
{SlantJ9I adlble_!!nde 
Teb~ddül var. A:g:ır ceza 

reisi mılsteıat oldu. 
Kenan: beyin ağır ceza 

reisiJ olmaıı 1 muhtemel,. 

~B.A CADD!'.!l N~ : 11558 

Besle kargayı ... 
• Va•Nu b.,,m teGmıii.tı üzerine· . 

• Akşam • muharrirlerinden 
«\'a.Nu. Bey, Yakup Kadri Be
yin ~uetemizde çıkan beyanatı· 
nın kendisine tealluk eden kısı

Müşkilattan 

Vapurcular tamir 
• • • • 
ıçıD' pıreyı 

tercih ediyorlar 
mlann, cevap vuirken bili se- Dün ticaret oda~ , ticaret bah-
bep •llcdam,,a ve "ikdam,. sahi· riye ıubesinde vapurcular komis· 
biae de taa1111 ediyor: yonu top· 

''Dolaa evelki glfıe hadar elimi laadı. Eve} .. 
11kan, aohberitnden Jw,landığlnı ili· ce yazthgı· 
yleyen, beni a'ile softa.tına defa· JBJZ itilaf 
Zarla daııeı ~n bir gcıute sahibi, name tica
son aylarda .SrRmü asaJan gaze· reti bahl'iye 
tesinin to1ı1ını P'ialtmak ~in çare müdürlUğü· 
dh)'orchı ... ., ad.en iste•· 

!>iye ıöze başlayarak o beyuatl miş isede 
kasti ticeretle yaptıjım121 ve atır • yok 1 ., 
ıurette tecziye edilmekliiii.nüz cevabı ve
için bisi ..nkemeye .eJi~i rilmiftir. Bu 
ıöyliiyor. itiWume. 

Eveli, •fkdaı:n .. sahibi, Va·Nu ye mosteni· 
beyia dostu chp, hayırhahı idi. cl9 ıaecliae 
Baıka ıazetelerden hizmeti red· bir ka•un 
Mlmitlcen oau eliRden tutup teklif olun·· 'ficaretı f)dfııiye madarll 

"Akşaın.a .._, biuat kendisinin, ~uş,, mec· .. Z~ki "'bey •• 
def.at ile, laer yerde, ve lıer mec• lı.s tıcaret enc~~enı d~ serbestıı 
liste tekrv ettifi üere •Alcıam 18 bcarete mlinafıdır.,, daye redde
düekü Ye •Jtı:dam .. m bugünkü •=h· eilmiştir. Dünkü içtimada evvelki 
ibi olmaftvr. ' itillfnamenin bulunup üzerinde 

Mamafi ort&d d""' ti le b"I tetkikat yapılması ve bu suretle 
' a vl u ı e , .1 ... ~ d l l ak 

mevcut olsa bu yak K d . ıti ar tarzm a ça ııı ması t arrur , , up a n . . 
boyio Va·Ma bey hakkmda- etmışbr. 
ki ftkir ve luaaati üzerinde Tamir olunan gemiler için rÜ· 
müessir olmak için kafi bir sebep sümat muhafazası müşkülat göster· 

teıkil etme~ Va-Nu beyle "ikdam. mektedir. Bu cümleden olarak ta· 
~aldbinin taaıın\ası hiç bir za· mir için götürülen Parçalardan 
en, •A1ctam

11 
başmulıaarriri ile Ya. nümune istemek ve gemi&ere gi· 

kup Kadri bey arasıadaki dostluk dip ıelenlere menetmek gibi mü· 
kadar eıki ve samimi olma şkilit çıkarmaktatırJar. Vapurcu
mıştır. Senelerin k"vvetlendirdiği lar bu sebepten tamir için Pire 
bu mütelcabil dostluk, Va-Nu limanını tercih etmeğe başlamış

lardır Memleket için zararlı bir 
beyin edebiyat maskesi altında 
ve anlaşılmaz hırslarla Yakup 
Kadri beyin ıahsına ve haysiye
tine kartı haftalardan beri devam 
eden ıinıi tecavüzlerinin "Akşam" 
da intişanna mani olmadığı gibi,• 
hatta, ~Alcıam,.ın bugilnkU sahip· 

lerlle on sene ortaklık, fikir ve ka
lem arlcada!lşhğı etmiş bir adama 
karşı da, yene aynı Va.Nu beye· 
fendinin bu derece hayasızca dil 
uzatmasına, mani olmuyor 1 

Dostluğu böyle anlayanlar, ale
me doitluktan bah~edemezler. 

Y akup Kadri beyin beyanatı
na gelinc.e, bizce, bu, bir taarruz 
değil, nihayet yapılan tecavüzün 
cinsinden zaruri bir mukabeJedir. 
"Akşam., gazetesinin Yakup Kad-

ri beye taaruzu tecviz etmesi 
bir kabahat olmuyorda, "lkda
m,.ın Yakup Kadri heye müdafaa 
imkanı111 vermesi, neden bir cü· 
rüm oluyor? 

Va-Nu bey, küfür tarzı, "Akşa
m.,ın ve kendisinin tarzı olmadı
ğını ve binaenaleyh öyle cevap 
veremiyeceğini ilan etmişti. Va-Nu 
beyin bu suretle şimd•ye kadar 
yazdığı edebi tenkitler ( 1 } deki 
mutat sinsi tarzını terketmesi ve 
edeple konuşmanın lüzumuna 
kani olmuş görünmesi fena değil. 
Yumuşak etler ısırmağa alışan 
dişlerin bir gün ıert bir maddeye 

tesadüf edince bu hayırlı aksülame;; 
lin husule gelmesi tabii idi. Fakat 
« Akşahl,, m bu husu!ita bir neza
het pıektebi olduğu iddast bir ~z 
düşüoıneke değer. ''falan muharriri 
beğenmeylener öküzdür!,, cüm. 

lesinin bundan takriben bir ay 
cvel intişar ettiği sahifeler "Ak
~ nm,, ın sahjfeleriydi. Bu rivayet 
edilen nezahetin en yeni de
iitlerinden biri de 10 senelik 
b:>leksiyon1arının her yl\prağıncla 

iş.. Oda bu hususu maliye ve· 
kaletine bildirmiştir. Gelecek iç
timada bu mesele de mevzuu · 
bahsolacaktır. 

Kralın nutku 
Londra, 29 [A.A) 

Kabine Kralın okuyacağı nut· 
kun metnini ve hükümet beyan·( 
namesini tasvip etmiştir. 

alın teri bulunan eski arkadaşla· 
rma karşı, bu gazete sahiple
rinin yaptlrdıkları dünkü taarruz 
ols gerek 1 

Yakup Kadri beyin mülakatını 
gazetemizin sürümünü artırmak 

emeli-le neşrettiğimize gelince: 
Böyle bir maksatla tahrik edilen 
bir münakaşanın karlı olması için 
evvela muhatabın Va.Nu bey gibi 
alelade bir müterci~ ve şöyle böy· 
le bir muharrir olmaması lazım. Sa
niyen, Va-Nu bey, kazanç arzusu-

nun bize vazifemizi unutturamaya
cağını bilmek lazım ğelir. Çünkü 
bir gün para mukabilinde gaze· 
temize yazdırılmak istenen bir 
yazıyı nasıl reddettiğimizi bizzat 
görmüş ve Va-Nu beyiri gözü 
önünde o yazı menfaatı daha 
iyi takdir eden yerlere götürül
müştü. 

' Davaya gelince: Taarruza uğra· 
yan bir arkadaşınıza, haysiyetini 
müdafaa imkanını vermekten. 
ibaret olan vaziyetimiz d e 
mucibi mesuliyet hiç bir nokta 
görmüyoruz. Cümhuriyet kanun
ları arasında tecavüze başlayanı af 
ve mütecavize cevap vermek vazi
yetinde kalmış olanı tecrim eden 
bir kanun maddesi olmadığından 

da emin bulunuyoruz. Böyle bir ta· 
raflı J:>ir adalet, olsa olsa, bu pe· 
rişan akılların bir vahimesi ol-
1 bilir. ltt~ o kitlar. 

Meralı eltilt 
Ticareti bahriye müdiriyet.inde 

kanun laiyhasına ~as ohın bir itil.ô 
name bulunamıyor. Böyle bir ved 
nın aranılıp bulunnıadığı bir daJr 
acaba nasıl istatistik tutuluyor? 

CUmhurıveı lcln ve halk lcln Merak ettik. 
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Az, öz 

Bir mufıaJ1es• 
Saltanat asırlarında milletimi: 

pek boı vakit gesirdi. 1878 de 
bizden aynlan Bulgaristan '°z~. 
çabaladı. Bulgarca bir köylU dili 
idi, §imdi edebi lTir lisan oklu. Biz 
ise ancak bu gün, Cümhuriyeti.n 
/eysi ile i§e lxı,lıyoruz. 

Cümhuriyetimiu geçen devirden 
intikal eden ilmi ve edebi miras 
pek azdır. 

Bu hakıkati gözlsrde tespit için 
bir, iki rakam al'ffdecelim. 

Masamın üzerinde iki cild duru• 
'Y<>r; ikisi de resmidir; biri türk, 
öteki bulgsr istatistikleri. 

H_aydi, darülfünunlara ait olan 
sahifeleri karı~tıralım. 

Bulgarların bir devlet darülfü· 
nunu var; yedi fakillteliktir: Tarih 
ı·e dil, fizik ve riya1:t UimlB, hu
kuk, up, ziraat, baytarlık, papazlık. 

Talebe mikcları : 2. 807. 
Bundan bafka bir ~ serbe• 

darülfünun- var; üç kısımdan iba· 
re#ir: diplomatlık ve konsolosluk, 
idare ve maliye, iktisat ve ticaret. 

Talebe mikdarı: 1, 644. 
Dinleyiciler ( samiin): 185. 
Bu iki mektebe tekabül eden 

kendi müesseselerimize geliyorum: 
Dört fakülteli darillfünunumu: 

( ilaldyat, fen, tıp, hukuk. edebiyat). 
Talebe: 1963. 

MüU.iye mektebi: 890. 
Ticaret mektebi: 434. 
Baytar mektebi: 570 
Bulgar talebenin yekunu: 4,451; 

bizim talebenin yekunu: 2,743. 
Lakin unutulmasın ki Türkiye· 

nin nufusu tam 13, 660, 275, Bul· 
garistanınki ise yalnız 5, 483, 125 
ten ibarettir. Arzettigim netice de 
em seneliktir. 

Bundan başka, Bulgari~tan, bu 
'.}'arım asır zarfında harice bizden 
çok talebe gönderdi. 

Bulgaristan zengin değildir. 
Nufus nazara alınmak şartı ile 
bizim ve onlarm bütçemiz hemen 
hemen müsavidir. Bu yoklukta bile 
bulgarlar yüksek tahsil için para 
cıyırabilmişlerdir. 

Saltanat ııe meşrutiyet devirle· 
rinin ihmal ettikleri yüksek tahsi
lin lôyık olduğu dereceye çıkarıl· 
ması yeni lıükümetimizin aziz bir 
emelidir. 

işte bunun için Ankarada bir 
1ıukuk mektebi açıldı. Bıı gibi mü· 
esseselerimizin bir an eı·el çoğal· 
masını hükumetin himmetinden 
bekli·yoruz. 

Komşı.ılarımızm istatistiklerine 
yaklaşmak için bizde yüksek tah
;<Ji/e devam eden ğençlerin mi1•darı 
on iki bini bulmalı Uli: 1imdiJ;i 
halde miktar lazım gelenin ancak 
altıda biridir. 

Şurasını da kaydedelim ki Bul
gari.sraıı yüksek tahsilin çok iler· 
lediği, taammüm ettiği bir yer 
olmaktan heniiz uzal.tır. - C. N. 

-==: 

······ı····················· i " KDAM,, ya 
i kında yeni bir 
ı şekil ve dalıa zen· 
gin münderiecat 
ile intişara haş
layacak ve bıı 

meyanda Yakup 
Kadri Bey arka
daşımız dahi haf 
tada iki makale 
yazmak suretile 

gazetemize mu-ı 
aveneti tahriri-
yede bulunacak- i 
tır. i ... ~~~~~~~~~~· 

iki barrak hadisesi 

Yunan kü~ta~lığına iki 
yenı mısal 

daha isterseniz okuyunuz! 
rı ·- .. ....--..... . . 

Aliye H. 

Mm. Manniğe 
tehdit 

mektubu mu 
gelmiş? 

