
teşebbüs eden 3 firarinin hudut 
muhafızlan tarafından itlaf edil • 
diğini yazarak diyor ki: "Son za· 
manlarda Yogoslav arazisinde 
vaki olan müteaddit sui kastlerd
en sonra hükumet memurları hu
dut mıntakalarında emniyet ve as
ayişin muhafazası için şiddetli te
dbirler alınmıştır. Diğer taraftan 
hudut yakınanda Yogoslav Bulg
ar topraklarına halkı tethiş etme· 
ğe amade bir çok silahlı eşhasın 
mevcut olduğu tahkik edilmiştir.,. 

Mezkur gazete hadisenin Yu
goslav arazisinde vuku bulduğu
nu, binaen aleyh hadiseyi yalnız 
Yugoslavya makamatının tetkika 
:elahiyettar okluğunu ilave ediyor. 

Izmir tedrisat müfettişleri 
lzmir, 27 [A. A.] 

Dk tedrisat müfettişleri kon -
gresinin bugünkü heyeti umumiye 
içtimaından sonra mesaisine niha· 
yet vermeıi mukarrerdir. 

İzmire bir milyon lira 
İzmir, 27 [A.A) 

1elediyenin İş bankasından 
yaptığı istikrazın ilk taksiti olan 
bir milyon lira Eylulda alınacak· 
tır. Belediye fen heyeti şimdiden 
bu para ile yapılacak işlerin pro· 
jelerini hazırlamaga başlamıstar. 

lzmir kordon tramvayları 
lzmir, 27 [A.A] 

Halen beygir ile çekilen kordon 
tramvaylarının elektrikle işlemesi 
hususunda Nafia vekaleti ile M. 
I<iffre arasında itilaf hasıl olmu-
ştur. Kordon tramvay hattı liman 
mes' elesile alakadar olduğundan 
keyfiyeti iktisat vekaleti ile tetkik 
eyleyecektir. ----~lüthiş hır feyezan 

Rangon, 27 [A.A] 
F eyıanlar Birmanyada kain 

Arakan da büyük hasarata se
bebiyet vermiş, 100 bin akar sa
hasında arazi su altında kalmış, 
sular birçok köyleri tamamen alıp 
götürmüştür. 10 bin hayvan te· 
lef olmuştur. ----

Harp mes'uliyetı 
Berlin, 26 [A. A.] 

Rayhiıtağdaki siyasi fırkaların 
ekserisi Almanyanm harpten mes
ul olduJıı hakkmdaki ittihamı 
reddeden bir beyanname neşrey· 
(emişlerdir. 

___._ 

Poincare'nin bir sözü 
1

1 

Paris, 26 [A.A] 
Meb'usan meclisi hariciye ve r 

maliye encümenlerinde izahat ve
ren M. Poincare bilhassa ~u soz
lerij söylemiştir. «Rur havzasının 
işgali esnasında Almanya, Fransa 
hükümetine bir kaç. nota gönder· 
miştir. Müttefiklerine hjyaneti ta
zammum edebilecek bir tasavvu
ru ve projeyi nazarı iti bara alma
ğı kabul etmiyen hükumet Dawes 
planının yerine başka bir plan ta
tbik edilmesini teklif eylemiş ve 
M. Parker Gilbert i bundan habe
rdar etmiştir. 1927 Kanunevelin
de hükumet husele gelen itılafı 
temamile kabul ettiğini bildirmiş
tir. 

Devletler cephe alıyorlar 
New-York, ~6 [A.A] 

Yeni gümrük tarifeleri aley -
hinde bir çok devletlerin protes
toda bulunması, batta bunlardan 
bazılarının mukabele bilmisil tet
birler almağı düşünmesi mes'ul 
ınahafili endişeye düşürmektedir. 

Cuma l h~ ı; t:.. lU ~ H:ıziran 28, lY~ 
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Bir tayyare daha 
O~yanosu geçmek 
için bugün uçacak 

NeW-York, 27 [A. A. J 
Tayyareci J'illiaıns 

ile Y<ıncey, plajın 1:azi
yeti dolayisile Oldorc
hart da karaya ineme· 
nıişler ve Fortland tay· 
yare meydanına innıiş
lerdir. Br: lıadise dola
yisile t<ıyyareciler Atlas 
Okyan osu seferini yap
mak için yarın uçacak
lardır. · 

Borçlar 
Paris, 27 [A. A.] 

Radikal fırkasının umumi içti
maında söz alan M. Daladir, borç 
lar hakkındaki itilafların tasdiki 
mes' elesini teşrih ederek fırka
nın, parlamentonun reyine müra
cat edilmemesine müntehi olacak 
hiç bir usulü kabul etmiyeceğini 
söylemiş ve Fransız - Alman mu
kareneti için zaruri olan Ren ha
valisinin tahliyesi lehinde idarei 
kelam etmiştir. Fırkanın icra ko
mitesi reylerin ittifakiyle şu nok
taları havi bir takriri kabul et
miştir, 

1 - Fransa hiç bir zaman al
dığından fazlasını vermek mec
buriyetinde olmadığından tedi -
yatı Y oung planının Almanya ta
rafından kabul ve tatbik edilme
sine bağlı tutulmamalıdır. 

2 - Hükumetlerin kontrolu 
haricinde beynelmilel bir tediyat 
bankası ihdası kabili kabul de
ğildir. 

3 - Harbin tasfiyesi buna 
merbut bütün mes'elelerin, bilha
ssa işgal mes' elesin in hallini icap 
etmelidir. 

Tayyareyi bulamadılar 
Lizbon 27 [A. A.] 

lfomancia tayyaresini aramak 
İçin gönderilen lspanyol ve por
tekiz tayyareleri beyhude araş
tırmalardan sonra geri dönmüş
lerdir. 

Amerika ve soviyetler 
Waşhington; 26 [A. A] 

Röyter Ajansının muhabiri 
Ainerika hükumetinin M. Mac 
Donald'ın teşebbüsüne imtisal 
etmiyeceğini ve Soviyet hükume· 

"Ren,, in tahliyesi 
müzakeratını kim 

idare edecek? 

Paris, 27 [A. A.] 
Le Joumal gazetesi yazıyor : 

Gerek Ren ve gerek tamirat 
mes'elesinde • başlıca alakadar 
olan devlet, Fransa olmak itiba
riyle bu hususlara ait müzake
ratın idaresi hukuken fransaya 
ait olduğundan önümüzdeki kon
feransa riyaset etmek hakkı M. 
Poincare nindir. Esasen bu mes'
elelere derin bir vukufu olan ve 
mes'uliyetlerini müdrik bulunan 
bir zatın bu hususların idaresin
den uzak kaldığını görmekten 
kim memnun olabilir? 

Asıl mes' ele, M. Poincare nin 
telefon başında kalmasının mı, 

yoksa riyaset kürsüsünü işgal et
mesini mi, tercih edileceğini bil -
mektir. 

Bir nıeclise yıldırını düştü 
Berlin, 26 ( A. A. ] 

Şiddetli bir fırtına esnasında 
Prusya Diyet meclisi binasına yıl· 
dırım düşmüş, meb'uslar arasında 
büyük bir korku ve telaş uyandır
mış, maddi hasarat ika etmiştir. 

Fas için istizah 
Paris, 25 [A.A] 

Mebs'usan meclisi, Fas mes'
elesi hakkmdaki istizahların mü
zakeresine devam etmiş ve M. 
Painleve, Ait Yakup mevziinin 
muhasaradan kurtarılmış ve vazi
yetin tabii bir hal almış olduğunu 
söylemiştir. Mumaileyh, takip edi· 
len planın muslihane hulul planı 
olduğunu \'e bunun erbabı kıya

mın vücude getirmiş oldukları 
mukavemet hattını tedrici surette 
kırıp ortadan kaldırmağa nıüsa-
adebahş olduğunu söyliyerek de
miştir ki: "Ait Yakup ile Elbordj 
mevzileri, mes'ul rüesanın reyi 
ile akınlara mani olmak için işgal 
edilmiştir. 

Son baskın esnasında maktul 
diişmüş olan Ait Yakup kuman
danı hakkında hiç bir suretle mu
ahaıede bulunulmaz. 

Son hadisatın, Rif vakayıi ile 
hiçbir alakası yoktur. " Hatip, 
netice olarak, yollar ve demiryol-
ları inşası ve Afrika ordusunun 
hali hazırdaki şeraite intıbak et· 
tirilmesi için ittihaz edilecek ted
birleri teşrih etmiştir. 

Meclis, bir gece celsesi akde-
derek, Fas mes'elesi hakkındaki 
istizahlarm müzakeresine devam 
edecektir. 

D'Aııııunzio hasta tini tanımamak siyasetinde de- " . . . 
vam edeceğini zannettiren bazı ?ardon~ Rıvıer" 27 [A. A.) 
emmareler mevcut oldu2unu bil- D Annunzıo hakkında neşre-
dirme ktedir. J d.~len bir rap~rda h.a~t~lığın mev-

t_;ene bir hao se 
Belgrat, 26 [A, A.] 

Bulgar - Yugoslav hududu ci
varında bir Sırp hudut muhafızı 
kurşunla öldürülmüştür. 

Alsas Loreıı<le ai 
Paris, 26 [ A. A. ] 

:Matbuat, · Alsas Lorende af 
ilanı hakkında hükumetçe Hti
haz olunan tedbiri büyük bir 
memnuniyetle kaydetmektedir • 
Fikir ve meslek farkı gözetil
meksizin bütün gazeteler bu 
hareke in bir zaf alameti değil, 
fakat barışmağa delalet eden 
bir uzlaşma eseri olduğunu be
yan eylemektedir. 

Nevyorktan Limaya 
Lima, 25 [ A. A. ] 

Perou tayyarecilerinden Pi
nilloı ile Zegarro Newyork-Li
ma seyahatini ikmal ederek Li
manda yere inmişlerdir. 

zıı ve umumı şeraıtının memnu-
niyeti calip olduğu bildirilmek· 
tedir. 

Selanikte komünistler 
Selanik, 27 [ A. A. ] 

Hükumet memurları komünist 
teşkilatını bir Ağustosta kargaşa
lıklar çıkarmağa davet maksadiyle 
üçüncü enternasyonal tarafından 
gönderilmiş 'bir kaç tamim ele 
geçirmiştir. 

Ingiltcrede kuraklık 
Londra, 26 [A. A.] 

lngilterede yağmurların az 
yağmış olması memleketin bazı 
noktalarında endişe tevlit etmek-
tedir. Oralarda menbaların sula
rının tükenmesinden korkuluyor. 
Çünkü bu takdirde nehirler kuru
yacak ve neticede mahsul~t tama· 
men değilse bile kısmen mahvo· 
lacaktır. 

Mısır Kıralı Pragda 
Münib, 25 [A. A.] 

Mısır Kıralı, Praga mütevecci
hen harek7t etmiştir. 

> 7 glinlül< 

Hacı 
··Dört karım var, amma bir dalıa evlenece· 

ğim. Iıte §imdi senin husurunda ikinci kannıı 
tatlık ediyorum. Şahit ol ve bana güzel bir 
lıatun bul. 

Muharriri: Afife Fikret 

Y cmende kan govdeyi götü· 
rüyor. İmam galip, padişahın 
askeri mağlup. Yıldız sarayı tc· 
lişta. Sultan Hamit çok sıkılı
yor. Şeyh Ebülhüda, Şeyh Za
fir afson yapıyorlar. Lakin ask
erimiz esaretten hala kurtul -
mamış. San'a elimizde değil. 
Hacı Yut yut efendi bu hava
disleri duyuyordu. Bir gece çok 
düşündü. Bu fırsattan istifade 
etmek gerek. Hacı efendi eline 
kalemi aldı. Padişaha hitaben 
bir manzum medhiye yazdı ve 
aşağısına da bir kaç satır ilave 
etti: "Ey şevketli Padişah! Ben 
imam Y ahyanın medrese arka
daşı ve süt kardeşiyim. Beni 
memuriyetle onun nezdine gön
derecek olursan kendisini imana, 
yola getiririm. Ferman senden." 