Aliye hanım meselesi hakkın· 
dald tahkikat son safhasına dahil 
olmuştur. Tahkikatı idare eden 
Cemal bey bugün son iki şahidi de 
dinliyecek ve ağlebi ihtimal yarın 
kararnamesini tanzim ederek müd· 
dei umumiliğe verecektir. Tahki
katın bu günkü şekline göre. hadi· 
se Ağır ceza mahkemesinde ruyet 
edilecektir. 

Diğer taraftan Madam Manni· 
• _ ~ ğe bir tehdit mektubu gönderil· 

Türkiyede Yunanutando diği kuvvetle rivayet edilmekte• 
Bir şuna bakın.. Bir de 'una bakın~ dir. Bu mektupta Madam Man-

i Istanbulda bir rum mektebinde sak- müddet evvel maarif müfettişleri niğe son hadiseyi ısrarla takip 
lanmı~ Yunan bayrağı bulunurken bir yunan bayrağı buluyorlar ve etmemesi tavsıye edilmekte ve bu· 
geçenlerde Murat paşanın kemik· hunu bir raporla Ankaraya gön· nun kendisi için hayırlı für aki· 
lerini Lehistana götiiren vagonda· deriyorlar. bet hazırlamayacağı ilave edil
ki Türk bayrağını, Edirneden evel Öyle bir mektep ki talebesin· . mekte imiş!. Fakat yaptığımız 
Yunan toprağında bir Yunan za- den biri kitabından büyük Gazi· tahkikata nazaran Madam Man· 

. niğin şahsi hukukundan sarfına· 
biti indirmek istiyor. Şu iki bay· nm resmini, ancak o mektep ba-
rak hadisesindeki küstahlığın de· vasında yetişen, neşvü nema zar etmedikten mada Herant bey 

· b bulan bir zihnı'yetle yırtıyor. Bu kızı namına tazminat talep etmek 
recesıne ve müşa ehetine bakınız. 

Y 
mektefs bu gün açıktır ve rum üzere mahkemeye müracaat ede-

unan tinetindeki betmayeli~i k c çocu arı orada okuyorlar. ceğini söyle mektedir. 
bir kerre daha gösteren bu hadise H albuki öbür taraftan bir Vaziyetin inkişafı bu gun" lerde 

dört beş milletin sandukası ününde, v 1 ı unan ı zabit bir saat içinde kendi kabil olacaktır. Tahkikat temamı·ıe 
hörmetle eğildiği bir asker kemik· t kl d b k .opra arın an mec uren· geçece son saxhasma dahil olacaktır. 
!erinin nakline memur leh zabitle· hır cenaze vagonundan bayrağımızı ------.------...:. 
rinin de iğrendirmiştir. ~nd~rmeğe kalkıyor ve leh heyetini Teşkilitı bozulan ha• 

Öyle iken iı.ı.tanbulda bir rum ındırmeğe mecbur ediyor. . 
mektebinin dolabından neler çık· Dost düşman şu iki hadise Zl mahalleler 
mıyor. kar5ısında Yunanlının ne demek Son kabul edilen Kadastro 

Beyoğlundaki Ayatryada kili- olduğunu öğrensinler. Biz ise teşkilitı mucibince bazı maha!le-

Gs~·e~m~·n~in~~m§e~k~~~bMi~~~e~~~~n~d~a~n~h-i~r~-~on.l~a~rı~ç~o~k~i~y~i ~t~ın~ı~r~n~.~~~~~d~m~~kn~~~ 
- LE A TV 2 muştu. Bu teşkilat dolayıaiyle ba· 

Metruk emlak ğır ceza reisi zı polis merakizinin muumeıat. 
• kan§makta ve hey' eti ihtiyariye-

arayacak adlıye lerin vazifeleri ağ:rlaşmakta bu-
•• lunduğundan bir kısım ihtiyar 

olan komisyon musteşarı oldu hey'etleri fırkaya muracaat ede-
rek bu işin bir şekli halle rapt 

Firarilere ait emlaki tespit et
mek üzer. 1-ıir kowisyon teşkili · 
tekarrür et· rı··-
mişti. Ko- ! 

Ağır ceza reisi Ferit bey dün 
.-\dliye vekaletinden gelen bir 
emirle Ad· 
liye müste-

. şarhğma ta· 
y?n edilmiş· _"..,. 
tir. Ferit ~ 

bey pazar· !!-
""~,... 

mi siyon, 
Muhtel il 
mübadele 
komisiyo
nunda ikin-

tesi günü -..~ 

~ . ı 

ci murahhas 
Nebil be
yin riyase· 

tinde olmak 
üıere Polis 

müdürü Şe-

rif Defter· 
dar Şefik, 

ve emvali Nebil bey 
metruke ı •. udüril.nden ibarettir. 
Aldığımız malumata göre firarile· 
re ait yeniden mühim bazı emlak 
bulunmuştur. 

. Ankaraya 
1 gidecektir. J 
Adliye müs- 4 · 
teşarı bulu- Müddei umumi 
nan Fuat Kenan bey 

ı bey de Şurayı devletdeavi dai· 
· resi reisliğine tayin olunmuştur. 
Şehrimiz ağır ceza riyasetinede 
Müddei umumi Kenan beyin 
tayini kuvvetle muhtemel görül
mekted~r. Bu tahakkuk ettiği tak· 
dirde Üsküdar müddei umumisi 
Süat bey de lstanbula tayin edi
lecektir. 

Türkiye - Suriye Ankara-Istanhul tele-
hududu fonu yarın 

protokolu imzalandı. işlemeğe haşla yor 
Ankara 29 [A.A] 

Türkiye-Suriye hududunun na
zareti Ye huduttaki iktisadi ve 
Iİyali rejime dair :h:ıar edilmiş 
olan protokol bugün saat 17 de 

. hariciye vekili Tevfik Rüştü bey 
ıle Fransa sefiri Kont dö Şambron 
araamda imza edilmiştir. Mevcut 
mukavelitın tasdik şelıdllerine 
mfıteallik bulunan bu protolCol, 
hududun nazareti hudut rejimi hu
dudu geçen sürülerin tabi olaca-
~~ ttiali usut1 eliaİitiin kontrc.ılı.i liak
kmt:I~ akl~imı riiüİHevit. 

Ankara, 29 [A.A] 
Bh· T emmuzden itibaren An

kara • lstanbul arasında yalnız 
Istanbul abonelerine munhasır 
olmak üzre telefon muhaberatı
na başlanacaktır. Beyoğlu abone
leri bir kaç giin sonra görüşebi
Ieceklerdir. 

O çüncü çocuğu 
Belgrad, 29 [A.A] 

Sırp kralının bir oğlu olmuı· 
hı . 

1 

edilmesini istemişlerdir. Fırka l:>u 
~ususta tetkikat yapacak ve po
Jıı merkezlerinin yeni teşkilata 
riayet etmeleri tahtı temine alına
caktır . 

_.. Sorabilir mi)·iz? ---·

Yazık! 
Geçen p:üu, bir haııkada iki 

ay istihdam ediJ,fö. kn ~or.rcı 

bila sebep işind,..n ı;ık<.ırılan biT 
Türk hanımı hakkındaki bu 
muameleyi milli miic~c::eceleri-

. mizin Yakar ve ciddi}etlerHf' 
kabili telif buimadıgımızı a
çıkı;a SÖJlemiştik. Şimdi de ha· 
ber alıyoruz ki, bö) le bir ha. , 
dise maatt~essüf Türk ocağı 
gibi bir kardeş y•1vasında da 

i tahaddüs etmiş~ir. , 
Ocağııı beş senedenheri ka· } 

tibe1iğini ifa eden Nim~t hanını. 
heyeti idareden bir zatın k.ıtra· 

kuşi hükmüyle i:;ıind~n ç.ka· 
rılnu~tır. 

Bir ınenıur. Lalıusus böyle 
her azasının mi!rB~.abe l'akk l 
olan bir müee:e~edc. hcyeıi 
idareden bir zatın keyfi .wzu
suna göre, ~elleınehüs.)elauı 

kolundan tutulup alılır.3a, pek 
tabiidir ki o mrmur yarü ağya· 
ra kariı hu a~ılışm sel::c!lini 
bilmek, ö~reumck ve sormak 
ister. Acaba oc:ık heyeti idare
:si bize bu izahatı .,·er~bilir mi? 
Beş sene vazifoaini ciddiyet ve 
istikametle yapmış bir Türk 
kızını hiç yoktan vazifesine ni· 
hayet vermenin hikmeti nedir? 

, ~O!~~ill!~1.~~2 
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~ 
Nakliyatta .sıkıntı 

Ctlnün her aaatinde.' ·-m::;,, 
ll ._ ıoma tr-ny _.... 
DlD urct.lp kıatotudan fada 
~hlt; ıemlei ıetılabında buna 
~" de.ler. 
Otura~k yvler dolmut, ön ve 

ut •h.JDlakJ• delm•ş, ortadaki 
.... dolmat, m6ftertler parmak· 
l*lıu. .nı..n,lar. bftm salkımı 
llfktl ediyorlar. 

DelMk llİ m6fteri n it var. 
V110lllılr ite ula kafi delil 
Da W aenclerdenberi devam 

ed..,Uyor. 
Tnmnya binmek pek çok 

•-•tim elti; yaltın bir zamana 
... lramnya bu kadar çok 
bin'umiyordu. Anlqıbyor ki 1stan· 
htll lramnylara pek iyi bir iş· 
tiıı lmciyu eabibi için bir yağlı 
byraktas. J>ir Tunus gedi~dir. 

&Jle c!duğu halde şirket faz· 
la .....-ı getirtmiyor, olanla ik· 
1ifa ediyor. Niçin ? Bunun ceva
bı kolaydır ı Faz1a araba olsa da, 
obaal1 da ıtrketio ı.ı puJ)9 gidi· 
,.__ Tenhlibeo dolayı kum· 
.....,. yolcusunu ka:ybetmemek· .... 

flrkea menbl1 fU: madem 
'1 • ...-, yo'8a her Niyete bı· 
1a.,_. hlr 91kt11t1yı .,triyor Di
p. m Et al ...., ıe A wu.padlll 
.... gedneyim ? Evea ! pyesi 
:u..ı.a ibuet olan bir tiı'lıet börle 
_..~ IAınebl bir idare, bel· 
... .....yedir Wlkht illin
haliai daf6 ..... t -- .... ol--- --Jeka& fİl'keli ...... ve _.... 
ı.t. edealedn varife\eri baebti· 
da betked.r. Ont. ..-.red-
lllm ~ istanbuUaluan h.mnı· 
1ı-u -ribp iAe mükell~ler. 

Me•ıalt•• koM&erler, bG18a 
flla-••i • it c&'<lyorls? Her 
Wde ha be~D ...... -... 
........w.n..hökaa~ OM-.. , .... ..,...... ..... ~ 
... barelHf& e4yor, lı•L-~ 
.. ,. iibi .... ,.. .,.._ .... 
- clelü, ..,. ..,,.... ıln-' edlJcıs. 

...._ lMımacWd ~-
t.s ıl'b+- .... ,... ....,. 

~-~- ...... ralaMa hk ra· - ıı:.. ... 
s:r.1.~""!: 

1 -~· •t 
·-~...,--· a: ·Sıif.. 

E::ft:::i:.;: 
- llllrftD8& ceml)'Mi 

b=-=~t 
·-::· :: : - ..... ı.eytenn 
~a~~i 
'!ı&::düriyetinde .. Kizam, tüaret mü-

. reti hariciye DlÜ· 

.l-' beJterdıa mörekkep 
toplanmıttır. Ru-

edilen deri meeele
.. komU,on JDal. 

da~ dericiler ç•r· ..... . .... 

l•m.irde l I 

Kadriy.eH.içinmü- _Döne. buQune, ~arına. aii ınöieferrik haberler 
ehbet ağır hapis 
cezası istendi. 

Kadriye han1111 meıeleıi hakkın
da lzmir gazeteleri şu oıalumatı 
veriyorlar : 

Sui kasta teşebbüs etmekle 
maznun Kadriye hanım ve arka· 
daşlarının lüzumu mulıakemeleri
ne dair olan kararnamenin müd
dei umumiliğe tevdi edildiğini 
yazmıştık. Bu baptaki evrak icra
yi muhakemeleri talebile ağır ce· 
za mahkemesine tevdi edilmişti·. 
Kadriye hanım ve zevci Faik bey, 
Nadide, Hamide hanım1ar, Avukat 
Ahmet Vefik, doktor Mehmet 
Faik ve inşaat mutemedi Ali 
Riza ve Antuvan bevler dün tev--kifhaneden süngülü muhafızların 
tahtı muhafazasında olarak ad
liye binasına götüı ülmüşler ve 
ağır ceza mahkemesi reisi Yakup 
Rasim bey tarafmdan isticvap 
olunmuşlardır. Sui kast maznun· 
ları adliyeye yaya olarak getiril
mit ve yaya olarak tekrar tevkif
haneye güttirülmüştür. Maznunl· 
ar adliye binasma getirildikleri 
zaman k0111üni.stlerin muhakeme
lerine de\"am edilmekte oldutu· 
adan maznunlardan Faik, A)uaet 
Vefik. Ali Rıza ve Antuvan bey. 
ler nezarethanede ~intizar ettirİl
miflıet dit• •nrwnlar ai'll' ce
ıa kalealade otQımuflardır. Ka
drf?_e lleaım, siyah ~ giymit
ti. Çaıklr g6zlU, kıaa boylu ve be· 
yu teali olan Kadriye hanım, 
eliade ufak bir çanta t&fHDalcta 
Ye halinde" mütesair olduğu gö
.Olmekte idi. 

İlk evel Kadriye hama i-aticYap 
edilmiftir . . Kadriye ı.a..m otuz 
,apnda olduA-unu ipüdei tabsil 
aôrmlit bulundutunu ve Fr•,.. 
e8J* da bir parça afla& olcluj'uau 
..S,lemiftir. l.ticYap emuanda 
~ aoNlan •UtiMe..e lailmi
,.cle -..p ~erea KadriJe hMtm 
IMr cenbnua evef ve ...,etinde 
•efwlha,, demittfr. 

K.o.üni.tlerin mubekemele· 
iW dinlemek kere atu ceca 
mahkemesi ıalODU11da bulua
aalda olaR halk Kadriye h8D1-
mı da ıörmek arzusundan do
layt bir müddet adiye daireıin
d. a)'l'll.amıfbr. Bu kabilden 
.,. polia müdürü Ômer beyle 
poli9 rie ... da adliye koridor· 
1-.da bulunmakta idiler. 

.!ai kut ... suaı. .. n JllUha. 
kem.leriae 9 Temmuzda bBtl•· 
aacM.tır. Mültantldik~ verilen 
JO••a muilllkeme karama..
lillde .. ZAUllium ~cı=1eaaia de 
1 S6 mcı maddeMn ikinci flk
rua DIUCİ biDce tecziyeleri talep 
edilmektedir. 

Bu madde miebbeden 8IU' ı.... 
.,. CNM'DI iltium ettinnel&hdir. 
Kadriye ba111111 ve art.adeti•· 
nna ait evralua kowiWR&erin 
ewtıbacla dalla fada ~ 
anl&fllmıfbr. Ko111ünistı.&a mu-

\foilayet meclisi 
dün ilk 

defa t o pi andı. 
Meclisi umumii vilayet dün ilk 

içtimamı vali vekili Muhiddin be
yin riyasetmde aktetmittir. Mu· 
hiddin bey bu münasebetle söy
lediği bir nutukla meclisin tek
rar toplanmasındaki maksadı iz
ah ederek yollar ve Barem kanunıı 
dolayaiyle maaşlarda husule ge· 
len yeni ıekil ile gerek bu layiha 
gerekse yollar hakkmdaki pro
gramm tatbiki dolayisile bütçe· 
deki açıktan bahs etmiı ve bu 
açığm kapatılması için halkın sır
tına hiç birşey yükletil miyecekini 
beyan eylemiştir. 

Miiteakiben yeni inşaat dola
yisile maarif bütçesinde mevcut 
300 bin liralık açığın evelki sen
eden müddevver bakaya ile ka
patılaca~ını izah etmiştir, 

Neticede Barem kanunu dol
ayialle büt9C açıiını ve inpat 
Pf'Ol'l'&llllll• tetkik etmek üzere 
ıiraat, Maarif, Nafia ve bütçe 
encümenlerinden tefrik edilecek 
muhtelit bir encümen teşkiJini ve 
2 temmuz sala gününe kadar la
zım gelea tetkikabn icraıile te
krar mecliae sevkini tahtı karara 
alarak dağdmıştır. 

Gezik Duranın 
avenesi de 

derdest edildi. 
Yedi sekiz seneden beri Feke, 

Kozan ve Saimbeyli keıaJarı ci· 
}letlerinde icrayi şekavet ederek 
müteaddit eşhası katil ve bir çok 
kimselerin de önün~ çıkarak :ta 
ve paraaını gaspe~n methur i 
Gizik duramD Saimbeyli kazasına 
tabi Elfenin akryesinde mukim 
bir kadının hanesine zamparalığa 
giderken jandarma alayı kuman· 
danı binbaşı Hüsnü beyin yirmi 
bet gün aarfında yetiitirip ve icap 
eden talimatı verdikden sonra 
meikiir mahalle gönderdiği dört si
vil jandarmanın pususuna düşüre
rek yapılan D'\üsademe neticesinde 
meyyiten istisal edilmiştir. 

Ceizik Duranı derdeste gönde
rilen dört cesur jandarma Saim· 
beyli kausından terfik edilen bir 
jandarma müfrezesinin inzımamı 
muavenetile merkum gezik Dura· 
ıuo aveıaeeinden kör Ali iJe Mah· 
mut namındaki iki şahsı da ıilih· 
lan ile birlikte Saimbeyli kuası 
dahilinde hayyen derd~st ederek 
ciheti adliyeye kilim etmiye mu· 
valfak olmuttur. 

laakemelerinde şahitlerin dinle
nilmeaioe lÜJIUlll görülmemit iıe 
de Kadriye barnmm davuında 
tahitler iıtima olunacaktır. Kad
riye ve ...UdaşlanNB nauiaak• 
mesinde clinlenecdc olan phitler, 
iatima olunacaldanndan bunlara 
celpnameler yazılmuma bati••· 
mı.,tll'. 

Emanette 
Şerefiye davası 

Edebiyatçılar 
8 temmuzda 

.oplanacaklar 

Hahltemelerde 
Deli katil 

Büylikadada Hiristo isminde 
bir adamı o!düren Hüseyin GolH· 
çin muhakemesi ağır ceza mah· 

Karaköy palas sahipleri ile 
emanet arasında şerefiye resmin· 
den eolayı bir dava çıkmış idi. 
Bu davanın yarın devlet şurasında 
son mürafaası yapılacağı cihetle 
emanet fen işleri müdürü Ziya ve 
avukat Hasan Fehmi beyler bugün 
Ankaraya gideceklerdir. 

GUıel san'atlar birliği edebiyat kemesinde bitti. Tıbbı şdli rapo-
tuheei neşriyat enctiıneııleri azasın· ru okundu. Bunda Hüseynin deli 
dan on bir zatı ve şube idare hey'eti olduğu ve ceza verilmeyeceği ya. 
reisi Kemalettin Kamı bey istifa et· zılmaktaydı. Mahkeme ıcabını ~U
mi~lerdi. Edebiyat :;ubes idare hey'· zekere etti. Neticede Hüseyin Gol· 
eti dtın toplanmış, bu istifalara ıttıla !için emrazı akliye hastanesine 
kesbetmiştir. Tercümanlar 

Dün emanette tercümanların a Temmuz pazartesi gUnU saat sevkine ve cinayetten ademi met'· 
son imtihanları yapılmıştır. Bu on Uç buçukta birlik kongresinin uliyetine karar verdi. 
imtihana 120 ki~inin iştirak etme· fevkalade olarak içtimaa çagırııma- Doğum ve ölüm dıPWlil 
· l ·ı 90 k' kad · · k sına karar vermişlerdiT, sı azım ı '-t.li ışi ar ıştıra Şişlide Samia hanımın ve1aU1a 

Edebiyat şubeşot gazetelerle bir 
edebilmiştir. d k k sebebiyet vermekle maznun bula· tebliğ netre ece , oııgre gUn Untt 

imtihanlarda muvaffak olan· illin ve azayı içtimaa davet edecek· ııaıı Dr. Kenan Hasan bey ve ar-
lara kat'i vesikalar verikcektir. tir. kadııııılarının muh keı:uesine bu 
Kat"i vesika ı olmayanlar bundan 

1 
gün devam oJunac..ı!.;.tır. Müddei ta-

sonra tercümanlık yapamıyacak· ı ,., da raf hadisede katil kasdı old11 ıi-11nu 
!ardır. ı afra we"" Ed .. __________ .. iddia etmekteydi. 
irnekapı tramvay ld 1 di M B··ı gt"ln okunacak tıbbı a.a. ra-am arı isten - em~nıen- ~ un 

mıntakası de sucu Omerle ailesi efradından poruııa göre mahkeme davanın to'· 
Edimekapı, Balat, Karagüm· dört kişiyi vahşiyane bir surette cil edilip edilmiyeceği hakkındı 

rük ve civarındaki 18 mahalle öldüren sfiUo Süleyman ile arka· bir karar verecektir. 
namına emanete dün bir istida .a. bir berhat karan _ Defte--daşlan hakkında müddei umumi v A-

verilmi,tir. Bu istidada vaktiyle h.a,, k' . . üd k "Jd daı·Jık ınenı :lru ı"ken bı"r röQvet ~ ı§mın taamın· en atı en tl -. 
tramvay oirk~ti Fatih i.le Adime- l madrlesinden ı'c:inden çıkanlan h-mücrimiyet erini istemiştir. "' 
kapı arasını tek mmtaka kabul + M h 1. Dile ı· hamı· beyı"n muhak""m-ı· ı'k;....: u te ıs memur - i ı ıo "'"' ..._ 

ettikleri halde S01lra bundan vaz Mal sandığından on bin lira ihtılas ceza mahkemesinde bitmit ve iJe.. 
geçtiği için şiklyette bulunmak- etmekle maznun veznedar Ömer raatma karar verilmiştir. 
tadır. Lütfü efendi dün jandarmaların +Mektepli kızın katili - E~ 

Halk, Fatih· Edirnekapı ara· muhafazasında Dikiliye sevk edil· pöyde Meliha isminde bir kızı O), 
ıınin eskisi gibi ne biletlerin ille- miftir. düren Tevfik Fikretin muhakeme-
rinde olduğu misüllu hir mıntala ihtiyar katil - Kemalpaşa ka· sine dün devam olundu. Maznun 
addini rica etmektedir. ı.asının Ören karyesinden amele 21 yaşını ikmal etmemi§ oldu· 
Emanet kefiyeti şirketler komi· Mehmedi öldürmekle maznun yet- ğunu iddia ediyordu. Maktul bllil 
serine havale etmittir. mi§ bir yaşında hacı Hüşeyinin veresesi vekili Tevfik F~ 

Bozup bırakıyorlar dün Izmir Ağır ceza mahkemesin· 
d l k · b l Bur a, lisesinde kaydı ofdnblh 

Bir çok §irketler sok.aklan aç· e mu ıa ·eıncsme aş anmıştır. bizzat gidip bu kaydı tr-tkik -:'ttiM•ı.. 
k il d kald -0- Bir kaynana - Damadmı ... .,,&Ulll 

ma ta, sonra yo ar a ırım ve ve 21 yac:ından büyu"'k o)dnbunu 
ı 'b' .:a b k k d öldürdü - Alaşehir kazasının "' ""e 

mo oz gı ı şe1.er ıra ma ta ır. I l h" . t-b· s·ı· . ""'yledı·. Mahkeme bu cı'hetı"n Bursa nego na ıycsme a ı ı ımıye .,, ı 

Bu hal ve~ · .ıakliyenin sokaklar- k .. .. d .. ] .. · · b" · lı"seı::ı"nden soru)ma$ına ksrar verdı". oyun e tuy er urpertıcı ır cına· .., 
dan serhesı~e geçmesine mani ol· yet ika edilmiştir. Çoban oğlu 
duğttndan, emanete bir çok ~- mustafa; bo~azının ve vücudunun 
k.Ayetler vaki olmaktadır. Bunu kırk yerinden biçakln yaralanmak 
nazarı dikkata alan emanet alaka· suretiyle oldiirülmüştür. 
dar bütün ~irketlere bir tezkere Vak'a faiJlerinin ın<')dana çı· 
y-aıarak yollarda bir teY bırakıl· karılması ıçın müddeiumumi, 
mamasını bildirmiftir. mustantik, jandarma kumandani 

Şimdiye kadar yollarda biriken· ve nahiye müdürü tarafından ya-
leri emanet toplattıracaktır. pılan yirmi dört saatl.ik tahkikat 

Lokantalarda pislik neticesinde hepside elde edilmii'tir. 
Lokantalarda sıhhi şartlara ri· Maktulun kain validesi tarafın· 

ayet edi1mediği . ve kaplar yıkan· dan öldürüldüğü anlaşılmıştır . 
madan yemekler pi§!rildigt haber Mustafanın servetine g<ız diken 
alınmlf Ye lok.antalarm sıkı su· ve kendisiyle olan gayrimeşru 
rette tefışi kararlaşmı§tır. münasebeti kestiğinden ona muğ-

Tefti§ata emanet doktorları da 
iştirak edecekleıdir. 