Bu arizayı vali paşaya götürdü 
ve bunu şimşekle (telgrafla) hün
kara bildir diye rica etti . Hacı 
Yut yut gerçekten imamın dostu 
imiş. Diger yemenh sürgünler de 
öyle diyorlar. Vali keyfiyeti der· 
hal saraya telgrafla bildirdi ... 

Ertesi gün cevap gelmez mi? 
Zati şahane Hacı Yut yut 

efendiye tcnezzülen selam ediyor. 
Sadakatından memnundur , hiz
metinden istifade edileceği za
man imam nezdine gönderile
cektir. Kendisine haremeyn payesi 
ihsan olunuyor. Maaşı yirmi beş 
liraya iblağ edildi ve toptan iki 
yüz lira da atiye verildi ..• 

Hacı Yut yut sevincinden çıl
dırıyor 1 Hakkı da var: Yemen 
ellerinde hiç böyle bir nimete 
nail olmuş mu idi ? Hemen sev
gili Fitnabna bir sandık eşya al
dı. Fitnatın giydiklerini, eskileri· 
ni Lütfiyeye verdi. 

Lütfiye her vakıt ikinci idi. 
Hacı Yut yut valinin•yaveri ile 

konuşuyor: 
- Ey yaver efendi bizlere 

gün göründü. 
- Ya hacı efendi, şimdi para 

hem ağlıyor, hem güzelliğinin her 
tarafını teşhir ediyor. Fitnata bir 
teklif: - Gel şu işe kartı gelme, 
sana yüz altın borçlanayım. 

Fitnat, hacı efendin in işlerini 
bildiğinden yüz altına razı 
olmadı: 

- Üç yüz altın bir; nikahım da 
elimde olsun iki; öyle izin veririm. 

Hacı Yut yut yaveri kırama
yacak. Bu tertibe razı oldu. Kadı 
efendinin huzuruna gittiler. Fit· 
natın dediği gibi bir hüccet aldı
lar. Fitnat Rrlık yeni hayallere 
daldı: Günün birinde (yani efendi
nin eline para geçince ) onu atac
ak, bildiği bir Kritikos (giritli) ile 
evlenecek. Elde 300 sarı lira ol
duktan sonra nur topu gibi kızı 
kim almaz? Zaten bir kaç aydır 
Fitnat bol yemek yemiş, toplan
mış, güzel entariler, ipekli çarşaf
lar yaptırmış, gerçekten bir hanım 
olmuştu. Türkçesi de ilerledi. Ha
cı efendi üç.üncü defa Rodosta 
gerdeğe girdi. Fitnat hiç hır çıka-
rmıyor. 

O günlerde bir irade gelmez 
mi? 

Hacı Yut yut: efendiye bin 
lira ihsan ve yolluk veriniz, ima
mı yola getirmek için hemen 
Yemene gitsin!... 

Fitnat: - Bırakmam! 
Hacı Yut yuti - Aman ka-

rıcığım. 

Fitnat: - Kocam değil misin? 
- Öyle, fakat padişahın emri, 

istikbalim, vazifem. 
- Ver üç yüz lirayı, boşa 

beni, öyle git. 
Pek ala l ben avdet edinceye 

kadar evlenme. O zaman nika· 
hımızı tazeleriz. 

Hacı Yut yut 300 lirayı verdi. 
İstemeyerek kadını boşadı ve 
memleketine gitti. 

Fitnat ta üç ay on gün sonra 
giritli Kadir ağanın oğlu Şevket
le evlendi. 

[Bitmedi] 
çok 1 Ne yapacaksın, söyle baka- iiıwii;!!iii;;;;;;;;;;~~~~~Ô!!!!il!,...,,,,.~~=r~ 

yım. Aliye hanım 
- Bir daha evleneceğim. 
- Nasıl olur? Dört karın var. [Birinci sayfadan mabat] 

- işte şimdi, senin huzurun-
da, ikinci karım Hümeyrayı tat
lik ediyor>Jm. Şahit ol. Ve bana 
güzel bir hatun bul. 

Hacı Yut yut şer' iye mahke
mesinde işini görür, hüccetini 
alır ve boşadığı zevcesine beş 
altın gönderdir 

Yaver efendi, olan biteni bil
diği için, günün birinde hacı Yut 
yutun büyük bir nimete konaca
ğına .hükmetmişti; onun için ye
menliye yaltaklanıyordu. 

Hacı babaya hasna ve müs
tesna bir hatun buldu. Bu kadın 
kendisinin yakınlarındandı. Hacı 
Yut yüt memnun smtıyor. Biçare 
Fitnatın olan bitenden haberi 
yok. Havadisi duyunca yerlere 
düştü, ağladı, bayıldı, ayıldı, ge· 
ne bayıldı ayıldı ... Üçüncü kadın 
LUtfiye gibi salak değil. Fitnat 
boşanmak istiyor, ayağını basıyor. 
Hacı Yut yut Fitnatın güzelliğini 
hakkı ile anlayamıyordu. Hatta 
bir az zayıf olduğundan bunu bü
yük bir ayıp zannetmekteydi . 
Yemende öyle imiş. 

Üç.üncü hanım öyle güzel de· 
ğil ; lakin görmüş , geçirmiş. 

Fitnatı atlatır . Fitnat şöyle 

diyor: - Yi hacı efendi, beni 
boşa onu al. Yahut üç.üncü karayı 
sana ben bulayım. Tek yaverin 
bulduğu karıyı alma! 

Bu sözleri söylerken Fitnat 

2 - Aliye hanımın zevceme 
piyano dersi almak için müraca· 
atta bulunması varit olamaz. 

Aliye hanım bundan bir müd· 
det evel, icap ederse ikame ede-
bilece~im içtimai mevki sahibi 
zevat huzurunda: · 

"=Bergerden ders alan nekadar 
kadın ı·arsa hepsinden intikam 
olacağım.,, 
dediğine nazaran zevcemin uğ

radığı muamele hakiki bir kasta 
makrun olduğu muhakkaktir. Ber 
ger Aliye hanıma bir müddet 
bir müdet ders vermiş ve bazı 
hafifmeşrebane harekat üzerine 
bu dersleri tatile mecbur olmuştu. 

işte dün zevcemin maruz kal
dığı ve yarın da Bergerin bir baş· 
ka talebesinin başına gelmesi 
muhtemel muamele böyle bir re· 
kabetin mevludu da olabilir. 

Kiğork efendinin ifadesinden 
sonra bazı şahitlerin ifadesinin 
alınmaaına da lüzum hasıl olmuş· 
tur. 

Bunlar meyanında elyevm Vi
yanada bulunan bir kadın da 
mevcuttur. Tahkikatın azami 4-5 
günde bitirilmesi muhakkak aa
yılmaktadır. 

Muhafız Gücü 
Kırşehir, 27 [A.A] 

Muhafız Gücü bısıklet takımı 
bn gün şehrimize gelmiştir. 

---
Yaz, bütün ağırlığıyla ç3k· 

tü.. Daha düne kadar mat• 
haanın rüzgôrdan araiuıau
yan pencereleri, çölde bir 
damla su bekleyen kurumUf 
ağızlar gibi açılmış, bir yu. 
dum hava bekliyor. 

Y ollardau, insanlarm birer 
arazöz gibi, alıulanndan ter
ler akarak geçtiğini görflyo
rum. 

Gökün bir hamam kuhbeal 
gibi buğulandığı ve kaldı
rımların bir göbek taşı gibi 
kızdığı bu saatte yazı yazmak ... 

Hem de serin, hafif, oynak 
yazı yazmak.. Bu, eşeğe nota. 
deveye çarliston öğretmek. 
ten daha güç .. 

lUuhar.rirlerden, hu havada 
güzel, :. en, rahat yazı bekle. 
yenlere şu fıkrayı hatll'Ja. 
tırım: 

Bir gün, miskinler tekke
sinde yangın çıkar. Alevia 
saçağı sardığım gören miıki· 
nin biri, oturduğu kötede• 
karşısındaki miskine se.ıenirı 

:- Ayol, galiba yanıyoruz.. 
Öteki, hiç aldırmadan ıa 

cevabı verir: 
- İliihi, şunun üşenmedea 

söylediği şeye bak! .. 
Ben de, bu sıcilkta muhar

rirlerden keyifli, neı'eli yua 
bekleyen insafsızlar& mlıki. 
nin cc\•abını tekrarlarım: 

- ilôhi, bu sıcakta bekle. 
dikleri şeye bak! .• 

Yusuf Ziya 

1111_ Jl-ukua-t 1111 
Karısını yaraladı 
Üskiidarda Burhaniyede oturu 

Çengelkoy tütün deposunda ameı. 
Tevfik, evellki akşam karısı Ay,e
yi bıç-akla ağır surette yarala· 
mıştır. 

Vak'a şöyle olmuştur: 
Bir kaç zamandan beri karislll<> 

dan şüphelenen Tevfik evelki 
akşam işinden bilhassa· erken çı• 
lcarak eve gelmiş, bahçe duvarm• 
dan içeriye girmiş, yukarı çıkmıt 
ve sofada karısını tıp faköltesi ta
lebesinden biri ile söhbet halinde 
bulmuştur. Vaziyet kar~ısmda Te
fik dayanamamış, karısını bıçakla, 
dostunu da ütü ile yaralamı§tır. 

Mecruh talebe tedavi için tıp fa· 
kültesine kaldırılmış, Tevfilc de 
yakalanmıştır. 

Tramvayın yaraladığı 
adam 

124 Numrolu tramvay evelki 
gece Şehzade başında oturan fJO 
yaşlarında Ahmet efendiye çarp
mış ve yaralamıştır. 

Tramvay altında bacagı 
kesildi 

Evelki gün Çenberli taota 415 
numrolu Romorktan atlamak iıto 
teyen marangoz Tanaş arabanın 
altına düşmüş ve sol bacağı ke
silmitir. 

+ İki otomobil kıw.sı - Top
haneden Karaköye gelen ŞofGr 
Haydarın idaresindeki Kamyon 
bir kadına çarparak ağır surette 
yaralamış ve kadın hastaneye 
kadırılmıştır. 

+ Şoför Arifin idaresinde 1821 
numrolu otomobil Aksarayda 
otoran 13 yaşında Muzaffere çar
parak ağır surette yaralamışbr. 

+ vapurda ölüm - Tüccardan 
Emin bey evelki ak§am vapurla 
Adaya giderken sıcakların tesiri 
ve kendisinde kalp kastalığı bu· 
lunması dolayısile terki hayat et· 
ıniş, cesedi ailesine teslim olun. 
muştur. 
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•'llioskovada "iKDAM,. 

'froçkiden sonra 
muhalefet 

M. T roçkinin teftişinden sonra 
muhalofet faaliyeti hemen kal
madı gibidir. Komünist partisi 
içindeki içtihat ihtilafının tehli
keleri takdir olunarak hareket 
edildiği görülüvor. 

Zirai faaliyete, sınai işler gibi 
ehemmiyet veriliyor. 1928 de 115 
milyon hektar arazi zer edilmiıti. 
Bu 1913 senesindeki zeriyat 
miktarında idi.Köylüler ve çifçiler 
umumi harpten evvelki derecede 
zeriyat yapmışlardı. Aynı tarzda 
ziraat makineleri kollanıyorlar. 

Tutulan istatistiklere göre 1928 
senesinde Sovyet çifçisi 1,040,000 
ruble kıymetinde makine kullanı
yordu. 1913 senesindeki kullanı
lan bütün makineler kıymeti daha 
az ve 977 milyon ruble idi. 

Umum harften eve! elde edi
len mahsul 212 milyon kental 
idi.1926 - 27 de bu 103,200,000 
kentala enmişti. Bunu sebebi ser
mayedarlar elinde bulunan ara
zinin köylüye ve fakir çiftçilere 

geçmesi idi. Bu suretle bir takım 
istihaleler olmuş, yeni faaliyet tan
zim edilmişti. Köylü ve çifçi zeri
yatı tanzim etti ve bu suretle 
geçen seneki istihsalat umumi 

bilhııssa Siberya, Kazakistan, 
Volga havalisinde hali pek çok 
araziyi zerrediyor. Gelecek se
nelerde .barice külliyetli buğday 
satılacağı anlaşılıyor. 