Polis mektebinde 
eşirra ile mücadele 

Japon 1efareti •tefe militeri oin 
biraderi dUn Yıldıtda Polia mektebi 
b~eeinde [firra ile naaıt maaaraa 
edileeeliıae dair numuneler ~ötter· 
mip. S. ıat ile beraber çalıpn di· 
~ nç j~ daha vardır. Dtmktt 
mUHmerede Japon sefaretj ve Polis 
erklaı Harbiye ve Kuleli askeri li· 
ııeleri " bir kııım uhit " matbaat 
atıotelÜ>İDİ hasır bulum11tlardır . 

her olan kadın, civar köylerden 
beş kişjyi temin etmiş, Mustafayı 

öldürtmüştür. 

-O- iki muallime işten El çek
tirildi - Denizli orta mektep mu· 
allimlerinden ikisine muvakkatan 
işten el çektirilmiştir. 

Evkaf kadrosu 
İstanbul evkaf müdiriyetinin 

929 kadrosu gelmiştir. Yeni kad
roda yaJnız akaratı vakfiye müdi
riyeti memurlarının maaşlarma 
zam yapılmıştır. 

--==:====-========----------

1111-_sıhh_••-1111 
,Karilerle baş~ 

1. Beyoğlunda Hamdi ~ 
Sabahları yapbğınız iweç 

usulü jimnastik muvafıktır. Şu 
kadar ki kilonuzla boynuzu te 
zine çalışmalıımız. Duşu da 
jimnastikten sonra yapımz. 

2. Edremitte Kerim beye: 
Doktorların tavsiyesi doğru
dur. Onlara dikkat ediniz, 
kuvvet şurubu, enjekaiyon için 
onların fikrini alınız. 

3. lstanbul poıtreıtant C. 
beye: Sıcakların tesiri olsa 
gerek. 

Nazım Ali efendi: imtihan· 
lar hakkında bir hasbühal yap· 
mıştım onu okuyunuz. Mama· 
fi banyo ve duştan istifade 
edersiniz. Fasılalı çalışınız, aı· 
danızı azaltmayınız, doktora 
gidip ittiha ilicı alınız. 

Lokman Hakim 

•«Of .. a tefrilcaaı: 48 burada endi muhal.eme edece
kler, oadaa IOlll'a heltkumcla bir 
hiildim v.recMler. Bu muhıab
ıaede kead' 1 1· müdafaa ocW>i
lir.iaiz. 

oturdu. etyanın üzerinde de, nereden Ye 

ne tarilate çalmdıldannı gÖlteren 
etiketler vardır. Kayter ara lira 
b.. ptoya gelir." 

Siz her yerde hazır ve nazır 
bulunuyordunuz . Nerede mühim 
Ye siyasi bir hadiıe çaba, bir az 
bzandıtı zaman albndan çehre· 
aizi görmemek mümkün değildi. 
Bütün bunlan geçiyorum • Fakat 
son yirmi 1enedir yaptıklarınızı 
bullaa edecetim. 

imişti 
• - "Siz, 1894 te imparatora bir 
teklifte bulu~dunuz. Kapalı oda 

(>t p iıfiade "-ha elinden 
.... ......llM&fba. So... harp 
cıep• ! ılı i ..... ~tti? 
-. ... Nuw ,e.ıii gözü ._... 

... • ı;ık .. halde ....... ke

.. l'ID& otWdu. 
e. .. ı mütekaU. ellerillia ara

,.. aldL Vaziyetin •ı•ıt '" 
Tiia' atiai aabyorda • Latife 
etmete ae imün ve • de mahal 
varda. Artilc pazarlık ta mevauu 
bahs Jmeidı. Oynadığı mGthit 
partid- btltün galibiyet ihti.mal
leri birc.\en bire dağılıvermişti. 

Kekeledi: 
- En nihayet ne sl5ylemek 

ve ne yapınak istiyorsunuz? 
Paul omuz silkti: 
- Biz ~1!e sizin zannettijiniz 

c:ibi kr.tıl tinhnıar değiliz. Sizi 

- 5mn bir lllküm YSJBeie 
iaalrtMMZ yoktur. Siz bir J.Nci= 
clfliibiaiL 

O wkta bdaı- korllıu ne old. 
ima lııİuebRİJeD kontes korkma. 
Asa b.tladı. 

Ve tekrar elti: 
- Hayır .• Siz b6küıa veremez

siniz. ..... değifMiz. 
Bu emaade merdiwain yukan

sında bir gürültü oldu.. K... bir 
ku111anda~u:~Se1Am..durt. 

Tam o .111'8da kapı açtldı ve 
ıeaiş mantolmna bürOnmü.t üç 
zabit içeriye girdi. 

Paal derhal karfllada ve kea
dileriae sandalya verdi. yeni ıe
kıtler de karanlıkta oturuyorlardı 

Bir dörifüncUsü daha geldi. 
{) da daha iericle bir ,qpdajyaya 

Etiaabeth ve Benarcl yan ,ana 
duruyor1-dı. 

Paal, koateain oturduru ma-
18111n öaüne ıeldi ve deki ki: 

- Evet, biz filbakıb hakim 
dq}iliz. Bize ait olmayan bir ba
lda da iilterimize alama,a. F alcat 
aUi muhakeme edecek olanlar itte 
bu zevattar. Ben ittibam ediyoruı 

Paul bu ctlmleyi pek aert .c>
ylemiıti ve eneldea ittt-lbh--. 
meain bütüa batlarmı 9İmaif gibi 
tereddataüz söylemete bqı.dr, 

•Kontes Hermine, itiz Hilden
Mim tatOMUMla dotdunaz. Bn. 
yük babamz taton1111 rem umuru 
idi, 1870 11e11esinde öldü. I.mi
niz hakikaten Herminedir, Her
mine de Hobenzolenı. 

Bu wmi l.lz bir ıeref haleal 
gibi başınızı.1 ü.stünde taııyor
sunuz. Hildenaheim iamindeki şa· 
tonuzun bütün serveti Fransadan 
gel~tir. 'Ve çalınan bütün bu 

Kontes dalgm dalgın dinli· 
1ordu. Bu hikayenin oman için 
biç te bir ehemmiyeti yoktu. O 
ocak kencltine tema edecek 
ıözleri beldiJoıda. 

Paal <inam ettlı 
- • Siz ........ büt6n 

bayat... middetiftce devam 
edea lkt W. tnarGI ettWz : Biri 
Holaenzo&.a hanedanına quri 
mababbet ve bir de franm: diif
munhtı .. Siz awllturyalı bir 
preule evlendiai& •• Nuıl 6ldü
iü malum olmayan bu avuatur· 
yalıdan aoara. bir l"UI prenai ile 
evleaıdiaiz. Bu ruı prwinia de 
naal üldüğünü gene kimae bil· 
miyor. lnJriltere ile Tramval mu
harebe eaerken aiz orada idi-
niz. Ruı • Japon muharebesinde 
Japon~ada bulunuyordunuz. 

Kontes kMlannı çatb \lıe bir 
daha dikkatle dinlemeğe başladt. 

Paul devam ediyorduc 
- idare ettiiiniz euu1luk 

tefkilltnwı azamet ve Yiiıl' atin· 
den de babaedecek delilim. Bİi' 
lc6yin çan kul.,inde bile liain 
izinizi, sim mulcamZJ taııyan ha· 
nçeri gördüm. Topladığım deliil, 
mektupla11nız, muhaberabnız ma
hkemenin elindedir. Fakat benim 
uıl tenvir etmek mectiiim tef 
Omken tatosuna ait olan bM· 
mdır. Bu mephaate bile IÖzümü 
fazla uatmayacakım. 

Kısa bir sukut fasılası oldu. 
Şimdi kontes serapa dikkat kesi-

Eber kurttan korvinyiye kadar 
bir tünel açmak.. Mühendialer 
tetkikat yaptılar ve Omken pto
su elde bulunmadıkça bu maaz
zam itin yapılamayacağını söyl .. 
diler. O ııralarda şatonua .ahi· 
bi de ağır hasta bulunuyordu . 
Ôlür diye beklediniz, fakat adam• 
cağız ölmekte istical etmediti için, 
siz doğruca korTİllyiye plc:llniL 
Sekiz gün ....... , nasıl oldu old11, 
ptonu• ,.ıaibi öldü. Bu, ilk dDa· 
yetinizdir. 

Konteı: 

- Yalan 16yliyonanu7., di
ye bağırd.. iftira ediyorsunuz, 
delilin yokl 

Paul cev19p vermedi ve devam 
etti: 

- •Şato 1atıbta Çlbnldı . .Ga· 
yn kabili i&alaar ki. bu satış mü

lBitm\!di] 



Haziran 30 ., .. l 92J 

7ıllnlült WrÖl.mız:7 Hronllıa 

Yunan gazetesinin 
terceme edilen 

niishaları okundu lWizakere ~ lı-anda son 1-Alm~u"yada 
Hacı Yat gut Efendi 

B~lıx()r tevltıfat .. matem günü, 
Hacı Yat y.C cfeıwd4 WAır • Bir gue ifin 

kıydığı nifu11tnı meınıi,-.ıai iddia · Bir haç 
'landa aDtonyahCull. ~tarı sonf'tl tatlik .. 

Türklütü tahkirden mamnn 
bulunan .. Hronika ,, gazetesi 
mes'ul müdürü Madam Eluinin 
muhakemesine dün devam ohm
du. "Tofoa,, gazetesinden kitihi 
adiller tarafından terceme olunan 
nushalar okundu. Müddei umumi 

Mtıluın"iri: Af~f · :~ret 
.._ U lFosl 

BÜyiji ~'1' en flıw&illce 
~\la, 27 [A.A] Berlia, 'J:.7 [A. A.] 

Tas Ajau b.16iriyor: lran Volf Ajansı bildiriyor: Reisi- Ertesi sabah~ a......ağao 
ıMllye a.wı, Firoza ve sair mü- cümhur ile Rayh hükumeti şu gittim. Hacı Yuk yuk Efendi yokl 
hlfll şahsiyet~• tevkifi müna· beyannameyi neşretmişlerdir: •.. Nereye gittifini pek soma 
sebetiie lsvesti,a gazetesi muha· 28 Haziran güAü bir matem anladım. Müsaadenizle olan bi
fazalciı' JagiıteH ile temasta günüdür. On sene eve( Alman teni ıi2e anlatayım: Sabahlayın 
balmnnalc töhmeti altında kalmış sulh murahhaslan Veraa}da hak hacı efendi bir hademe ile bir 
kimseleri. te?kifile bilyük halk ve hakikatı, sulh dostlarını inkisarı kira arabasına binmiı, bir ıeri'at 
ki\ıleieriain emniyeti kazanılamı- hayale uğratan bir vesikaya zorla ~ mahkemesine gidip Rodostaki 
yacaj'J.l'l•, ademi memnuniyeti iza- imzalarını atmışlardı. on senedir 1 bütün zevcelerini bopmış ve 
le içiın yahaız içtimai iılahatın te- bu muahede Alınan milletinin k~ndileri?e nikahlarını posta ile 

muaccel ile bana varıyor; ben 
de kabul ediyorum. ·fiilen möMit ka.ar~ sonra 

M. Papaf• ,_ı-111 ~ •• 1. 
ille ilik b•• .._llfillak i"9 tel· 
grafla emir Teriı.t91b. f ızfyet 
sikbinlikıe kaP§ı.lam)'6r. 

Attna 28 ['fos J 
Yeni Ttrk sf;flri Kilis B. buıaya 

gefmi§ w İ\tir89la karşılanmıştır. 
Yarın ERia B. hhaatnamesini 

tartim ıneaelftini göröfDtek. için 
nariciye D&ZK"l1K 2İf&fet edecektir. 

Ziraatımız An.._, 29 [ A.A] 

MeMlıllt'm Din Wl8 961leıi 

~ - kt' ... ı..tdlutda 
.aaaim ...... l8ir i••jıtije M· 

Jaiea, • r tm ... -'ada. 611 
....... 1 ..... 
..,_ .... Wlıo ~ 1t mil· 

Iİr icra ed«eğmi ve aynı zamanda bütün. ~bak~ları üz~inde fikri 1 gondermış. . .. 
kö)llü ve şehir halkını da memrıun h~y~.t, ıkb.sadı b.~ya~, (:Yle ve köy· Hac~ Yut yut ef~~~ı b~.kar ... 
etmek liam geleceğini ve şayet luaun hayatı uzerınde tazyikini Uşagı savmış. Butun gun so· 

hülcumet.J,u yolu takip ederse İranı icra etmektedir. kaklarda dolaştrlctan sonra Tepe 
da şimdilik Efganistanın haliae Durmaksızın çalışmak ve Al- başı bahçesine gidip dün otur-
sokmak isteyen lngiliz Ajans- man milletinin bütün aksamının duğumuz masaya konmuş, garso-
larınta harakatına ancak mnai birbirile tam bir vahdet halinde nu çağırmış: 
o1a0ilecejiai yazmaktadır. bulunmaları, vatanımızın mevcu- - Ya velet! dünkü gibi, na• 

Tayyareyi 
buldular 

Madrid, 29 [A. A] 

diyetini tehdit ve bütün Avrupa- na' ... [Ortalık kararınca bildiği
nın iktisadi refahını tehlikeye niz kokonalar bahçede dolaşı· 
sokan Versay muahedesinin hiç yorlar, Çalğı da çalıyor. Garso· 
olmazsa daha vahim tesirler na hitaben: 
yapmasına mani olmuştur. Al· - Ya velet! Bu kadınlar sa-
manya muahedeyi imzalamıştır, tılık, cariye? 

Oradakiler bu sözlenlen bir 
ş.ey anlamıyorlar, yalnız bir az 
gülerler ve gelin ile güYeye bir 
oda açarlar. 

Gece yarısı bir yaygara, bir 
feryat! 

Hacı Yut yut Marikanın Ko· 
lunu öyle bir ısırmış ki kanlar 
revan oluyor ... 

Polis ... zabıta ! Çabuk olun ... 
Derhal bir komiser, iki polis 

neferi yetişir. 
Hacı efendi pür hiddet : - ' 

Siz benim evime nasıl giriyorsı
nız ? Duhul fil beyt ? 

Cemil bey hadiseyi tekrar izah ede
rek, Darülfünun gençliğinin galeya· 
mnı ve efkarı umumiyenin nepi
yatını anlattı. Reis Ferit bey Mm. 
Eleniden tercüman vasıtasile ba· 
zı cihetleri istizah etmek istedi. 
Avukat Hüsnü bey, müvekkilin 
den evel cevaplan vermek iıtf' 
di. Reis avukatı susturdu. 

Bundan sonra Hüsnü bey, ol 
unan makalelere dair izahat ve 
receğini söyleyerek istimhal ett\ 
bunun için muhakeme 1 O tem -
muza bırakıldı. 

- iki mecidiyeye kiraladım. J' ukuaı r - Burası senin evin değil.' 

1 Bu hanım da benim zevcemdir. 1-iml•••••••••- k 
Dün işte bu hazırunun meclisin- Bir hırsız kumpanyası 
de nikah olduk. 

_ Seyyit çfendi • sen ne di- Zabıta memurları bir kaç a· 
yorsun? Şaka mı ediyorsun? Bu- mandır Ortaköy ve cıvannda bir 
rası kötü bir ev, bu avrat ta kö- çok sirkatler yapan bir hırsız kum· 

b k d 
panyasını yakalamışlardır • 

tü ir a ın ... 

V4Mı 416,4'& kilo f»wW, 69 ıH,olı 
iU,119 kilo Piriwç. st ..U,0- 286 
MJı1 kilo o.., uw ..... 169,m 
.., ~ lt ..,_ 918,600 

aı- raalıı~. ~ "l)aa U,675 ICui 
•mi. 26 -,..s~ lale lıWEla 
IS ~ Oıfı8,M'J lriJo Fual,e, l8 
üiyOll 311,.811 lı:ilo Nı.lmt.3milyon 
l'ls,361 kile ~, 773,81.7 

Eagle Dtllllındaki İııgi• 
Hz tayyare gemisi Numan· 
elayı Asor aclaları yakı-

11uuta bulmuştur. Tayya· 
recller sağ ve salimdirler. 

fakat bunu yapmakla ne harp Rum garson, Dimitri veya A
mesuliyetini üzerine almış ne de postal, cariyenin ne demek ol

bu hareketle milletimizin kuzur ve duğunu bilmiyor. Lakin " sablık,, 
refahına kavuşamamasını ve mil- okelimesini istediği gibi anlamış: 
lle~ler arasındaki emniyetin ihlal -Evet hacı efendi ... hoca efen
edılmesi istihdaf etmiştir. Bütün di... sadık. iterseniz bir tanesini? 
Almanlarla hemfikir olarak har- 8 l"' K b ( )? 

- Lal Benim menkuham. Bulunan çanta ve yüzük -
- Dünyanın menkiihası. Dün Köprünün kadıköy iskelesin· 
- La vallahi! de bir kadın çantası, Unkapanm· 

Polisler işi anlarlar. Hacı Yut da bir saat Beşiktaşta h!! alım 
yuta bir kaç damla amonyak yut- yüzük bulunmuştur. Sahipleri po
turup ayılbrlar. Hüvjyyetini an- lis ikinci şube ine müracaıılı 

tile Be~ 59 milycuı 487 .9ao 
tilo Pat•.. 16 llilyoll 653,<>70 
kilo, !"!8 miı,o.. 68!,309 kilo 
•eme\, 67 milyen 014,858 
~ BLırpdc, 13;21 O lclo Marduk 
il mU,on 8.4JIU.5S, kilo puaok 
! •i\ıoa ~.M kilo Metıea. 29 
nil)on GOl8 kilo .SU.m. S 
~ O!ıltl>96 ltilb alyoa ft ia
bz, 41 llllıoa 099,.7JO tBlo So
,... 4 •1;• ~,000 .. hj 
~ J --= 700,380 küo Ke
le.ir ve tdlamu, 65 IMyoa 084, 

İki kadın tayyareci 
New-York, 28 [A. A.] 

pten yalnız Almanyanın mes'ul - f~· ı... ~~ ar~ para .. 
olduğu iddiasını reddederiz. Ve b' -

1
• 1 mecı ıye, uç mecıdıye 

t. . d"l . k"ld ır ıra ...• a mın emre ı mış şe ı e mua 
layıp tuzaga tutulduğunu söy- hunları alabilirler. ')Ç~ 
lerler. Hacı Yut yutla polisler + Yemişte yangın - Yemifte 

Mis Jenaen ve Mis Gentry is
minde iki kadın tayyareci muka
vemet rekerunu kırmak için Ro· 
osvelt Flekleten biri saat 19,32 
de, diferi 20,49 ela havalanmış
lardar. Tayyareciler, kendilerine 
lisım olıan benzini uçarlarken ha
vada alecaldardır. 

hedelrle değ"I h.. 1 - Çok ucuz 1 Yemende bir 
ı , ur ve namus u ve . .. . 

aynı zamanda müsavi haklara ma- carıye en aşağı yuz rıyal. Bura-
evden çekilirken, Efendi: Soğan iskelesinde yumurta taciri 

~ Wlo Pa.ms, 4 .w,- 741. 
*tilo Sana.ak, 39 milyon 482, 
SM ltifc T.-, 395,616 kilo An
llOR iatihlal olunmuştur. 

Loı Angeles, 28 [A. A] 
Yüsbt.tı, Frank Hawks dün 

New - York ite Los Angeles ara

sında 19 saat 10 dakika ve 28 
nniyede heva tarikile bir ceve
lan yapmış, evelki rekoru S sa
atlık bir farkla karmıştır. 

lik milletlerin telakkilerinde mu- sı ucuzluk. 
tabık kalmalarına müstenit haki- - Öyle hoca efendi, hacı ef-
ki sulb fibiae ait olduju kana- endi. 
tini izhar ederiz. Yetil likör şişesi ise yanya ge-

Berlin, 28 [A.A] imiş, unutmayalım. Hacı, garso
Bugün Almanyanın bir çok na: 

şehirlerinde bHhassa Berlinde - Bu cariyelerin saçları gece 
Münihde, Vaymar, Polanya v~ gibi. 
Stutgarda V ersay muahedesi al- (Şu istiare arapçadır. Dimitri 
eyhinde protestoda bulunmak bundan bir şey anlamaz. Yalnız 
maksadile içtimalar yapılmışbr. "gece" kelimesini iyice anlar. 
yapılmıştır. Bedinde yüzlerce - Peki. hoca efendi, gece. bu 
darülfilnunlu re cümhur sarayı gece. 
ve maar.if nazareti önünde top- - Kaç hıra ? ( para ) 

Dahili1TP vekili Sür'at deliJerı· l~rak Versay muahedesi aley- - Kokonaya bir lira, banada 
-1 -- hınde resmi tezabürlerde bulun· iki mecit. 
....... 28 ~· A] L.ondra, 28 [A.A] u~asınm . men~dilmesinden şi· Hacı Yut yut ile garson bir 

ŞelıNlliak bulwa dahtliye Otomobil yarışçılarında8ı Ka- kiyet ... etmışlerdır. Zabıta hava- aralık bahçenin kuytu bir yerine 
1eltni Şüiııırii ICaya bey refaket- yo Don, gizli olarak inşa edil- ya .. sılah ~t.mıı ve nümayişçileri giderler. Dimitralci de sarı saçlı 
en.delili alf ı•·ş lteflede bir- melde olaa yeni bir tip otomo- ~agıtmak ıçm usturpa kullanma· mavi gözlü, yüzü boyalı, başı 
h ilkl MI clail'eilltn.deiki tef- bil ile Sir Henry Segrave ye kar- ga mecbur olmuştur. ıapkalı bir " cariye ,, bulur; iki 

İf ve totW'klelliM clwatn etmek- şı otomobil .sür' at müsabak88lnrı mecdiyesini alır ve : 
edit-. Diin ıece mlaafirler ıe- giritmek için hazırlanmaktadır. Küçük telgraflar - Mersi, deyip çekilir. 
~- l!ıi•dtre tarafmdacı par· Otomobili illf'l eden mühendis Hacı Yut yut kadına : 
alt bir--meff -.ıe&'ihniftir. Ve- saatte asgari 280 mil sür'at hak- Bağdat, 28 [ A.A.) - Bas.ıaden - Sen cariyei litifa .... 
lil l:,.a o.da ıaılle:tt.iti izzettin kında teminat vermektedir. Oto- bildirildiğine göre bir Fransız tayya· - Malista, milsyü ... 
~afll ~ aftt;clen SOllH at ko- mobil. 25 bin İngiliz lirasına r~.inc refakat eden Jngiliz tayyare- - Sen huri, peri, melek ... 
iUlannclıa baluam·.....1ardır. l ol cısı, mtilizim Halliday mecburi su- - Poli kala ... Efbaristo • 

...,. iDii muştur. 1000 beygir kuv· rette karaya inmiş ve ölmiıştlir. B Y 
vetiBdedir. * Reims, 28 [A.A.] _ Bir tay· = en seni emene gödüre· 

Belçikada casnslul Londra, 29 [A. A.] yare uçuş esnasında beuzin alma cek. 
Bruxelles, 28 [A.A] Hususi otomobiliyle cenubi tecrlibesi yapdığı sırada duşmuştür. - Den katalava (anlamadım). 