Sakharotrüst dahi bu meyan
da külliyetli şeker, pancarı zer
rediyor. 

Makine ve traktör istasyonların
dan harpten evelki dereceye çık 
mıştır. Bu seneki istihsalatında 
aynı tarz da ve fazla olduğu anla
şılıyor. 

Bu hususta ve fazla mahsulat 
elde edilmeei için ittihaz olunan 
tetbirler arasında şunlar en ehem
miyetlisidir; 

Fazla buğday ve mahsulit elde 
etmek için Zernotrüst teşkil edil
mitti. 

Bu Trüst, gönderilen ve çalw 
rılan makinelerle şimdiden 

50000 hektar araıide makineler
ı zeriyat yapılıyor. 

Ziraat kooperatifler dahi mü
him hizmetlerde bulunuyorlar. 
Zeri.yat için bu kooperatifler mü
him kredi temin etmektedirler. 

Mahsuliibn nakli için dahi mü
him tetbirler ittihaz oluamuştur. 
Bilhassa ziraat makineleri ve tra
ktör imalatının çok tevsi edildiği 
mü$8hede olunuyor. 

i>eftardarlıkta 
yolsuzluk mu? 

Yaptığimiz tahkikata göre , 
'efterdarlık muhasebe şubesinde 

yolsuzluk olduğuna dair vaki olan 
ihbarat hakikata tevafuk etme

-ektedir. Mesele Deftsrdar şefik 

eyin bir idare amiri olmak müna· 
sebetiyle muhasebe şubesinde 
muaorelit hakkında yaptığı bir 
onturoldtln ibarettir. 

Jrman tahsilinden avdet 
Almanyııya orman tahsiline 

uönderilen talebeden '.\1azhar Bey 
~ahsilini ikmal ederek avdet 

etmiştir. 

Fırka Edirne muıemedi 
Halk firkası Ddirne metemet

liğine Kaymakam mütekaidi Os
man B. tayin edilmiş ve vazife. 
sine başlamıştir. 

Cerahpaşa pavyonu 
Cerahpaşa hastanesinde yeni 

inşa edilen 150 vataklık paviyo· 
nuıı dahili tertibatınin iğ.mali 76 
bin liraya ihale edilmi~tlr. 
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Değişen kaymakamlar - Da- 27 Haziran 1929 kambiyo, nukut borsasi fiatları d Landra, 25 (A.A.J - Tamirat konfe. 

hi!iye vekaleti valiler ve kayma- temmuz ft IDU ransının Temmuzda Londrada tvplannıası 
k ı-- b k d"} ki muhtemeldir. Program, si~asi mes'eleler 
·anılar arasında bazı tebeddülat A . K•. a eme e ı ece er meYCUI olm.kla lıeralıeı. bn:lrca ikti .. di 
icra etmiştir. Tckirdağı valiliğine Nııkut Talıvilat mes'elelcri ihtiva ey !emektedir. 
Urfa sabık valisi Fuat, Saray kay- Sui kast ve taklibi hukilmet· * Londra, 25 [ A.A. J - lngilterede 
makıımlığına Torbalı kaymakamı 1

1
1 lngiliz lir•sı 1010 5 ~ ~ı ı Tertip (A.B.S ten maznun Kadriye hanımla ar· 17 Haziranda mukayyet olan işsizlerin 

N · M d k k Amerika dolar 207 75 '< ı=ı kadaşları hakkındaki müstantik miktarı 1,122,700 ki.iye baliğ b~lunma<· 
ecatı, ura iye ayma amlığına 1 20 Yuaa• dnhml ss 7 Q ı:ı.. 2 " (D.E) ta idi. Şu hale nazaran, geçen haftaya 

Bulvadan kaymakamı Ilırahim, Li· ı Alman raylıt mork 4 4
29
9 

5
2 if t 3 ~ (F.J) kararnamesi İzmir müddei umu· nisbeten 9,908 kadar bir fazlalık var iıe 

ce kaynı.akamlı~ına Cide kayma· l A•nııya tlini 29 mili~ne verilmiştir. de geçen senenin ayni devresine ni;betea 
E> 24 24 Galata talıteluz D. Y. 

kamı Salahatıin, Yaylak kayma· 20 Ley Ruıııııya 
29 

IıtanbuJ ıranıvay ş. Kararnamede men'i muhake· 39•821 kişi noksandır. 
20 Le .. B•lıar 29 0 22 [AA) K d h kamlığına Pazarcık kaymakamı 

1 

ı Feleıuek florl11l 82 82 s RlhL Dok. AnL meleri istenenler olduğu gibi lü· * ttava, · • - ana 8 il· 

H 1 S 1 S 1 20 FrantıZ f'ranlu 163 5 168 5 Üak6dar-Kadıköy Su h k . J d kGmeti, La Haya deki beynelmilel daimi 
a it, ürüç kaymakam ığına u · 217 2ı7 ı.ı.ıuı.uı anonim s. ı .;o 41 su zumu mu a emesı iıtenen f.f e adalet divanının beynelmilel ihtilAfların 

1 

20 ltaJyan U:r~ti 
taniye k<>.ymakamı Abdürrahman, 20 Kunın Çek ı.ı. .. ak Ereğli Maden vardır. Müddei umumiliAin esas tesviyesi hususunda hakkı kazasını kabul 

;Kahta kaymakamlığına Ereğli kay· l çıruııeııs ıüvıyeı Hisse senedatı mütalaası ile kararname arasında eden ihtiyari maddeıi ıtabule hazır oldu· 
makamı Süreyya, Cide kaymakam· ı 1 Zlod Lehiıtaıı mutabakat vardır. Kararnamede ğunu resmen bildirmiştir. 

20 D;ıoar Yog1ulavy• ı:ı; lı bukali * Atina, 26 [ A. A. J - Belçika ilo 
lığına Rufaiye kaymakamı Sadık ıo Belçika Frank• 

2 
!!! Mliıla ltib ... Milli Kadriye hanımla kardeşi Ali Na· akdolunan tahkim muahedesi imza edil· 

Fikri, Ereğli kaymakamlığına me- 1 Pe .. ı. lspaaya ~ 0 •mull Dk. sır beyin, hemşiresi Hamide ve miştir. 
- 20 hyjtro Frankı =- MWI lktı.at Bk. 

murin muamelat mümeyyizi Ha· 1 Me<:idlye aJ n-•• .. ..,.,.. annesi Nadide hanımlarla Avu- ® Paris, 25 [ A. A.) - Mayıs ayında 
!it, Zagfranbolu kaymakamlığına Ea11at Dk. kat Ahmet Vefik beyin, Doktor Frausanın ithalatı, 5,060,000,000 franga, 
A k · t 1 d Çele ~ Ştrked Hayriye Arapyan e'"endı'nl·n ve Kadriye ihraca•t, 3,958,000,000 franga baliğ bulun, 

n ara maıyye memur arın an " Temeıu '' mak1tı idi. 
A. Fuat, Kuşadası kaymakamlığı- Londra 1Isterlin1011 1009 ~ Haliç voporlar. Aa. hanımın zevci Faik Beyin lüzu- 1929 senesinin ilk beş ayında ithallt 
na Bursa polis müdiri Ramiz, ine- fövyoı·k ı ıürk L. Do. o,.ıs 0,48 :< AD.D.Y. yolu 23 22 s mu muhakemelerine karar veril· ve ihracatı 5,096,000,000 franka n 

göl kaymakamlığına Salihli kay· : Pariı " Frank 1! ~: 1! Ma.i.oya:eu.!.
00 miştfr. Maznunların Türk ceza 7,598,000 ton geçmi§tfr. 

makamı Raşit, onun yerine Eşme 1 :
1
:.:' : !:.:; 2 ot 2 

1 'J: SamfUJl s.bil kanununun 156 inci maddesi muci· *Washington, 26 [A.A] - Japon 
k k H 1 · S 1 k k Sofı·a ,, Leva 23 66 ~ Tramny bince muhakemelerı" ı"stenmektedı"r. meclisi bassının Kelloğ misakını 

ayma amı u usı, usur u ay- Drilkıel ,, Belı• s 45 s 45 f Türkiye mıw ka'ııul ettiğini bildiren haber hükll· 
makamlığına Çiçek dağı kayma· Amııtirdanı ,, Florio 119 119 ::!. ittihat • Mk adam Fofonun men'i muha- met muhafilinde büyük bir memnu· 
kamı Cemal onun yerine Ankara c1a .. re ,, Fraıık 2 '49 2 49 ııım.ı • emesine karar verilmiş ve kendisi niyet basıl etmiştir. 
maiyyet memuru Celal, Şile kay· Praıı " Knrua 1

3
6 ~~1- 1 17

1 
l ::~u~ıorta tahliye edilmiştir. Japonya bu misakı ilk imza eden 

Viyaua " Şllin • -
makamlığına köyceğiz kaymaka· Madrit ,, Peseta a 36 s 87 .~ Anadolo An. T. İstanbulda bulunan ve gayri devletlerin soııuncu~udur. Mezkllr 
mı Vasıf onun yerine Balye kay· Varı••• " Zelotl 427 ~28 h• Umum. mevkuf olan Ressam Ali Riza, bUkümetin göndereceği musaddak 
makamı Ahmet onun yerine de Alina "Drahmi 36 95 3712 'Sil ~i:nK;;;:.'.ım Mütekait Ahmet Tevfiı.., Mual· suret Amerika hariciye nazareti 

Bükret 20 Ley Kuruı 24 75 24 75 34 34 " evrak mahzenine tevdi olunur olun• 
Şile kaymakamı Refik, Torbalı Alookova ı Çron•na 1067 1066 i=ı: ~~ı."k!~mÖr M. !im Fuat Şemsi ve Mustafa Kema· maz, misak mer'iyet mevkıine gire· 
k k 1 . Bel;ırat t6rk llraaı Din. 27 27 17 !!: J tt" B J · " h k ayma am ığına maıyyet memur· ;- Merm<r T"'' Ş. e ın ey erın men ı mu a eme· cektir. 
!arından Hüsnü, Eşme kaymakam- istikrazlar ı:ı Bav• gazı, olekırik !erine karar verilmitir. 
J 1 d 7 92 75 f.{11 .. .,, &emettu 
ığına maiyyet memur arın an istikrazı D. vadeli 92 • Tahkikat evrakı iddianameyle 

Ruhi, Seferisar kaymakamlığına Diiyunu muvabbede 18' s 186 beraber ağır cezaya verilmiş ve 25 tiıkiidor· Kodıköy 

maiyyet memurlarından Hakkı, ikramiyeli demir yolu Ağır Ceza Reisi tarafından isticvap· 
Mecitözü kaymakamlığına maiyyet 1 ~::; ::::• !arı yapılmıştır. 

t::ı bDlll' mezbba ... l•tanbul T. Ano. 
(J'Q< Rlbtim dok. An. il> 

41 5 . •H o5' 

memuru Cenap, Pazarcık kayma- 1905 Tecblzati Aıkerly Muhakemeye 9 temmuzda ha§· 
kamlığına maiyyet memurlarından J ! := ~ertip ~ !anacaktır. 

... ltübat değirmenci 
Şark me:rk ecza "" ı.t. 

Şakir, Kavaklı kaymakamlığına ~ g~~ i~~;p 1 Maznunlara ait tahkikat evra· 
Hulusi, Jkela kaymakamlığına [ ~ · ı 90a • 8 kı bugün iddianame ile beraber 

ı:;· KaıapJarı 

~ Rejf (hali taıfiye.) 
il> ... Tiirk tiit. A110. -

Ali Rahmi, Uluburlu kaymakam-
1 

ı;. Şe:.:.. ... , Ağır ceza Muhakeme~i Reisliğine 
lığına Recai, Rubadan kaymakam· .J:l3 " \erilecektir. Mahkeme şu bir kaç 

il> Duh•n Türk ,, .... 
Şark detirmeo. 
MtUi. bft'il Mıetru. 

lığına Fatse kaymakamı Safvet ~7 Haziran 929 Ticaret Feci ·yanh,.lık gün zarfında başlayacaktır. 
beyler tayin edilmişlerdir. ~ 

Borsası fiat'ları M k "k 25 [A A ] + Bir katil yakalandı - Bir e sı o, . • 
1 ıugari Azam' buçuk ay evvel bir kaç arkadaşıy· Sarranca mıntakası üzerinde 

' ı Cimıi le İslahiyede tüccar Güzel ağanın bir keşif uçuşu yapan bir hükumet ~P. K. p, 

Bugday yüzde i evini basarak jandarma kuman- tayyaresi toplanmış bir takım kı-çavdarlı 

danı Ali Rıza beyi kati ve firar taat görmüş ve bunları asi kuvvet-
1 

Yumupk 
Kı1:aJ.ca 

eden Muşlu değirmenci kürt Ka· !er farzile Üzerlerine bombalar at-S6ater 
Sert 

sım ahiren silahıyle birlikte der· mıştır. Halbuki bu kıt'alar hüku-
dest edilmiştir. mete mensup kuvvetlerden ibaret 

j Dl'naıe 
1 Sert mahlul 

Bulgariıtan 

Bir günlUk vak'alar - Ni~denin Su· 
lucaova ve bir kı§iYi yarolıyan Narun oğ· idi. Aralarında biri zabit olmak 

Ecnebi 
Çavdar 

ao J 

Mu~ır " ıs ı5 
lu Suleyman Adliyeye verilmiııir. üzre 16 kişi ölmüş ve 15 kişi ya-1 Arpa 9 90 9 

Mercimek * Akhisarın Kulali. köyünde ınUsellilh 
hane basan iki kiıi silahlariyle yakalan· ralanmıştır. j Nohut 1 

Faaulye 
ı Slıam mıotır. * Alaşohirin Selmiye köyUnden Ço· 

ban oğlu Mustafa öldUrülmttıtur. öldüren· 
ler Adliyeye verilmijtir. * Tirebolunun Kilyari köyllnden 
Mehmet oğlu Suleymonı ölduren bir kiti 
Adliyeye verilmiıtir. * Maratın Dereli köyünden Ahmet 
oğlu Halil ile Memiıi aau ıurelte yara· 
lıyan iki kiıi Adliyeye verilmiılerdir. * Bucak kazasının Kavacık köyün· 
den Muet.fa, oğlu Ali kamını öldUrmilş· 
tur. Katil Adliyeye verilmişlir. * Maraıın Fındık köyünde Ali km 
Haticeyi öldüren bir kiıi Adliyeye veril· 
mittir. * Görelenin Ahmetli köyünden Oo· 
ınan, oUt kardeşi Naileyi oldürmtiştür. 

Katil Adliyeye ,-.rilmiıtir. * Muğlanın Çiftlik köyünden ibra· 
him oğlu Mehmadi uldüren bir kiıi Adli· 
yeye verilmiştir. * Kaıtamoninio Emirler köyünden 
Aliljan kerimeıi Şerifeyi öldüren bir kiti 
Adliyeye verilmiııia. * Kayserinin Tağlaga köyünden 
Mehmedi ve Kayserili Çalık ojı;lunun 

soyan bir kişi Adliyeye verilmiıtir. * Pınarlıaşı ile Gürün mınlıkaoı ar•· 
smda ı olcuları soyan Uç kişi Adliyeye 
verilmi~lerdir. 

Babamı, anamı arıyorum 

~ 2J Kur:e:ml 18 21 ıa 
Yu f 

Un . kilo 
Ekıtra Ekıtra 
Eka:tra 1185 1185 
Blrincl yumuıak 1205 ısss 

1 
Jki:ci 

Sert U7S ı260 

Fwd.ık kabuk.Ju 
Fındık içi 
Sıuuhk boıaltma 

l18 us 
Ceviz 
Afl7011 
Afi yon .lHalatya 
YapaiJ 92 ıo1 

YıkalUblf 
tırtık 16S 192 
O~lıık 

Dünkü muamele 
Dün borsada İ8terlin 1011 açıl· 

mış 1009,5 kapanını,, 1009,5 aşağı, 
1012,75 yokarı gelmiştir. İstikrazı 
dahili llzerinde 93,75, düyunu 
muvahhide 185,25, 185, borsa bari· 
cinde ttırk altını 881 · 887,5 tan 
ıı.uamele görmll~tür. 

Londrada bir resmi kabul 
Londra, 25 (A.A) 

Bu akşam amele fırkaaı erkanı 
tarafından yapılan bir resmi ka
bul esnasında M. Macdonald, Je
neral Dawea ile ikinci bir mülikat 
icra etmiş ve M. Gibson ile de ııö
rüşınüş olduğunu bildirmiştir. 
Mumaileyh şu sözleri de söylemiş. 
tir : " ümidim kuvvetlidir. Yakın 
bir zamanda hükumetler ara11ında 
müzakeratın ae suretle icra edile· 
ceğini, konferanıın nerede akd· 
olunacağını ve ne gibi gayeler 
elde etmeğe çalııacağını bildire· 
ceğiz .• 

(rıvatro. sinema} 
Bu ak•am 

Ferahda : Komik cevdet B. ve 
Anasta8 baleai ve 
Filim. 

Naşit B. : lnıirahta Arıın mal 
alan 

G 
Yalnız bu nam ma

kinenin kıymeti hu· 
susunda bir garanti 
teşkil eder. 

Türkiye uınum ınilmess: ı :,(i : 
Bourla biraderler 

ve oiirekii.sı 
Galata, Voyvoda caddesi No. 
36-42 Telefon B. 3354.3355 

Oda meclisinde 
içtima 

Ticaret odası meclisi toplana
rak Oda raportörlüğünün güm· 
rük tarifesinin yükselmesi dolayı· 
sıla ithalat ve kambiyonun tereffüü 
hak:kındaki tetkikati mevzuu bahis 
oldu. 

Geçen seneye nazaran ipekli 
eşya üzerinde fazla ithalat vardır. 
Siparişlerde % 20 fazladır. Yünlü 
kumaşlar ve hırdavat eşyasından da 
faza! sipariş verilmiştir. Kantari
yede fazla ithalit yoktur. Otomo· 
bil aksamı, 1250 makine 600, bu· 
ğday 11-12000 ton, Çuval un elli· 
bin kilo muhtelif eşya 220,000 
kap ithal olunmuştur. Gümrük 
tarifesinin yükselmesinden otomo· 
bil ve ikinci derecede fazla ithalat 
kambiyoya tesir etmeınigtir. 

Tarifenin tatbıkı tarihi henüz 
malum olmadığından piyasada 
bazı şuurıuzca ııparişler Alman 
ticaret aleminde bir tereddüt ha
sıl etmigtir. Rapor iktisat vekile· 
tine gönderilecektir. Odıı mecli&in· 
den ietifa eden ziraat bankası mü· 
dürü Raşit beyle vefat eden Hay
dar Muhittin beyin yerine aza in
tihap mevzuu bahs oldu. Celse 
Haydar Muhittin beyin hatırasına 
hürmeten beş dakika tatil olundu, 

İntihap heyeti toplanarak mün· 
hal azalıklara yeni aza intihap 
edeceklerdir. Heyeti idareye reyi 
hafi ile Veli zade Müstafa , tay

yare cemiyatine Sabri,imar merkez 
umumisine Hacı Ahmet, kazanc 
vergiıi jtiraz komiayonuıla Necip, 
kazal).C vergisi emial komisyonuna 
Habip zade Ziya beyler intihap 
olunmuşlardır. 

Musabaka imtihanına kirenlere 
Türkiye iş Bankasından: 

'16 Haziran 929 tarihinde icra edilmiş olan müsabaka imtihanında muvaffak olanlarr keyfiyet, Temm· 

Misake iştirake davet edilen 
milletler arasında yalnız Brezilya 
ile Arjentin henUz kabul cevabı 
vermemişlerdir. 

* Viyane, 26 [A.A] - Nakliyat 
sigortacıları, beynelmilel birliği tara· 
fından Viyanada 15 EylUldeo 26 
Eyltıle kııdar bir kongre aktedile· 
cektir. 

iştirak edecek olanlar bir pasa• 
portu ve namlarına muharrer bir 
davetnameyi hamil oldukları halde 
Avusturya toprağına girmek içiıı 
l - 29 EylUle kadar vize muamel~ 
sinden muaf tutulacaktır. 

Nuyork, 27 [ A.A] - Wright 
aeroııautioal oorporation Curti11 
aeroplaoe and motor company, 
Keystone dircraft company ve §ttbe• 

· )erinin dUnyanm en büyük tayare 
teşkilltı halinde birletecekleıini bil· 
dirmektedir. Bu tevhit, Curtiea Wright 
corporation namı altında hisse sene• 
datı çıkaracak olan bir şirket tegldll 
suretiyle icra edilecek ve bu şirket 
70 milyon dolar sermayeye sahip 
olacaktır. 

* Viyana, 26 [A.A] - Tuna üze• 
rinde kiin Kremste 29 Temmıız ile 
4 A~stos arasında " beynelmilel 
talebe birliği ,, tarafından bir içtima 
yapılacaktır. Bir pasaportu ve na• 
ma muharrer davetnameyi hamil 
olan alakadarlar Avusturya topragına 
girmek için 15 Temmuzdan 4 A~ı· 
tosa kadar vize muamelesine tabi 
tutulmaktan muaftır. 

Amerika ve soviyetler 
Waşhington; 26 [A. A] 

Röyter Ajanalnın muhabiri 
Amerika hükumetinin M. Mac 
Donald'ın teşebbüsüne imtisal 
etmiyeceğini ve Soviyet hükilme· 
tini tanımamak siyaııetinde de
vam edeceğini zannettiren bazı 
emmareler mevcut olduğunu bil
dirmektedir. 

Alsaş Lorende af 
Paris, 26 [ A. A. J 

Matbuat, Alsas Lorende af 
ilanı hakkında hükumetçe itti
haz olunan tedbiri büyük bir 
memnuniyetle kaydetmektedir. 
Fikir ve meslek farkı gözetil
meksizin bütün gazeteler bu 
hareketin bir zaf alameti değil, 
fakat bu-ışmağa delalet eden 
bir uzlaşma eseri olduğunu be· 
yaa eylemektedir. 

Döyçe orvant-B<ınk . m 

Tarihi te'&isi 1322 ı 
Mtırk•İ. Mbrc &ı!iu 

Tel.un IWyo/!ı> Nl .241!·984,985 1 • 
ııe w-zbul ?842,.2R43 

Banka muamelatı 

Bileciğin Yunanlılar tarafından 
işgali üzerine kasabanın tahliyesi 
ve Istanbula iltica sırasında polis 
olan babamla annemi kaybettim. 
Babamın ismi Ibrahim efendi an· 
nemin adı Rukuye hanımdır. ken• 
dilerini bilenlerin beni haberdar 
etmelerini insaniyet namına rica 
ederim. 

Emliik ve eytam bankası lstan· 
bul ~ubesı odacılarından: Ali 

uz 929 zafıoda doğrudan doğruya adresleme yazılacak olao mektuplarla bildirilece~inden bsnkaıııwı [ 
müracat edilmemesi lüzümu ilan olnnur. 1 b""';;ı;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;o;;;ı"!il!!,.....,.~;ı;;;;;;!!iil_ .. 

ve kasa!ar ıcarı 



Bu il un 

Bugün Taksim Stadyomunda 
memleketimizde ilk defa yapılan 
muazzam bir atletizm hareketine 
şahit olacağız. Atletizm federas
yoau i.te 11untaka atletizm heye
tinin müıt.erekcn tertip ve ihzar 
ettikleri bu miisabakalare 230 
atletin iştirak edeceğini söylemek 
bu günkü atletik bayramın ma
hiyeti hakkında bir fikir vermeğe 
kifayet eder. 

Muhitimizde layık olduğu in
kişaf haddini bir türlü bulamayan 
atletizmi çırpındığı mü~kilat için
de~ çıkarmak ve halka sevilmeğe 
değer bir spor olarak takdim et
mek lüzumunu takdir eden alaka
dar teşekkülün faaliyeti mahalli
ne masruf bir himmet teşkil et
mektedir. 