H&k4DMte 2ÖRderilen imzasız Afrilcada b&fdönd&rücü bir sürat Rakiplerinden ikisi telefolmuştur. - Ozak ... yemen. 
~ir mekblp üaeriAe bir çok yer- . . * Berlin, 28 l A.A.] - Umumi - Uzak olmaz ... Barada .. var. 

temın etmış olan yüzbaşı Camp- huzur ve intizamın muhafazasile mü· b' 1 d 
erde t-L......:-...1.. }""ıu:: -:1L• b 11 s·· s k )J f lr Öte ... iki meci iye .. , - .. ,.a ytıpı .. _, .._ım e or sgravein rekorunu kır- ·e e imparatorluk komiserli&ri cum· Ön 
~~ eyrak ve veaaikm aşırıldığı mağa teşebbüs edece-ktir. Muma- huriyetin istikrarına mebni ilğa edil· de kokana, artta hacı efea-
~o.rfil111.:1ıt.1ıd:r. .t..L...._ ·ya Lesab• ... a .1 h b k tl k miştir. di, Beyoğlunun tenha bir sokaA-1-

......- rwman • •• ı ey u ma sa a i i motörlü ve 5 

)lf caaulihlk --a..•aıı lcarşııında 'ki b" b k * Paris, 28 IA,A.] - Conrteline na giderler , bir kapı açılır, bir 
~ ı m eygir uvvetinde hususi · k >ulu·-ı..ı.~. z-·oLnuyor. Mı"ll"ı bi ın cenaze merasimi bu sabah kesif oca karı, iki erkek kendilerine.· 

~... -· ıu "r otomobilin planını hazırla- b" hali kli 1 · ha ır \ t esı zır olduğu halde - Oristel derler. [Hacı Efendi:-
nüdafaa na.retiae mensup bir maktadır. icra edilmiştir, imam, pbit? 
ahit te•lıif edilmittir. Londra, 29 [A. A.J * Singspur, 28 [ A.A.] - " Sout· 1 

M b her,. tayyarecileri bu sabah uçmuıı· - mam ı sen 1 Şahit? Hiç 

Df-'own .A __ -1.. d • . h otor otçular cemiyeti erkanı lardır. ~ kork_ ma , kimse görmez. Rahat 
l'"' ~ --..a emısı uaı_ruııda söz Segrave Taymı·s 1 * ~elgrat, 28 [ A.A. ] - Zagrep o ' ımam efendi. 

Pa.ıi• 28 (A M nehrinde Miu Encrland ı"ımı'ndeki baro d k l · d il H Y _, .n1 o sun a ıra a gon er· ecek telgraf acı ut yut, kadına, arapça: 
Azası arallnda ~ devlet reiıi, motorbotu ile bir takım hünerler okunaca~ı sırada bir hadise çıkma· - Bana vardan mı; bir lira 

2 ha~ 30 laarciye nazın 40 gönermiı ve bu sırada saatte sına sebep olan ve bunun Uzerine mihir ile? 
tefir, 60 o.ta eL.e bulunan b'ıııw. 89 mil süratle yürümeğe muvaf- tevkif edilen avukat Janich altı ay K k na b"ttab 

'"~ -~ hapse mahküm olmuştur. 0 a 1 İ cümlenin bi-
ıelmilel diplomatlar akade-:..

1
• fak olmuştur. p . ri11ei kısmını anla ı ~L~ d ..... * arıs, 28 ( A.A. J - Bordar mıyor. &...il&İn 

"ioche ca d«>llhıdeld muhtcşe• hakkındaki itiliflorın tasdikine <lair •bir lira,, yı du)'Ullca: - Poli 
•telde yerleşmiş\~. Otelde genit Bulunamıyor olup meb'usan meclisinin gece celse- kala. poli kala. boca efend" 
.alonlar ve anfiteatr teklinde kü- Madrit, 28 [A. A.] sin~~ k.abul edilmiş olan takrir &g· (türkçe) fiat bu... ı, 
üpaneler hazırlanRııttır. Atlas okyanosu sahillerinde lebı Jhtımale göre Fransa sefiri va· Hacı Yut yut: - Ey baıırunl 

F anın 1 k hMk"" eı~siyle Amerika hukiimetine tebliğ (IOnradan diis.:inur-) - c __ ı·n 
rans papa ı makamı ne• u um süren tiddetH bir fırtına edılmı=ık Uzere M. Poincare tarafın· -..-. ~ 

dindeki sefiri akademinin ilk Numancia tayyaresinin bulunma. dan M. Briand a tevdi oJunmuıtur. adın ne? 
e' .. s:ni nç?1~k ~in Ro..111adan., sı için yapılan araşt.ırmaların de- M. Poiocare bu sabah, Fransa - Marika. 

-------.-#.~ı.tı.lli.~~~~~~~"--~~~~~.___....:..:~~~~~....L2ban!!l!!k~all..1!mUdu~r~ü~1&..A1uwa.Y-ı.ıe.....Uı---'--~Hacı_...~u;u.w.ı.o.~~~.a..-...-~1.1.l 

· - Ya Marikal seni bu müsli- mustafa efendinin dükkinmdaıı 
mun huzurunda tatlik ediyorum. yangın çıkmıs ve etrafa sarın• 
Artık zevcem değilsin... söndürülmüştür. ·\J.~~ 

Son O Dut ağacından dü§eD çÔc\ık-

J apoıı yada bir hadise 
Tokyo,29 [AA.) 

1928 senesi Haziranında Mok 
dende wkubulan ve mareşal 
Changtsolin ölOmüne sebep sui 
kast hakkında Japonya hüküme
tince tanzim edilen raporun neş• 
ri teklifi bir buhranı vükela çı· 
karmifbr. Rapor, Japonyayı teb
riye etmekte fakat bazı yüksek 
rütpeli Japon zabitlerini Çin as· 
kerlerine Japon mıntakasında 
dolaşmak mezuniyetini vermiş 
olmakla tenkit eylemektedir. Har
biye nazırı. raporun neşri aleyhin-
dedir ve ordunun da muzahere
tine malik oldutundan buhranın 
Yahimleşeceği zannolunmaktadır. 

~haberler 1 
Yunanittuda ifl&a eden bir banka_ 

Y~istanda muhim işler gören Anglo 
Amenkao. ~kasının iflisı. pek sajtlam 
~- .ıatıoat eden Tesalya bankasının 
va .•yetını ~ll§ ve mezkQr bankada 
da iflAs tehlikesi baş "Östermi§tir Ban· 
kanın bu vaı·~J ~ti toı=:ıdrada yapılmak 
Uzere ~ll1u.nan •s_tıkraza da tesir yapmıştır. 

® 1U01r poluı mUdürU - lzmir polis 
~ıldUrll ömer beye Dahilive lekiletince 
hır, ay _me'~.niyet verilmiftir. Mumaileyh 
me run~etinı lstanbulda geçirmek Uzere 
pazar gunu GUlcemal vapuru ile Jııtanbula 
hareket edecektir. ömer beyin faaliveti 
şaya~ı. takdir ~örülerek. veklletçe ay?ıca 
kendısıne sekız yUz lira ikramh·e veril· : 
mek suretile de taltif edilmiftir. • 

'3J ilmi istilahlar - Darülfünunda il 

Karagümrlikte Hoca maldttia 
mahallesinde oturan Rıza efeadl
nin çı>cuğu 8 yaşlarında Kemil 
dut ağacına çıkmış, fakat bir ara
lık muvazenesini kaybederek ~ 
düşmüş ve yaralanmı)ır. Kemal 
hastaneye kaldınlmıştır. 
+ Gene çarpıştılar - Şoför 

Ferdinin idaresindeki 1-851 num· 
rolu otomobil ile Tevfiğin idare
sindeki 175 numrolu otomobil 
dün Beşiktaşta çarpışmıştır. Heı 
iki otomobil de hasara otramıftır. 
+ Alacak meselesiııden - Ka

dıköyünde Cumhuriyet gazinoeu 
sahibi Yusuf bey ile Samocl aJa. 
cak yüzünden kavga etmişler, Yu
suf bey Samoeli güzelce .dönnGc
tür. 

.,, ' 

Fotoğraf muhabiri 
arıyoruz. 

Gasetemizin iatilabar ifle
rinde çal'f'JCIJlc bir fotofNI 
muhabirine ihtiyacını• .,.,.. 
dır. Saat 12-13,30 cı ı.dar 
heyeti tahririyeye müramaı. 

ABONE 
ve nan tarife81 
Abone ücretleri 

- , 

• 
1 

mi i~ilahları tetpit etmekle m~gul olan ~ 
k.omıayon dün içtima ederek tali komi&- ~ 

tıç ayhk Altı aylık s.elik 

yonJardaıı gelen ve ( A) harfine ait ısb-
Jahları tetkik eylemittir. , 

.. ~ wndra, 28. [A.A) NeWyorktan 
bildiriliyor: Amenlcan ]ı1 adamlaruun 
~i gelenleriaden 150 ,.kiti Amıpaya 
gıtmelt ttsre npura biıımitlerdir. : 
Maıu.tJarı. muhtelif Avrupa hlikllmet· : 
leriai yeni gümılllt tarifeaİDİll tafW.t • 
emaa:~da m~lr.ahele bilmiale kalkıtmalLC.. , 
v~~~br. Bu •vat. yeoi ftlmrllll , : 
tarif-ın DHuıhuttan ecnebi i9tihal&tını 

Dahil : 5 9 17 Hra 
Hariç için : 9 16 83 • 
Adres tebdili için 15 kunıt ıöad. 

rilnıeli. 

ııan acreııerı 
Tek ıntunda 

Altınca •yfada 
BetiDci • 
DerclUncU • 
lıfbcll • 

llDtiad 
25 UNf 
50 • 
80 • 

im • iMihdaf etmeclipıi ~ele çal&pw. 
lardrr. • ikinci • B • 
~ Moskova, 28 (A.A] Cç motiria bir 

yolcu Sovyet tay,.- ıbrupe tıseria· 
de bir sey&hat Yapacaktrr. Takip ede
oeği yol ıudur: Ma.lrowa • Bedin., Puüı 
Ro~ ViyaDA • Mullih. Berliıı. Varıova 
M.eakevaclır. 

• D...tür. (A.A]- Bir kaç 7.&ID&ndan 
~ kara~crintfen m.ıatarip .,. yatakta 

' 

' S.Oka ve ,.. ,.,...b Maliye UIDlln 
...... tatt.,• ........ no.. .... 
.. ,. ..... tin .......... t il • ., ...... ~ ........... ... 

: -.--- .......... ... 
1 

• k ........ o..ıııt .... 1 il ,.. 

, ~ •r•Ulnlal. 'hrllmıkf•I •-~ 
' 1 ......... Ül9lln -*14 Yiall 

• 

1 

• 
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Uvuvan leıLılal 
11van1nacll. l.ala 

Gerek Deai&cilik federasyonu
nun, gerek ımetaka denizcilik 
hey' etinin at.let Ye ihtimamsız· 
lığından bu IÖtunlarda defalarca 
bahsettik. Fakat bu heyetleri 
teşkil edea zevab içinde bulua
dulıclan gdet uykuıandan uyen· 
dırmak bir türlü kabil olf· 
mada. Vaziyete bablwsa değil 
hareketsizHlderiJai )Uleıille vur
mak, hatta lculaldanna dibinde 
davul bile çalıasa bu teşkilat ada
mlarını faaliyete gdıiraek maal
esef kabil 01-,..&c. 

Dört tlWefı ~ muhat bir 
memleket 'I JiAWc delM&ciHlcte 
bir türli ilet~•Mi eababı-

nı arqtarll'ken ali~ t.,elckiiliin 
bu huıuataki atalıetıinin sporcu 
gençlik üzeri.de Y••tbtı menfi 
tesiri görmemek kabil değfldir. 

1. C. 1. nın teşekkülünden 
sonra, her nedense, it başına 
•elen bütün hey' etfer deaiz spo-

runun ya ehemmiyetini takdir 
edememişler, yal.ut bu ehemmi
yetle mütenasip bir faaliyet gis
terme .... dir. Bitün hey' etlerin 
mahllö oldatu bu muaz, denizci 
~ençlerin bu ftdidelci istidatlarını 
körletmif. her abba adtmle bir 
hatve gerilememiz bir emri valci 
olaıuftur. Bitl.saaıbugiift iı baŞ11t· 
da bulunan heyet bütün selefle
rini unuttur~ ıjrr atalet reko
ru tesis etmiş~ 

Mecidin Btuhakesi 
. dlln bitti 

Hapisaaeden çıb.Fak • Atina. 
ismmde bir ka&Bı öldüre& • Me
cit,, le bunun mtmafaı.asma me-
mW' Mustafa çavuı\Hl müddeiumu
milikçe mi.icrim~leri istenmi§ti. 

Bunlann dün midafaalan yapıldı. 
Kararın tefhimi için muhakeme 
14 temmui.a bınıkıldı. 

M. De CJosiere gitti 
Diiyunu u111umiye heyeti idare· 

~inden M. weit ve M. De Closiere 
dün Parise gitmişlerdir. 

1. C. 1, nın tee11üsünden 
evvel daha canla bir denizcilik 
faaliyetiain mevcut olduğunu 
bugünkü spurcular pek iyi bilir-

ler. Bir çok sokaklarda memleket 
sporunun ilerlemesini temia eden 
teşkilatın deaizcilik sahasındaki 
tesiri maalesef çok menfidir. 