Müsabakalara İitİrak için kay
dedilen 230 atletin 85 ini gayri 
müttefik atletler teşkil etmekte
dirler. Atletizm federasyonu, 'ya
pılacak müsabakaları her şeyden 
evel cazip ve muazzam bir hare
ket haline koymak için gayri 
müttefik atletlerin de müsabaka
lara iştirakine müsaade etmiş ve 
bu suretle hiç şüphesiz çok şaya
nı takdir bir isabet göstermiştir. 

1 
1 1 

işi tahlile uğraşmak lüzum.suı bir 
dedikoduya zemin ihzar etmek

ten fazla bir kıymete sahip olamaz. 
Yalnız Galatasaraylı atletierin her 

hangi birferagat bahasına olsa bile 
bir çok ecnebi atletlerin iştirak 
edeceği bu müsabakalara girme
leri icap ederdi. 

Miisabnkalara öğleden evci 
başlanacak, finaller umumiyetle 
üçten sonra yapılacaktır. 

S ·ae:ynıaııiye-
Istanbıııspor 

Birinci kiime sonuncusu ile 
ikinci küme şampiyonu arasında 
icrası mukarrer terfi maçlarının 

birincisini bugün Süleymaniye ve 
!stanbulspor takımları yapacak-
lardır. iki defa icrası daha mü
nasip görUlen terfi maçlarını ka· 
zanan takım birinci kümede ka
lacaktar. 

1,enis maçları 
Fener bahçe ve Lavn klüp ara· 

sında yapılacak tenis maçları 

bugün Taksimdeki Lavn Tenis 
Klüpte yapıla aktır. Mi"sııbakalar 
7 Singl ve 4 dabl ilzerinden 
olacak ve 6 puvau kazanan mü
sa bakanan galibi olacaktır. 

Bu maçlara, temmuzda yapıl· 

ması mukarrer bliyük turnuva 
aref 2sinde teııiscilcrimizin kıyme
ti hakkında l ir fıkir vereceği 

için çok ehemmiyet atfedilmek
tedir. 

1 uhafız gücü 
Mucur, 26 [A. A] 

Mı.~afız gücü bisikletcileri, bu
gün saat 18 de kasabamıza mu
vasalet etmişler ve halk taraf m
dan karşılanmışlardır. 

Tek fıÜtunda ı.antimi 

Altıncı sayfada 25 kuru o 
Be inci c 50 • 
Dördılncll c 80 c 

UçUncU 120 c 

ikinci c 200 • 
B:ınlta •·e ,.. ... -scıesatı Maliye ilanları 

husu i tarifı:ve. tnbiôir. Tkarl't mhıl· 

uril etinin, şirketlerin tascili hnklınd· 

aki ıl!luiurile klltilıi adillikler ve anır 

1 nim ~irketler ilanları. Hntimi otuı 

1 
kuruştur .. De,ııir ve mUessesııtı res-

1 
miye iliinlım, Turk mektepleri ve asarı 
ınllrıteşire ilanları santimi yirmi 
1. uruştur. 
.. ........... 8 ........... . 

S uJtan Ahmet sulh birinci hukuk 
mahl\emesinden: Müddeialeyh Is· 

tanbul balıkpazarı yağcılar No. 23, 
17 Mustafa Nermi efendiye: .Müddei 
Mehmet bey tarafından ale~ hiniY.e 
ikame edilmiş olnn Uç yUz lira mat· 
lubat davasından dolayı tayin kılınan 
15 · 6 · 929 tarihinde ispatL vucut 
etmemi~ olduğunuzdan hakkınızda 

giyaben icrayi muhakemeye karar 
verilmiş ve bu bapta espabı sübutiye 
olarak bir kıfa senPt ibraz eyJ~ye· 

rek medarı tatbik evrakı olmadığın· 
dan istiktaben tetkik.at icrasını talep 

" ve sabit olmadığı surette yemin 
teklif,, eylemiş \e rU}et muhakeme 
21 EyllıJ 929 tarihine musııdif 
Cumartesi gumi soııt 13, 30 da teyin 
kılınmış olmakla \'akti tebli~den 

itibaren yirmi glin zerfınıla il&nen 
tebligat :cra ına lrnrar verilmi; ol· 
malda i iraz P.ttiğiııi.: talairdc ) ernıi 
nıezkOrda mahkemede ispat ,·ilcuı 

etmeniz ve aksi taktirde giyap lıara· 
r nı ,·e mııdılei tarafından dermeyou 
olunan vııkıu!arl l abul ve yeminden 
imtina etmiş nddolunduğunuz ihbari 
olunur. 

a 1 A I• 
ı anı 

Devlet deıniryoHarı ve liınanları tasarruf 
~aııdığı nıüdürliiğün<len: 

Şimdiki halde Ha~ darpaş~a ifa)J vazife etmekte olan tasarruf 

sandı~ı için U\ nıcruur namzedi alınacaktır. 1u1iplerin eskerliili bil
miş olmah, laal,nl or•a mel\lepten mezuıı olrr. hırı, ewelce bulunduk· 
ları resmi ,.e muteber n nlı:ıJlenlen hlısnul1al nsikası getirmeleri, 
ahvali sıhhiyelt-rinin mlisait olması şurtlır. Azıami sinni habul otuzdur. 
:ralip olanların 4 'f,'mmuz 929 tarihine kadar Ilaydarpa::aua snudık 
mudurltiğllne mıüacaat etmeleri liiznndır. Talipler arasıııda Ha} dar· 
pa§ada 'femınuzuu 6 ıncı gUnli sııat 14,30 da (usuli defteri, hesap, feiz, 
tenasUp, icıkonto ve kitabr.tt"'n) mU!!abaka yapı 1 c'lktır. 

Vakıf ak.arlar 
müdürlü2"ünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
Boğaz için<le Çengel knyurı<le p <tıar kayığı Vt; kayıkhan< ve motl.ır ve 

Çengel koyünde 'e Beyler bevinde iki arlet iskele. 
• lüddet : l Teuımuz 929 Pıızerte.-i glınu saat on dort buçuğa kadar. 

. Yirmi ~Un muddetle illin edilen ballida muharrer emlakin pazarhlda 
kıraya verılmes.ine ~nclimeni i?nrcce .karar \'er~lr!li'i..tir. Talipler artnameyi 
okunınk ve temınat _ıt.a e~erek ıc:ıra nıt taleplerım dermeyan ey/emek için 
1stanbul Evkaf mUdırıyetınde vakıf akarlar mUdürluğUne müracaatları ilan 
olunur. 

E\ af ve mUştemi!Atı hakkında malüınat almak isteyenler mi.izavcde oda· 
sındaki ecri misil :raporunu okuyabilirler. · 

Evkaf umum müdüı·lüğünden: 
Cinsi Mıkdarı 
Kok kömürn 400 Ton 
Kıriple Maden kömürü 350 • 
Mangal • 20 ,, 
Odun 1000 çeki 
Guraba hastahanesine alınacak dört kalem mahrukatın münaka

sasina ait bundan akdem neşrolunan ilanda hepsinin aleni münakasa 
i~e alınacağı yazılmış isede.,ra!.nız .~dun ile mangal kömürü aleni diğer 
Kok ve kırıple maden komurlermın kapalı zarf usulile Temmuzun 
onuncu çarşanba günü ihaleleri icra edileceğinden tashihi keyfiyet 
olunur. 

Hadımköy Satın alma komisyonundan: 
. Çatalcanın HadımkuyUndeki . k.ıtaat için ( Zeytin yaxı ) ( Zeytin tanesi ) ( Kuru 
uzum ) (Soğan) (Patates) alenı münaka&a;1a konmuştur. 1haleai 20 Temmuz 929 
tarihine musadif Cumartesi gUnü saat 14-14,30. 15- 15,30.16 ırasile Hadımkiiy satın 
alına komısyonu~d~ yapılacaktır .. Talip olanların ~arlnamelerini gormek için her gün 
'e ınıır. ""asaya ıştırak edeceklerın de muayyen gunde komisyonumuza mUracaatlan 
JAn o.ı.ın r. 

Vil&ye umumi meclisi azasını davet 
_ {a ~aını vilayetten: 
Vila)et umumi meclisinin fevkalade olarak toplanması )azım geldiğinden azayı kiramın içtima 

giin~ olaı ak tayin pdilen 29 hazırn 929 cumartesi günü saat on dörtte teşrifleri rica olunur. 

.. 
======-

F elcw~·n k Bahri Sefit 
Banl\ası 

Merkezi 
Amstedram 

G.-ılıı 1ıtda l arnkü• hani dairei mıbsusaı 
telefon Se,·oıc.tu 3711 - ~ Merter. 

postaneti ıttisalinde Allatı mci .iı.an 

eletonl ta mhul 569 hemeri Bauk.a 
rnuamelaı: ~·t: emniyet k8!alirt ican 

J ozef efendinin Ahmet deodiye ıkraz 

eylediai 3500 firaya mukabil birillci 
derece birinci mada teminat @öıtorditi 
Galatada Kılıçalipa{a mahaiJesinde nıed· 
rest'! s':lkağıcde kain eski 16,16 mukarrer 
18,20,22,22 mükerrer 22 ml1kerre.r 26,26 
mükerrer !!8, yeDİ 22 ilı 34, 40, 44, 4e 
numaralarla marakkam üç baraka \·e altı 
lıap dUkklnı mUştcmil hamam gedi!fin· 
den munkalip bir bap hamamın dl1rıte 
bir hisQc!İ birinci ihalesi yapılmak Uzer. 
otuz ı:;ıln için mUzayedtye konunlmµftur. 
Mezkür hamamın bütiln meeabası tabmi· 
nen lno Uç yUz yirmi yedi buçuk arııa 
terbiicdo olup bunda?ı on d5rt arıını y• 
sokakta 48 Nu. tuğla diikkin ~e otuz bir 

buçuk arşını kirgir !ıamam heliları y\iı 

iki buçuk ar@ını etrafı diurli odunluk 
otuı altı arımı salaş hamam külhanı otuz 
Uç arımı tuğla hamam kUlhanı ye1miı 

sekiz buçuk arşım medrese eokıftndı 
üzerinde 26 ila 36 numarayı hatl klrgir 
dükklinlar onbeş buçuk arımı hamam 
medhaJi otuz buçuk arşını hamam önliD· 
de bulunan ahşap dUkkin dokuz yttı eelc· 
cıen arsını hamamdır. MezkQr mahallin 
hududu tıırafı Apu tol dukkinile Med· 
rese okab" ol tarafı Ktlıç Ali pap ca· 
miinin helalarının medbıli, arkı tarafı 
kılıç Ali pa a camii heliları cephesi mecl 
rese sokagile mabdudtur. Umum dUk.kln· 
!arının zemiQi çimentudur. Hamamda kah· 
ve ocağı ve muslu~u, biri teığlh olarak 
bei adet camelr.5.nlı soyunacak oda n 
üst katta koridor etrafında camekbla 
dokuı odayı havi zemini mermer soyu
mak mahalli mevcut olup medrese eok.a
~ındaki kl'irğir dukkinların 11stU çimento 
dô eli tarastır. Hamamın içinde bir kur· 
nalı so~uklut. ve bir muslqu ha"ri kori· 
dor üzerinde üç heli ve göbek tqb .bir 
sofa üzerinde bir kurnalı iki Ulturahk 
ikisi iki kumalı, biri üç kumalı ve bani 
yolu bir halvet ik~er kumalı dört ıofa 
bir kurnalı diger eo~ulduk. bpatıluiiı 
bir koyu ve alektirik ve terkoı n~u teo
hizatını bavi olup Urgir ve bl1Uta zemin 
ve kurnalar mermerdir kiracısı YUJUf Zl· 
} a be) dir. içindeki motör kiracıyı aittir. 
Hissenin mubannen kıymeti altı bUı ıekia 
yUz doksan altı lira seki& kuraflar. 

Mezkür hicseyi almak isteyeııleria ado 
1'ayede muddeti içinde "1ymdiai11 ,W. 
ODU pey ak.çesi ve 929 sıos T. nıak 
numarasını alarak lstanbul lcra daireli 
mUzayede ubesine gelmeleri n 3-8-929 
tarihinde saat 14 den 16 ya kadar mu. 
ycJe) e devam edilerek birinci ihalctiuila 
~ apılaca~t iliin olunur. 