Memnuniyetle haber aldığtmı· 
za 'göre bu ıeae Ankarada umu
mi kongrenin toplanabilmesi te
min edi1miştiı. Bu suretle iki se
nedenberi denizci aporcuların ka
n•• emea bugUHü heyet ifgal 
etmek hakkına malik olmadığı, 

dalaa doA-nl9U liyık buluİam~dığı 
faal mevkiden baş qatı gelecek 
ve bizzat siporculardan.bir teıek· 
kül oau iatihlif edecektir. Eğer 
bu böyle olmazsa mevcut vaziye
tin idamesi beklenmeyen hadisatı 
tevlit edebilir. · 

Balıkesirli atletler 
Atletizm teşvik müsabakala

rına iştirak etmek llzere şehri
mize gelen Bahkeıir atletler dün 
avdet etmitlerdir. 

Bir boks maçı 
Nevyork, 29 (A.A] 

Y apdan bir boka müaabaka
smcla Alman Schmeling basklı 
boksör Paubinoyu 15 inci ravnt
ta mağlup etmiştir. 

Tabancalı hırsızlar 
lstanbukla müteaddit sirkatle

rin faili olan ve Topkapıda polis 
Tahsin efendiyi öldürmek kasdiyle 
yaralayan Arnavut Behçet, Hurşit, 
Süleyman ve Galibin muhakeme
Jerine dün devam edildi ve müda
faa şahidi olarak bir takım kadın
Jar dinlendi. Neticede gelmeyen 
şahitlerin celbi için muhakeme 
bırakddı. 

Japon sergısı 
Şehrimizde açılacak olan Ja

poa 9ellgİsi için hazırlıklara devam 
edilaek.tedir. Eşya henüz gelme
diif için sergi ancak bir ay sonra 
açılabilecektir. 

rmrlm"!J> Satılık Emiiü!ih'1!! 

!il PC>t:ograr :ı"I-ıa.klrıesl 
•• 
~El Çays·tessa 1, 4, 5--I6x15 kıtasında 
Hı= Mentor Refleks bir fotograf maki- i5

1 ~il ne&İ satılıktır. 1: 
=: c·· k ı k t k · t ı · i:= ı. orme ve pazar~ eme ıs eyen erın ··ı 
IG: :• 
!~I herglln saat 12-14· de kadar matbaamızda i:: 
i~l ~~~!!:~~~-=~-~~~:~~-~~~-~~~~.:_ .......... m ....... ' 

'--· • !'.!~!.·J1~!!!.".!!'.!!.!~!!!.!!!!!l'.!!~· .. u.!!!1.=.ıı:11!!!!::r. 
Haydarpaşa işletme m1ifettişliğinden: 

Pendikte vukua gelen ve Lir kııcağızın hacqının kesilmesini intap r!deıı vak'a 
hakkında bazı gazetelerde hilafı \'ilki ııeşri~) ata teuduf edildiğinden hakikatin izahı· 
na lüzum ıorıilmU§tUr: 

Pendikte iki hat. araı1ını tefrik eden bir tel mania mevcuttur. Kazaya h~def olan 
kıı••aifıı trenin hareketinden sonra bu manianın ortasında mevcut ve münh&!ireo 
i atı )OD 111u tahdiminine mahsus olan kapurlan f!eçcrek nt<'murlanmızm ihıaratına ve 
, okularıa bugırmuına r~men lrt>ne atlamıı 'c ıki \B.gOll araauıa duşmesıni mıltea
kıp meıaur lanmız tarafından freıı ıı usluğu açılnıı~ ve kızın dUijtüıu noktadan itiba· 
ren 'irmi metre 80nra tren dıırınu=-tur. 

l~dat igarederinıo iılemediği hakl..ındaki nqri)yat ktılliyen hillh hakikat oldu. 
undan t•kıibı ke, fiyet olunur. 

Ticaret İşleri Unıuın Müdürlüğünden: 
30 ikinci t~~riıı 330 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiyede 

iş }apmağa izinli bulunan e~ebi. ~ir~etle!inden İtalyan ta~iiye~ni 
haiz ( Sikmat ) aoentalarınırı ışletılmesı içın ( Sagas ) Anonım Şır
keti bu kere müracaat ederek evvelce şirket vekillerine verilmiş 
olan \ekile\namede sehven (münferiden ve müçtemian imzaya izin· 
li olduldarı ) } azılmış ve bu i e §irketin dahili ni7.amnamesi ahkl· 
mına rntıhalif bulunmu~ olduğundan şirketi tem!il için tayin olunan 
, kıtlenn ıki ... r iki er vaz'ı imzaya sellhiyettar bulundukları ve an

k ıki H k 1 1 ıı.u h tt k imwlarmın şirketi ilzam edebileceğini bil· 
ve ım ~ len \e~ikaları vermiştir. Keyfiyet tetkik edilerek 

-Seyrisef ain 
Merkez Acentaaı; Galata 

K~ baıında Beyot 2362 
ube Acantaın : ı'adet 

haaı alt.da latanbul 2'HO 

TRABZON 1K1NC1 
POSTASI 

Karacleaiz vapuru 27Haziran 
pertembe akfamı Galata nh-
tamından laareketle Zor+.!ldak 
fnebolv, Siao~ Samsun,Onye, 
Fatsa, Ordu, ireson, Trabzon, 
Rize ye gidecek veOf T Mbzonı 
Polathane Gireaon, Ordu, F at-
sa, Semawa, Sinop, lneboluya 
uirayarak srelecektir. 

1 yelkenci vapurl•• 

IZMİR SÜRAT 
POSTASI 

Lüks ve seri iSMET 
PAŞA vapuru 30haziran 
Pazar günü tam saat 15de 

Calata rıhtımından doğru 
lzmire hareket edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel· 
kenci Hanında kain acentası· 
na müracaat. Tel. İstanbul 151~ 

Ve Galatada merkez rıhtım 
hanında Celipidi ve Stafilofcati 
acentalıgana müracaat. Tele on 
Beyotlu 854. 

FARELER 
Vebayı tevlit eder. 

Onları hiç koku neşretmek
sizin kurutan 

Paslol<sin 
ile imha ediniz. Paris Pas
tor laboratuvarı müıtahzera· 

bndandır. 

Depoau: J. Bert ve Şürekiıı 
Galata Voyvoda sokağında Voy 

voda Hanında o. 1 

Askeri ı:ıanayi 
mektebinden: 

[ezacı Şevket bey tarafından 
mektebimi.e teslim edilen 100 kilo • 
Hintyağı ile 25 kilo vuelinyağı için 
kendisiae teslim edilen 24 Nınn 
929 t.rih 1 · 20 awnaralı makbus 
ile 1 • 45 numaralı muayene rapo· 
runu bu kerre zayi eylmiıtir. Mez· 
ktlr evrakı bulan varsa İstanhulda 
askeri $an'atlar mektebi mUdUrlU~li· 
ne gonderilmesi reca olunur. Akli 
taktirde askeri fabrikalar umumi 

müdtirlUğlinden alınan emre tevfikan 
tarihi ilinden 15 gUn sonra nushai 
saniyesi tanzim kılınıtuAmdan evvel· 
kinin hlıkmu olmadı~ı ilin olunur. 

S ultan Ahmet Sulh icruındao: Bir ~·· 
, inden dolayı mahcıı& bulunup füruh· 

tun~ karar Yerilen ha11r ppk .. vekum&iın 
2· 7-929 Salı gıtnli uaı 14 de Beykoz 
çarıı!ında füruht olunacatıııdan taliple· 
rin buır bulunan memurua.a muracaat 
etmeleri iliu olunur. 

Nulcut 

1 lngillz lira•• 
1 Amerika dolar 
IO Yaaaa clnla.a 
1 Almaa ... , .. aark 
1 A..-,.tHal . ..., ..... ,. 
• ı.-. ... .. 
1 Pea-k .._... 
IO Fra- lnakı 

20 ı..ı1- llred 
Jıl Kurma Çek ltlum 
1 Ça--ell .&'fl,et 
ı ZledLellla ... 
• 0.-. YopalaYJa 
• Belvilla Frakı 
1 ............ ,. 
19 ........ l'raab 
l llecidl7e 

Çek 

21 
7.a 

us 
29 

790 

Londra 1 leterlin 
Nlvyork 1 riirk L Do. 
Paris ,. Frank 
Milaao ,, Liret 
Bertin ., Mark 
~ .. L..a l BriikMI ,. Wp 
~ID ., FJoria 

1 CIDeYre " ıır-Jr. 

Prq ,, """"' 
Vlyn• ,, ŞWa 
Madrit ,. PeMtıa 

Vartava ,, Zelod 
Adua ,. Dralum 
Bikftt 20 Ley Kunat 
)!o.kova 1 Çroaeu 
Belcrat dlrk lineı Dlla. 

lstiknular 
·istikrazı D. vade) 

Di111au manhltede 
1 lkruaA,.U d...u- yola 

1902 Glarekler 
1903 !aldlaUI 
1905 Teehbad A*erly 

l {re:~;! 
~ ı908 T..U, 1 
~ 1908 .. 3 
""' 1909 

1909 Şelanımaaet 
19)3 .. 

1066 
27 

1 

27 Haairan 929 Ticaret 

Clnıl 

'Duada v ylach 
" • fll 

'iumllfllk 
l"aılca 
Siiater 
Sert 
Dhme 
Sert malalllll 
Balpriıtan 
Ecuebi 
Çavdar 
M_.. 
Arpa 
llcdmek 
Na.hat 
F•alye 
Siaam 
Kytyeml 
Y.ırt 

Un kilo 

1 
Ek ... Sıı.tn 
EkJCN 
Blriael )'1llllupk 

" Sert lıdiloi 
ı Fuadak kabuklu 
Fıaıbk .. 
Suadak bopl ... 
c..ta ...,.. 
dyoa Malatya 

.~~ 
Tifdk 

iatlan 

11 11 

n ıs 11 

16 1 
JI il 
980 ıuı 

lHO 

91 lOI 

Dünkü muamele 
Dün borsada iıterlin 1010,S 

açılmıt, ayaen kapanmqbr. ı.tık· 
razı dahili talavili 94 açılmat ay· 
nea kap•amlf, 94 12,S yokan 

fehniıtir. Düyunu muvahhide 
83,25 açılmıf, 183,SO kapanmıı, 

183 qatı ıelmiftir. 
Bona laaricinde Türk altını 

üzerinde 878 · 818,S tu muame
le olmuştur. 

( JhJalro, •ineme J 
Bu •k••m 

Ferabda: Filim ve Y•ryete 

Tahvilat 

~. 
!=' t{ 1 Tertip (A.& 

& t 2 " (D.E) 

1 1 

pa &: 3 ,. (F.J) 

C.lata talıtelan D. Y. 
l...UaJ tnanı7 Ş. 
..... Dek. Aat. 
Caldlclar-~dakly Su 
l11aa1t.ı aaoaim 5-

5 B.etllllecleu 

Hine senedatı 
t:ı ft kllk•I 
.- lllp ldbu. MUli e.. 0... .. 11 Bk. 
• llllltlk ..... llk, a T...._.,....,s ... .....,._ 
:< tlRed .. ,....,. 

"T....m 

ısu ıso 

' 
!=' BıaJlt ...-iar· Aa 

An.D.Y. ,.au 
100 

2S 22" 
" " .. 

Madea,_.B_ 
s....- S.h11 
TnaftJ 
Tirk17• .. wı 
ltöluıt .. . ....... 
Şark qorta 
8-kal't 
A= dılw A,m. T. 
.... lJDQUll. 

9l BaJya ~-ydın 
~ç--. 

Babrklly .. 
Terk klalır ... 
H-T ... Ş. 
&aft pa, alektrl 

., ,. temectu 

Cıkldar· ltadalı.11 
~ laaar meabba 
~ 1acaabul T. Aao 
~ ... tbi dok. A& 
"'I ittihat deilrmeaal 

ecııı Şark merk -• Di. .... La.pi.arı ! .... (W1 mllye.) 
~ TGrk alt. A.a--. 
,.. DaUa TM., 

~kd......_ ... 
111111. ..... 

41 

••hrernanetl 
nanı arı 

41 

Şelaremanetinden: 130 X 7.30 
boyunda 22 tane dı, 22 ta
ne iç lastik, 820 X 120 boyu· 
nda 44 tane dıt 48 tane iç il· 
ıtik, 6 X 32 bo~nda 4 tane 
clıı. 4 tane iç lastik, 900 X 11 O 
boyunda 4 tane ön bandajı, 
1050X120 boyundu 1 O ta-
ne arka bandai ile iki arözöz 
baadajı ve bir ön tekerlek ba
ndaiı kapalı zarfla münakasa· 
ya koaulmuttur. Talip olan
lar ıeraiti ötren111ek üzere 
her ıiln levazıma gelmeleri 
ve teklif mektuplarını da 20 
temmuz 929 cumartesi günü 
saat on bete kadar levazım 
müdürlütüne vermeleri . 