Bu müsabakalara Galatasaray
dan maada bütUn kulüpler iştirak 
etmektedirler. Galatasaraylı at
letlerin bu müsabakalara iştirak 
etmeleri esbabını gerek bu orga
nizasyonu idare edenlerin noktai 
nazarından , gerek Galatasaray 
atletizm kaptanı Besim beyin 
ağzından izah etmiştik. Galata· 
aaraylılann bugünkü müsabaka
lara iştirak etmemesi artık bir 
emri vaki olduğuna nazaran bu 

11 r Davetler _J 11 I" Çıkan eserle~· ;· ı -~ mım11ı111llTllı:ll'llll1:ı111~!~lllilillllllll:ı1~ı~1.ııırnm;11111mım1111ın111111!lilillllllllHllllllllHllllllllllUllllll ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;• 
Ey:askerlikşudesinden: •-----1\-'lu_h_i_t __ ,dl -~ LJ.r~ ye Ş Gl ............................ ,. Satılık ~

•ltWl•H•••IUlll181•1111 ••••••••••••• ........................ 

şubede muk.an·et ihfü·at piyade mü· -·-: ~:rıli ~ ~ ~i 1
1
=·.·=.: FC>tograf' ma. .. ~ırıesl 

u O uncu nushası çıktı ~ ~ ~"-&~ ~ lazım Hacı Hüseyin oğlu Emin tonğuç ~= ~ ::: ---------
efendi 308 İzmir [ 18568) 929 >okl:ıma· Kapagındn: Toros Dağlarında enfes bir ~~ S • T d•· ~ _1 •1 • ~ I:! Ç } 4 5 16 15 k d-
ıııw yapdırmamııbr. Yoklamasını )tıpdır· manzara tabloQu içinde: Milnif Fehimin '==- el'lTiayeSl: · e ıye eul mJŞ ~ ~S ·ays• teSSa ' ' •• X lt&Sm 8 
mil utere ıubeye muracaah. Uç renkli bır tablosu ( ı edimnne Ha) at ) =-= = 1 ı•: 

Romen talebesini istikbal 
MWt TUrk talebe birliginden: 28 Hı.

ıiran ciiına (§linU S!lat 15 de Romanyarlnn 
ıeltcek olan DarülfUnunlu arkadn~lıt rı 
kattat.m&k tı.ıeıre meneuplarınaı.ın Galııın 
rıhtımında bsr bulunmaları. 

r•·~;.:~: :::d:~ ıahıo. ~~--~-~ 4,000,000 Liradır ~=- 1ıı::.ı ~~s7~:~ıı!~:!~ks bir fotograf maki· 
Nas~onaliun - Millc:aeveolik, Bll>Uk ~:: lJmuırıi Mii <lr·ülük f§ • 

'ııkil&p. Dirilen ..Xumsa \Konan Hulusi). g ~ .:j Görmek ue pazarlık etmek :steyenl 
Çillı Ayı ( Cdlaletıin Ekrem ). ipek çor. ~ ~ J:: ? ' 6. 

aplnr, vs. vs. ~ !§ ~=~ lıergün saat 12-ltt de kadar ınatbaallll2da 

lstanhu ithalat 
g ·· ·mr ·· ğ" nelen: 

marka kilo.M cinsi eşya 
sandık l C F 239 Pamuk n ... ·ucat 
Fıçı 12 E D K 54-5 kim) evi boya 
Kangal 5 S T H 208 gah en izli tel 
Kap 1 bil& 86 kirli ) apağ 
Sandık 3~ M A O demir ve pirinç çakmak 

• 1 S F G 137 hamur yoğurma makineı:.i 
Parça 73 O O muhtelif cins ipekli mensucat 
Sandık 2 D C 229 fotoğraf allitı ve hikmeti tabiiye alatı 

• 1 CM C l 25 Kesilmiş yazı kaadı 
., 1 L f F 30 Perdelik tül 

~bağ 8 T M 1\1 784 Demir kanape yayı 

Demet 7 J P G 390 " araba 
Sandık l HS-NSC141 Boyalı düğme 
Balya 5 R B tk-l8 pamuk 
Sandık 4 K Z 277 muhtelif şapka 

• 1 P D 210 pamuk mensucat 
.• 4 V C pirinç al ek tirik aksamı 

,. 3 JM • ,. " 
,, 3 H S 264 pamuk mem:ucat 
,, 12 J O O muhtelif demir maki.oe aksamı 

Sandık l V L 00 galalit tarak 
Balya 2 \1 V 123 pamuk mensucat 

,, 1 PHILIP136 K&put bezi 
Balada muhar~r e:.yı. 29-6.929 tarihinden itibaren Cumartesi Pazar. 

tesi ve Çarş nb& günleri saat 10 ile 14 ten l 7"j't kadar İstanbul İthalat 
Gümıu~u satı. ambarmdti bilmüzayede satılacağı ilin olunur. 

= ~ s:i Kenan Hasip beye müracaatları. 
~ ~ ··= -
! Sube e '": ~ 
§:;- ~ ~ 11 

~~ Ar.kara Adana .Ayvahk lstanbul -
~ '1rapuzon Zo:1ğulda/\ Bursa Balıkesir = 
m: Kayseri l:mir Gircson Mersin = 
J~ :)amsun Edermit ~ 
:;:.;;; Müsait muamelat, Kunıhnralnr Kasalar 15 

ıııııı:ttı~nı mı:ıııuTiınııımımııım.ııımunHı~nn~lfumıırnııınnuııiııı:uıııını1111ıuınıııııunuıımmımıııınırull 
ı ·vakıf akarlar 

müdürlügünden: 
~lüzayedeye vazolunan eınlak 

1 - Tophanede ekmekçi başı lioğn k1>soc 132 No. Jukkin. 
2 - Tophanede ekmekçi b~şı hcığas keecı~ 116 Ne. dl\kkin, 
3 - Çakmak.çılarda dayı. batı.:n vıtde hsnı ca.ıni altında IS No. oda. 
4 - Çakmak91Jarda daya hıı.tun valde hanı clinılc kapısı haricinde sdğ· 

daki mahal 31 · 2 No. 
5 - Çokmakoılarda daya lıatun valde hanı cUmle kapısı haricinde Hl· 

daki mahal 31 • 1 No. 
6 - Be~iktao Sinan pa.,a atik vapur iskelesi 33 • 35 No. arsa. 
7 - Taksim Firu• ağa cami tahtmdll 29 No oda. 
Mttddeti muzayede: 28 Hııairıın 929 dııı. 20 Temmuz 92~ Cumarte1i gUoil. 
Ballda muharrer emlik kiraya verilece~nden müzayedeye -..·ısolun4otur. 

Taliplerin yevmi ihale olaı: son gUnUn saat on d6rt buçnguna kadar ıartna· 
meyi okumak \e teminatı m\iukkate ita ederek ıu\.iaayedeyt iştinh ctm~k 
tı:tre htanbul [,kef nıUdurluıtUnde vakıf al.arlar ıntidlirltiğune mu':'9cantları 

et 

ilin olunur. 
Evsaf \'e müttemilitı hak.kında malumat almak isıeyenler bu mUddct 

ıarfıdna milıa~ ~de edasına nıUracaal ederek f'Cri misıl raporlarını g~rebilirler. 
' 

.................... , .................................................... -........................... . 
~!!~~~:!~~P.~~ •• !~~!!!~!'.!!!~:a .. •.!!~~::~~!!.l!!!!'.!!!~!!!!I! 

y·üksek mühendis ınektebi 
mühayaat komisyonundan 

Münakasa tarihi Saat& 

Koyun Eti 6 Teuımuı \3,30 

Kuzu ,, 6 ., " 

Sığır ,, '> ,, ,, 
Mühendis Mektebi için bir sene zarfında lüzumu olan etin yuka· 

rıda yazılı tarih ve saatte kapalı zarf ile münakasası icra lalınautm· 
dan t Hp olanlarıu ~artoamesioa almak üzere Mektep ldareaine mü· 

rr.caatları ılan olunu:-. 

••• DARüTT ALiMi MUSiKi.., 
Heyeti her Cuma ve Pat ar g6oleri 

ÇUBUKLU BAHÇESi !DE ~i::ı~'d::z : 
• ........ Osmall Efendi idare~iııde ••••••• • 

~---~~-~~~-~~---------~~---~·· 

1 
r.tanbuf icra dair~indcn: Sırkecidı Ktı · ll'"ı\tltteri ihbarnauıoni• illnea tebtigı la· 
çiık İıGMlil pa,a han:ııd.: 4N. ~ aııbano- lu:mır etti~ndeo. tllribi ı-... bil •) 

dıı, muli.im ikeı.ı elyc'w illcııııet~lbı m89 nrfıtıG" ( 388 • 4817, noter ( ımrz:u..ı .... lı 
bul, llH'iiil lan, NilcoH Ifaıldat effeud\y6: r.ıilrıı.ı•aad .. deyniniıııl. ,....,_,, ver• kaııu. 
Gir~ Efeudaki1ade Ha.~an be~c lıı an· neıı ıa\aın kabtl bit lttba ~ııııeıyaa. ~ 

bul birinci 1-il!Liııdiliıtmic 1J Ağustos ml'di~nR rııktin!e. haiı.t.ınu.;. takfLc!ı 
338 ıarih 'e 5650.307 . ~er?ediyle de) kanuni) ede bul~ııulcoağ: mslCr.ı ve biri· 
niniz olan Uç Uz cc\.scn dört lirıı.nın m: nci ihb:ırnarnc ıebligi malwıwır kaıim 
19a~:-if icraı)c tcdbesi 21ıu

0

nı::ıdı tebliği olmak Uzerf' tlanc.ı teblit: olanur. 



, 
risefain 

erltez Acentaaı; Galata 
K&prü başında Beyoğlu 2362 

Şube Acantası : Mes'adet 
haoı altında latanbul 27 40 

OZCAADA POSTASI 
( NfMET ) vapuru 29 

haziran Cumartesi 17 de idare 
rıhtımından haraketle Gelibo
lu l..ipseki Çanakkale f mroz 
Bozc:aadaya gidecek ve Çana
kkale l..ipseki Geliboluya uğ
rayarak gelecektir. 

İZM1R SÜll'AT 
POSTAS 

( IZMIR ) vapuru 28 Ha
ziran cunıa 14,30 da galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı lzmire gidecek ve 

Paıar 14,30 da İzmirden ha
reketle Pazartesi sabahı gele
cektir. 

Vapurda mükemmel bir 
orke&tl'& ve cazbant mevcuttur. 

1 yelkenci vapurları 
IZMİR SÜRAT 

i>osTASI 
..... ve aeri iSMET 

PAŞA vapuru 30hazira 
Pazar günü tam saat 15de 

Calata rıhtımından doğru 
lzmire hareket edecektir. 

Taf9"lat iç.in Sirkecide Yel
kenci Hanı~ kain acentası
na müracaat. Tel. İstanbul 151 

Ve Galatada merkez rıhtım 
hanında ~lipidi ve Stafilopa 
acentalıgına mürecaat. Telefon 
Beyotlu 854. 

DAKiK ZIYA 
Mütahassıs ıiolctorlar; muhte

rem ailelerce senderden beri 
tecrübe ve mükemmeliyeti tasdik 
edilen yegine çocuk gıdasıdır. 

A.skeri sanayi . 
mektebinden: 

Eczacı Ş~vket bey tarafından 
melıtebimiee teslim edilen 100 kilo 
Hintyağı ile 25 kilo vaoeliııyağı iç.io 
kendisine teslim edilen 24 Nısan 
929 tarih 1 • 20 ııumarah makbuz 
ile l • 45 nuınaralı muayene rapo· 
ruuu bu kerre ıayi eylmiştir. Mez· 
k(lr enK.ı bulan varsa lstanbulda 
askeri ıan'atlar mektebi mUdürlü~ü· 
ne ıı;onderilmesi reca olunur. Aksi 
taktirde askeri fabrikalar umumi 
mlidUdU~llnden alınan emre tevfikan 
tarihi il&ııdan 15 gün sonra nushai 
.-iyesi tuııim kılıaacağından evvel· 
ltiJıizı bUk.ınu olmadığı ilin olunur. 

.t vai ef. ite .E.ıu-tm be1 ier uhdei ruar
.._ rw.fJumda iken izale ŞUJ t:u :nruc~nda 

.500, lira bedel ile ihalei ovveliy .. i icra 
kılıaan Ayaıofya do U•kubi nınhalleainde 
suguk çeeıne caddesinde ,30, numaralı 
kir kadim abf&p ve kısmen harap u~ 
kat olt katı. iki ıa.lılı: bir bodruın bir 
lllllllialı: bit uma oda •}ricu hır ıa,lılı. 
biz oda ikiac:i "•tla bir oda bir sofa \bt 
ı.aııa ü.l odo ltir "'2ndık odası bir sofa 
vcıbahto vo kU)"'YD ve ai.l<link ı .. i'llltuu 
~.,,; bir hep haneniıı 11 • 7 . 929 çat§& 

.>lıa gUnU •ut ıs de ihatei koıt!fUİ icn. 
ıl:DOCÇındt111 ıalip olanlann ~ırmotı mu· 
hıımnuıeeı olan · l® iU.aıa )' dıde on~ 
niııbeıiııca pey akçelerin! m~ 

1evm ve .. aı mmarde Sllltauluaeı ..,1 
icrasına muraca.atJan flln olunur, 

., uhan Ahmet Sulh :>fob«eo~oıı - · ı;.· 
-' tıfan efeod\..U, &rbo Ya.,. aleyhine ik . 
, me eyledigi davadca .folayl elli lir&ıını 

tahsiline 12 Haziran 19"29 t&rihir.cle gıya· 
hen karar ,·erilo1l~ oldug-:nıdan rwthk um 
ale) hın ı se m:ıh:ı l i ikanv-ti :;,,c~bul hulu· 
11 ~u~nıJ:ın .ec ı;: glnı zarfı nd:ı tem > iz ı..!&· 

, .. ,.d ı.!ce!,ı il J. o~un .r. 

ALTINCI SDYOK 

avvar·e piyangosu 

BDVDK iKRAMIVE: 
2009000 Liradır. 

AYRBCA: 
50.000 
40.000 
30.000 
20.000 
15.000 : 
10.000 liralık ikramiyeler vei · 

1.00. O O O liralık mükafat lı 

nu!:~i:!~:::cak::~an 33,000 ~ 
H-9-:ıt.*ii~i..-.~~~~wti~)fl.~~-.ll 

Vakıf akarlar 
müdürlügünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 Çemberli la§ atik Ali paşa yağ! ıkçı hanı Ust katta 7 · 8 No. odalar. 
2 Mahmut pa~a cami ittisalinde 20 No. mektep mabatli. 
3 - Bllyazıt sekban başı Yakup ağa maballeıi kalaycı ~ıkmazı simkeş· 

ba.ae camiin hariçten olan kapı mahalli. 

4 - Çakmakçılırda daya hatun mahallesi valde han mescidi tahtında 
21 No. oda. · 

5 - Çakmakçılarda daya hatun tabakçılar cadeesi medreoe itialinde 35 N .• 
dakkin. 

6 - Daya hatun hamam soka~ı 7 · 9 No. klrgir depo. 
7 - Br.lnili Lala hayrettin mahallesi babıili caddesi 18 . 5 No. dUkkilo. 
8 - Hoca paşa karaki Huseyin çelebi nöbethane caddl'Si 21 No arsa. 
9 - Hoca paşa İbni Kemal caddesi 45 No. arsa. 
10- Kadırga bostan Ali Mehmet pa§a yokuşu caddesi 19 · 25 No. hane. 
11- Kumkapı kazani Sadi mahallesi patrikhane 'oka~ı 15 No. arsadan 

müfrez mahal. 

12 - Kumkapı kazani Sadi mahallesi patrikhane sokağı l S No. arsadan ! 

m lıfrez m aha.L 

13 - Kumkapı tavaşi SU!eyma ağa çeşme sokağı 41 No. dükkan. 
14 Kumkapı ~adırcı Ahmet çelebi mahallesi çeşme soka~ı 20 No. arsa. 
15 - Balatta tahta minare maheile•i çiçek sokağı 7 · 9 No. hanı-. 
16 - Balatta tahta minare ınahaliesi ve caddesinde 19 No. dııkkin. 
17 - Balatta tahta minu~ molwlleai çiçek soiıaiıı 3 No. hane. 
18 - Balatta tahta minan malıa.lleei çiçek sokağı 7 No. hane. 
19 - Fener yazıcı Alı meıcit ittiulinde 2 N:ı. arsa ve baraka· 
20 - Koca Mustafa pap mele tep sokağı 5 No. arsa. 
21 - Ktiçükpazar molla Hu.un mahallesi küçUkpazar caddesi 98 No. 

dUkkin. 

22 - KtiçUk Mustafa paşa molla Husrev moball~i şerefiye sokağı 36 No. 
dUkdo. 

23 - Edirne kapı derviş Ali Nuıeltin tekke sokağı canfeda hatuıı mektebi. 
24 - Şehremini deni• aptsl maballeai topkapı caddesi :138 No. dttkkin 
25 - Çakmakçılarda valde hanı iı..inei Ust kattL 93 ve birinci kemerde 

9 No. odalar. 

Müddeti ıoilzayede: 13 Hatiran 929 dan 6 Temmu2 929 Cumartesi glluU. 
Ballda muharrer emllk kiraya verileceğinden ınUıayedeye vazolunmut· 

tu!. Taliplerin ) evmi ihele olau son ı:untin saat on dı:ırt buı,ıuğuna kadar 
şartnameyi olcuaıak ve tominatı mU\akkate ita ederek mtizayedeye iştirak 

etmek ııue İ.etanbul evkaf müdUrlUğllnde vakıf akarlar mUdUrlüğllne 
mtıraoutları ilin olunur. 

Evsaf ve mıiştemilil.tı hakkmda malumat almak isteyenler ba mµddet 
2arfında mU2ayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarım ıı;brebilirler. 

V aliıf aliar lar 
ınüdürlfigünden: 

Müzayedeye vazol1ınan emlak 
1 - Feriko vUnde Fransız mezarlığı arka tarafında oda maa bodrum. 
2 - Galatada İlacı ama mahallesinde şehit Mehmet camii taht ı nda 6 No 

bodrum. 
3 - Eı up sultanda yezir tekkesinde 17, 19 No. lekke kısmı. 
4. - l3alalta karaba§ rnahollesinde vapur iskelesi caddesinde cami tahtın· 

da 15 i\v. dukltiln. 
5 - Bayazıtıa sekbanbaşı Yairnp ağa malıalleoiude simitçi soka~ında 

fevk ınd• odal:m olan 3 No. d~kkııı. 
6 ·- Eski ali pa~ada miri miran Hasan paşa mahalleııinde cami tahtında 

12 No. dukkan. 
7 - Su!,' ymaniyede elmaruf mahallesinde tiraki çar§ı.aında 41 No. 

dtikkin. 
8 - Çeı;berli ta~ civrında atik ali paşa mahallcoitıde yağlık91 ban 

üsı l.atındı;. 9 No. oda. 
9 - Çar§Uda bedeeteııde sağda ilıinci adada 46 · 47 o dolap kanadı önU. 
Müddeb mU.ıa) ede: 10 Ha..irarı m daıı 3 Temmuz 929 Çarşamba gtinu 

saat oo dört baoalta kadar. 
Bali& muharrer emlak kiraya verilece~adec. 111lhaytodeye YUolamnllf" 

tur. Taliploriı.ı Y•VIDİ UWe alan !Ol< gUatıa ... ı oc. don bıaooAw- lıadaı 
ıartıJameyi oknmak ve ıemiııa1• nıuvakkat~ ı1» 9derek ın11&a7ede1a İtfÖrıdı. 
etmek Uzct lıwıbcl EvW m\ıd1:dtl#Undı. ya)lıf aUrla.ı ,....ınrlttl!U- llMI• 
raca il arı ili.ıı olllJl\I r. 

En.at •• mtıtıemültı hMlı\ındı maitlmaı almak imyaı:ıler b. ıııltddeı 
zariınd• m&ıayede odu1nı. mura~-aat eder~ ~rı miat! raporluın; glifttbilirleı. 
...::::.:~~..::_~,~~~~~--~~~ 

Orman ve erazil vakfiye miidiırlüğünden: 
Alemdağınd& Soltan çift:lili civannda Mandıra yanındaki "8kfa 

ait çalılıktan kat ve nakil edilmek Oure 220 çeki hatap 29 Huiren 
929 Cumartesi günü saat Ofl beşe kac!at müzayedeye konulmuştur. 
talip olıınların ıstanbul r\·ka' miidiriyetiı:d. orman ve arazi idaYe· 
sine müracaat' etmeleri. 

~~~· C"":..=:~--:---:: · -. -- - - -~'";. ~

' - -~ 

g•e.·--t&S!,.rn .. ~~~}>b'!! i~sk·eri müna-
i:" 1 #tasa ilanlari: ~ f ....................................................... ~··~ · · 
ı lındıkhda ~1. M. vekileti saiınaJ.ma ! 

1 ~. • . ... k • 1 omisyonundan: ı 
t • 
1 ................ ,,, •••••• ,,,,,, ............................ ~. FA lal En e=- R · ı D Ort adet beton arma han~ar İni&Sl kapalı urf ueulile n111nakasaya konuim~tur. 

lf"'it O:::.~ , . . İhal°"i 18 temmuı 929 cumartesi gUnU s .. ı 10 dadır. Şoraiti fenniye, klf{l.proje· 
Vebayı tevlit eder ~ını, ve ı•rınameaini görmek Ü•ere her güu komioyonunmuu •e mun•kaeaya itıiraı. 

• 1 ıçırıde o gün ve saatJndao eYvel te'minıt Te teklif mektuplarını ve .betou arma 
Onları hiç koku neşretmek- , nılıteha."ısınıo ehliyet ve•ikaoını makbuz mukıbilinde Ankarada •atın olma komi .. 

sir:in kurutan yonu rıyasetin~ vermeleri. 

aslolısin 
ile imha ediniz. Paris Pas· 
tor iabtıratuvarı miiltahzera· 

tından dır. 

' Deposu: J. Bert ve Şürekası. 
~ Galata Voyvoda sokağında Voy· 

voda Hanında No. 1 
·= 

p 
l sıanbul icrasından : Bu yUkderede Cor-

caki sokağında 34 numaralı hanede 
iakine iken e]yevm ikametkihı meçhul 
olan irini hanıma : Terpsitea hanımdan 
borç aldıRınıı mebalıga mukabil merhun 
olan Beyoğlunda yenişehirde atik Taıcılar 
cedit nal bani ve akarca sokaklarında 
cedit 19, 11, 14 numaralı iki bap dükkl· 
nı müştemil bir bap hanenin maıf bisseıi 
bilmUzayede altı yüz lira bedelle talibi 
uhdesindedir. lkametgihınızın meçhul ol· 
ması hasebile son ihbarname tebliR edil· 
memiş ve ilinen tebliifine karar verilmiş 
olmakla tarihi ilandan itiboren tlç gUn 
zarfında 927-5470 numara ile bilmUracaa 
defaten borcunuru vermediğiniz ve ya 
kanuni bir -itiraz dermeyan etmediğiniz 
takdirde mezkilr hissenin ihalei kat'iyesi 
ve ferağı icra kılınacagı son tebliğ maka. 
Dl.in& kaim olmak Uzere ilin olunur. 

1 stanbul icra dairesinden: Ayıe Cemile 
hanımın mUtevaffa Osman Enveri 

efendideki alacaRından dolaıı mahcuz 
Stile J maniyede Saman viranievvel mahal· 
lui Kebapçı hanı yokuşunda aıik 3 ve 
nıUkerrer 5 cedit N9 ve derunundaki bir 
ına9ura. ve bir çuvaldız Tfttlı ıunun otuz 
gün mUddttle ihalei e\'Veliyeııi ilannltnı 

vu olarak bin lira bedel ile talibi uhte· 
sinde ihalei ev\·eliy"t.i icra k ıhnarak jha. 
lei k&tiyesi icra olunmak üzre ve yUzde 
beş zamla 15 gün ınudc!ctle me>ki muza· 
yede:re konu!n1uştu:-, Fl yevm. hso yaomı§ 
olup arsadır nıesa~ıası iki bin ik.i ytlz 
yetmit dört ar~ın teı-biiodedir derununda 
bir kuyıı 19 akasya ağacı tu~la kul11be 
tonoz lıanbeleri Ye elr&fındı duvar ve 
cadde tarafında 8 adet dıgcr tonoz vardır 
hududu Hüsnü efendi &ırumvir.n sokağı 
Ziı • paıa hıne•i Ye fırıno Lanbu ve !az 
Ahmet efendi ve Si:ihter hanı , .• ıulgar 
bahçes.i namile maruf .:ırsziye vt= k13h.:ıpçı 
hanı yoku~u ve uzun ç&r§ı caddcsile 
mezkO.r cadde ıehreoınneti tarafından 
yapı lan salaılar ön larafdaki tonozları da 
istimal etmektedir birindi ŞUlı.rU ve Oı· 
man diğerinde Mustafa ve diğerinde Jh. 
rahim ve diğerinde Mehmet ve birinde 
Şukru ve birinde lsmail efendiler kirae» 
dır kıymeti 5685 lıraJır tal ip olanların 
kıymeti muhaırımineeiııin yli:c:de onu oit:· 
betinde pey akçesile 18-7-29 ısrlhinde 
oanı 1"1·16 ya kadar ve 929.9397 dosya 
:ıumar43iJe bizzat ve bilveklle mUracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

B eyo~!unda Tophane Kılı~ Ali paıal 
mahollcsinde Kara Muotaf• p.ııf& cad· 

desi vapur iııkele•icd<> 28 nuıuanılı hak· 
kal dUkkinında Seyit HUseyıı ve şeriki 
Ali efendiler tarafından ka;>atılau meıkOr 
dUkkllnın bil"ur.mm borçlaıı l•riklıo Ali 
efendiye devr&ıtiğimderı bir~üna alAkım 
olmadığını ilin eylerim. 

Ga~ata rıhtım caddesinde 6 numaralı 
d~ltl<inda musıecir lranlı Seyit HuM)·in 

Birinci Ticar<tMahkemeainden: F.oı.ite.bit 
Çiftçi bankosı tarafındau Sodryadis 

biraderlere terhin edilen ve Sirll ccıde 
Aksaraylu hanında hulu.ııan Tuıunle.ıin 
bilmllzayede furuhtuıı.a muhakemooe i.a· 
ror verilmiı olmakla talip olaolanu e 
T•mmıu 9!l9 Ç'.ar..,ıba ıJ11n11 ve kabil 
olamedılı ıablr<M aDI veft ede. gı!alord• 
-: dokıı:ı.d. znml<Qr baada huır bahın· 
waları llh olunur. 

S wll&ıı Ahmet ıulh icruuıd&n : Bir 
de7ia -lıkilmwı bilıİll lctia iotifaoı 

,.._...ı. t&bb hama tluırp fıuı.lata m• 
ı..n.r boWınaa llalı.ırlı.öy l<-• Mab. 
- bey ııahô7..ınde mukim Xnalo mu· 
ckcınd .. Halil efendiııhı aıah olup tu . 
illa iohiMa idareai Rami luıry .. indaki 
anbanııda meYcut 699-704 ıınmoralı oltı 
d•il yuı otm seki& kilo tütllıı bilmura. 

1..ı. mahallinde l\irubt ed~ 
ıalip el.anların Trmnıuzun ikinr.i sah gö· 
nG. ıevıli ll4&l on dörtte ınenlı:t•!l!l ınu. 
cae&atla.rı i!An olunur 

B ergamadakı kıttatın ihtiyacı ~lan kuru ot kapalı ıarf ~e Earnan aleni suretle mu: 
nakasaya konmuştur !halelen 5 temmuz 929 cumartesı g~nll saat 14 te Edremıt 

askeri satın alma li:omis1 onunda yapılacaktır taliplerin Edremitte mezilQ.r komiıyona 
muracaatları. 

y erli mamull!ııdan 120000 metre elbiselik .,. yeleltlik kumat kapalı rarf uıulile 
munak21aya konmu;tur. lhol .. i ll-Temmuz-929 tarihine mU•adif perıembe gdnU 

saat on dört buçı:kıur. Taliplerin ıartuame ve numunesini görmek Uzere her gtin ve 
mUnakasaya j§firak edeceklerin yevm ve saat muayyenden evvel tek.lif ve teminat 
mektuplarının makbuı mukabilinde Ankarada merkez sabn alma k.omiayonu riyuetine 
tevdi eylemeleri. 

y erli mamulatından_ 40000 metre kapu~luk kumaı ~palı zarf usulile münak".""ya 
konmuıtur. lhalesı 11· fenımuz.929 tarıhioe müsadıf per~embe saat ondadır. 1alıp. 

lerin şartname ve numunesini görmek üzere her gUn münakasaya i~tirak. edeceklerin 
yevnı ve saat muayyenden evvel teklif ve teminat mektuplarının makbur mukabilin· 
de Ankarada merkez satın alma komiıiyonu riyasetine tevdi eylemeleri. 
y eni4ehirde infa edilmekte olan milli mUdafaa vekileti biııasıua aııansör teoiutı 

Y•pılacalı:ıır kapalı zarf usulile münakasa konmu§tur. ihalesi 8 temmuz 929 tarihine 
müsadif pazartesi gunu .. aı ondadır. Şartnamei fenni •e reımini görmek ttsre her gtin 

Ankarada levazım satın alma kooüıyonwıa m~lracaatlarl ve mUtıal(aı:-a,•a ioti.rak. edeoek
lern yevnı re saatinden evvel teklif ve teminat mektuplarını maklıuz mukabilinde 
mezikQ.r komisyon riyuetine vermeleri. 

K ıtaat ihtiyacı için 8000 kilo barbunva fasulyası pazarlık suretile muha;rt;t r ~; 1 0-
cektir. Pazarlı~ın ihalesi 29 haziran 929 cumartesi saat 14 de yapılacak ~r 'l'. ip· 

!erin ~artnamesini görmeleri "'e §artnamede yazıh olan gekildeki Teminaılarile ir:.omit· 
yonumuzda hazır bulunmaları Hin olunur. 

K ılaat ihti ı acı için 1000 kilo sade yağı pazarlık suretile mubayaa edilecelı.tir. lha. 
lesi 30 Haziran 959 pazar guııa saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin garınam•,ini 

görmeleri ve §Brtnamede yazılı olan §ekildek.i teminatlarile komisyunumuıda bwr 
bulunmaları ilıtn olunur. 

Çorludaki kıtaat ihtiyacı için 160000kilo odun kapalı zarf usulile mUnakasay alton· 
muıtur. ihalesi 8-Temmuz.929 saat 15 dedir. Taliplerin şartnamesini Çorludaki 

komisyondan görmeleri ve şartnamede yazılı olan şekildeki teminatlarile mezkQr 
komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

Ç orludaki kıtaat ihtiyacı için 98000 kilo ekmek kapalı zarf uaulile münakasaya 
konmuıtur. ihalesi 8-Temmur-929 saat 14dedir. Taliplerin ıartnamesini Çorludaki 

komisyonda görmeleri ve şartnamede yazılı olan şekildeki teminatlarile vakti muay· 
yende hazır bulunmaları ilin olunur. 

K itaat ihtiyacı için elli bin dört ytiz kilo sade yağı kapalı zarf usulile munaka-
saya konmuştur, iha.le«i 11 'feınnıuz 929 Perşenbe gUnü Saat on befde icra 

edilecektir, Taliplerin Şar:ııan1eşini komis;·onumuzdan almalart ve şartnamede yazdı 
olan şekildeki Te'1JJÜ1~:J11 .. iie ~01ni1ı1yonumuzda haur buluomalarc ilin olunur. 

K ıtaaı ihıiracı için l!JiJl.)O l;Ho toz şeker pazarlık ıuretile muboyu edilecektir. 
PazarlıRın ihalesi 3(1 iıazira1> 929 paur gUnü oaat 14 de yapılacaktır. Taliplerin 

14rtnaıne1ini gi.irmeleri ve :arınanıede )"azılı olan tekildeki temi11atlarile komiayo 
numuzdl\ hazır bulunmalatt illln olunur. 

..,,,., ... ,,,,,,,, ..... ,,,,, ,,,,,,,, ... , .. , .... ,,,,,,., 
{ .. ?.~~~?:!~?. ~~~. ~~?~. ~~~~~ı.ı:ı.~ .. ~~::!~~~~~~~~: ... 1 

27·3-929 tarihinde bir ay zarfında pazarlıkla münakasaya 17000 kilo kuru faaolya 
vaz edilmiı isede bu müddei zarfında talip ıubur etmediğiuden yeniden kapalı nrf 
usulile milnakasnya nz edildiğıocİen talip olanların ıeraiti görmek Uzere ber gUn n 
yevmi ihale olan 1-7-929 p11.artesi gilnü saat 14 de kopalı zarflarile komiıyoııa mu· 
racaat eylenıele.ı: i ilii.n olunur. ... ,,,,,, .................... , ............... , .. ,,,,,,, ............ ,,.,,,. 
L~~~~~i.~~. ~~~~~~~. ~~~~~ ~~~ .. ~?:!1.i~:.~~-~~.~~~ ... J 
A sker'i Mektepler ihtiyacı için 250000 adet limonun aleni mUollkaaa euiretile satın 

ahııaçaktır. llıale.i 29-Haziran.C/29 Cumart .. i gUnU saat 14,30 da Harbiye Mektebi 
yemeklı•neleri önündeki münakasa mahallinde icra kılınacaktır; taliplerin §'lrtnamesi 
için kom~ıyonumuza mtiracaat!arı ve ittira'ıt içinde mUnakua mahallinde prtnameai 
veçhile hazır buluomuı ilin olunur. 

A skeri mektepler ve liseler ve mues,..satı için 1000 kilo Pirincunu paurlııı ınre
tile salın alınacaktır. Pazarlığı 30 · Haziran · 929 !'azar günü eaat 15 de Harbiye 

mektebi vemekhaneleri önündeki pıznrltk ın&ha!linde ıcre kılınar_.ktır. Taliplerin §'lrt· 

name!i iÇ°i11 komisyonumuı.a muracaatları •c i~tirak içinde par.arlı"- mahallinde hazır 
bulunması ilin olunur. 

Çanakkale vilayeti jandarma 

Azami kilo 
103500 
46800 
68400 

E.si[nri kilo 
nsso 
35280 
51120 

kumandanlığından: 
Bedeli mahammio 

12420 
1638 
4104 

liuılei katiyyı 
t•rih ıaat 

l hoziran 929 15 arp• 
l ~, ~ziran 929 16 aam11n 
1 hazir&ıı 929 l 7 lmnı ot 

Çana!·. kale janda""" .Uvari bölugll hayvonatının bir senelik ibdJııacı oLıu yukarda 
yMılı uç ulem orzal<dım arpa kapalı zarf ve samanlo kuru ot al..ı mUııak- -Jile 
18 hHiran 92Ç •.aribiııdoo itibaren yirmi gUn müddetle mllnak ... ya va ~ 
maJ.all; ıeallm ÇaHlı.kala de sllvari tavlaoıdır talip olanlann ve fatla tafollit almak 
iıtuea:.rt. .-..meleriııi gtlrmok Uzere Çaruı~kalede villyet jandarma kuman<lın· 
hgı . dairetindeki komiayont mahl!Ulunı m6.racaatları ilin olunur. 

130 takım elbise ima]i 
Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
Mi*ahdomine kumaşı idare tımafından verilmek 11%ere n ıııeYCUt 

numunesi v*ile 130 takim elbiae imal ettirileeekth\ Talip olaıılaJ'llt 
numuneyi 3örmelr iizere ber gün mfl.racaatia.r- ve 1-7-929 pea~cs 
günü saat i0,30 da GAlatada aıübay&Al lrc>ıııiayom.mda :/,7,5 temınatı 
muvaklrat.ierivie bulunmaları, 