1( adıkoy ıulh icrasında: Bir borçtan 
dola11 mücuz olup funahti lwargir 

olu bir adet tenle arabaıt 6 ·Temmuz 
929 Ca--1 tön• .. , 9 da Göıtepe 

İllUİJ•U. cadd..u.de furuM ohaucafı illn 
oluur. 

•••• .. SDNNET•••••• 
1 AMIEL,lye•I ~iN 1 
!Dr.M.TALIPheyeİ 
İ 5 · 6 gün eve! haber verilmesi 1 
1 Sirkecide Nemli Zade Haaulda 1 
IHNo. 1, Telefon:lstanh.11486••1 

Z ayi • Akany ull.erHk ı•bl.indeo 
alm'I oldupa ihraç teakeremle btlvi· 

yet teakerelerimi uyi eyledim. Yenieiai 
aJ&c.iıadaa ealdleriııin latıkmu olmadıfı· 
nı ilin eylerim. Aksaray Yuauf P .. a Ku
pniyi S.di maluılı-iain Yekta efendi 
IOUlıada 16 Dumarai& buede 317 do
..- Haauı otlu Ahmet Muhtar. 

Musabaka imtihanına kirenlere: 
Türkiye iş Bankasından: 

16 Haziran 929tarihinde icra edilmio olan müsabaka imtUaanıada muvaffak oJaıılarr keyfiyet. Temm
uz 929 ı.afıoda doğrudan doğruya adreslerne yazılacak olıo mektuplarla bildirilecelinden bankamu.a 
müracat edilmeme i lüzümu ilin olunur. 

Yeni çıkan kırmızı kordonlu 

NKARA RAKISl.N 
Bir kere tecrübe ediniz çok memnun kalacabınaz. Her gaıiao ve her ba"kalda bulunur. 

Maarif vekaleti tar 
Haftalık resim 

Bu gün 
21 inci nü 

Gördün·· 
Nushası: 

seneliki: 150 
Alta aylıtı: 80 

Müracaat malı~ 
Matha~ 

Felemenk Bal 
Banka~ 

Merk 
Amsted1 

Galatada karaköy hani d 
telefon Beyoğlu 371 

postanesi ittiaalinde 
le Jefon Jsta mhul 569 
nıuamelıtı ve emni,et k 

B etiktaj ikinci hukuk 
olbabdaki talep 'e la 

karanna tevfikan rnUtcve 
ba tapu uhllei tasarrufun 
mukarrer bulunan Beşikt 
lede ) ıldıı caddesinde 
No ve sekiz bin lira kiy 
neli zemin katında ufak 
heli ~ıımaşırhane ufak 
bahçe kısmına çıkar me 
kana harem cihetinde bir 
oda, kiler, beli, ve seli 
ufak bir koridor bin bil 
ç..ık iki oda bir hel1, ikin 
bir ıofa sa~ tarafında ufı 
bıiyUk bir sofa bir sandık 
fında buyuk bir oda he 
kıamen zemini klmilen çi 
ruı bir kurnalı hrunam Uç 
yUk bir sofa eol tarafta u! 
bir oda bir sandık odası 
sağ tarafında bir ufak k 
koridordan ta\·ao arasına 
bir koridor ve iıti.salinde 

cereli tavan araıı 'e lıir 
lini ha vj w: haritaaı muc 
ve muhtelif c~carı mil.m 
ve terkOi ve alektrik. tecb 
mil batçeli kısmen kigir 
f&P bir bap hane bir ay m. 
eveliyeai için mevkii mUu; 
Jilmigtir. Talip olanların 
mat almak itteyenlerin kı) 
miueainha ~ U7.de oou oisbe 
çesini mustashiben 6 aAusto 
on bette Betikta• sulh ma 
hukuk hikimliAine murac 
nur. 

S ultan Ahmet sulh icra 
cure Fatma Aliye han 

bilmUuyede furuhtuna 
Çengel köyünde havuz 
kal d .. ğında Atik 2, cedi 
ralı abf ap iki kat, birde 
ıUudeo ibaret tahmine 
ve dİ!jarda ayrıca mut 
Ye Uf&k odasını havi l 
büyük çatı arası, iki sof: 
hane, iki döatlm bahçe 
mire ve yakınında e]m 
muhtevi bir hah kotktin 
talibi uhdesine ihalei ev\ 
Julınmıı ve 17 temmuz 
be aut 15 de ihalei k 
kılınacatından talip ola 
meti muhamminesi olan 
yUıde oa nisbetinde pe 
yenn ve aaati meskürde 
met sulh icrasına mUraca 
olunur. 

ff ambugıa Schukle ve May 
ca Iltilızar oluııau ınU 

• Li&ol • u su ile karı§hrdık 
k.olarını imle il;in eo muzad 
auıu sibi yaralan yıkamak 
vajlar yapmak içia en birine· 
mti 81ltİMptiktir. 

Ttlrkiye için depoziterlerı 
S. Jacoel Mahtumları. 

Piyanp •Odürlüğün 
Nuarrl .,eçhile (80,000) 

me ..wıat raporunun aleni p 
tile mllaakasaıı icra edilec 
talip olacalllann pey akçele 
1 teaunuı 929 Par.ar eıteei 
piyaago mödurlüğunde mUte 

. re mUbayaat komsi.> onuua m 

Belsoğulduğu f 
olaularm nazarı dik 

Dr. Horhor 
Fennin en eoa uauli 

olarak etti ve yeni belso 
frenp. idrar darlıAı, bel 
~ mwne ve bilcUml 

ıdıkları tedavi olunt 



ecmuı 

kaı 
sını 

eı 

nu 
urı 

ruş 

Sefit 

Ai~
üsulü 

Jt m~k
·' müdür 

t edebiyat, 
.>elen varckr. 
e~de 

UDıUJPİ iilari) 
snuftan ikmil 

muelli-.ı melltfple
aıe zanında mexun 

,pler imtihari1a kabOI 

~ak talipler, ilk muetlim 
,.ull ve sinleri 18--25 ara

.ep mu-d)li•t~ ıevaffa-
4Clan imtıllranta tekik edilir. 

ve şartları - omalardan bu 
:ten mezun olacaklar, bwluadqkları 

Jıfürlüklcrine müracaat ile is.,.erini 
t. Bu kısmın müsahala ~' bu

e son mezuniyet imttb-1..,Nn hiftırqıaı 
muz 1929 cumartesi mektep idare ve tatim 

~urunda icra edilecektir. 
• mekteplerinden 4-5 sene ~ m .. 

-tt 18-25 araMııda bulunan dii'.er mud\in ~r, 
~an ta .. Qıa talip ieeler aıağtda -~ik~ıı evrak ~ ve6İafarı 
ız P~i .1irlikte mensup &ldukları Maenf idarelerme -..uzua 
P _fulf nunc~ ..iarşanba akşamına lcaQar .iü.C. etnleiilli. 
:n~6m 1 ) Mqaabaka imdiıanına kabul için i~ 
ubaı il ) SaWıatınm tahtı ve mütait, aza ve biv..,. -. c~ 

a mu ve ruhi anormal ahvali bulunnwu:iıtına · &ıh resmi tM:rip 
orido r-.poru 

ve bi 111 ) ~ --lduju mektep ş~tnameai ile hlvİ}'e 
bir bd cizdanı askerlik ve ~ veiAaMlh 
kısın iV) BuNeduklara nwaltiml'ilReidt!lti Jdddıeti kb:naet ve 
ijeri h&saü hizmet cetvefıeri 
ta btl V ) p L-

kof edaıoii im:ariye gireceklerin muvaffebretle çalır~k-
ı sol lal'taa dsit- Maarif id~i tastiİma ... i ~ 
diva rapodermm •retler~ bidilde 

Jarla VI) iki adet ~z ~al. 
katta 7.:..... ~· imtiha.-.ı her Wiyette ~tarif eminlerilliJa 
. ko~~ edıeıeekfe.ri mehallerde 20 temmu 1929 cumİlltesi aii.ftü 
ır baıbah 1aii: 9 da batJtyacalkır. Bu mWdet teltir ve takdim 

iki ..... 

kta ~ 8 _.. h..ı.rda kazanan efendilerin · hiMyetleRoi ' havi 
Uk tn.ler illı.arif eiliaii\Mrine, M'Wff ve muaöim ~leri 
mfidtilliWeriae bildiNlecek ve aelttebiıı.atdma ıaman1 cla~iibu 

m----;:ırc~ .,.. .. ilhı ~·· e :~ı~ - o;l; ınelııtebi le,l)W. Talebenin ibate ve· 
men ve · ı meccanen tUlılin olwftır. Maurifi saire" 
le i ...... 
e ~ 11 - KabGi edtl.a talebeclıea şeltit çocuju ve km· tJ.MlılZ 
a ,ı1nlmr bu taki ewale .. nelni hirtillte . . 

pey 

J2~vrupaya rderilecek 
~.~ vek~ti ~ffv • a :%!ilecek ~.N~ı-
ve~t, ~ttin R~ ıl .. ~ıset, Şinasi Sa~, Muzaffer 
a ~ .t\\Jdee lWİl8it AJ(h iti Tarik ~n N~ R~ü 
n~' .T•l~ .~~ir, Mtini( ~~ ı(Hira~~ oft\ZURcu &ear ~ 
09~ binncı paean.e.i gfioü saat o•dan oabire kaiıtr maaiif 

seniıe İllörP&t eylemete.i. 

:"b:tSt;r~~~ mektebi mÜha
m 

uyu 
lira 

hayaat komisyonundau: 
~G taııihi saatı 
- 2 1JeMMuz l&,'30 Jr.,ah Zfl!.f 
2 " .. " .. 
2 ilıl " " " 

2 " " " .. 
2 " .. • • 

i i • . ,,.., 

-·~k 
ı -·~ 
• kıa ~ f aır#rja 
ıra* 

2 " .. • • 
2 " " • " 
2 " " • • 

çeau beulye 
n ! '-bunya 

ıl .,. meremzek 
un 2 " 15 ılrni münakasa 

2 " .. " il 

2 • .. • .. 
3 • 13,30 • • 
3 " .. .. .. 
3 • il • .. 

3 .. ., • • 
2 • 15 • • 
2 • .. • • 
2 " " .. .. 
2 • • .. " 

·e yokurdu 2 • " " 
evl~r peytıir~ • 3 • 13,30 • " 
ııua.ı- peynır 3 • ., • " 

·rJ~Yohenıdis mektebi ıçın. bir .serıe zarfında lüzumu vlaR yukanda 
15 et ekmek, ve saü- erzakuı hizalarında muharrer tarih ve saat
ıay ~nakasalan i.~a kılınacağından talip olanların mektep idare· 
tla uraıtaaıla şeraıtı anlamaları ilan olanur. 

· "hendis mektebi mühayaat 
. . komisyonundan: 

1 
:kt~Lııı bu\ senelik yaş sebze ihtiyacı alent müııakaaaya konul

fe . Jemmuzurı sekizinci pazartesi günü saat 13,30 da ihalesiııirı 
: ırı ukarrer buhınmu51 olduğundan taliplerin şeraiti anlamak 

ır'··wektep idaresine mUracaatlan ilJn olunur. 

f';ı za r J K n ;\ 1L 

lstanhul icra dairesinden: 

~ ' \r • J ) • '} 5 

- Konıtantin veledi Yorıinin Bensiyon Efe. borç aldığı on dört Mft ~ 
lira mukabilinde birinci derece ve birinci sıra numerosiyle ipotek · ' ' 

Aslıeri müna
lfasa il•nlarl: olarak gösterdiği Betaziçinde Arnavutköyilnde cedit yeni aokakta 

atik 8/ 5, 6, 1. No. aparbman borcun verilmemesinden dolayı illdel
mmayede on beş hin lira bedelle talibi uhteıine ihalei eweliyeei 
bil'iora iftalei kat'iyeaiçün betekrar on bet gin müddetle miilayede· 
ye konuhauttur. 

Hududu : Cepbeai tarik, ıat tarafı Cemal beye ait ana, I01 Ye 
arkası Huaa be)'kı USMiyle malıdut kayden ve bilmesalae iki yüz 
yetmiı bir Mfm terbiinde araziden iki yüz kırk arım murabbaı bina 
mütebalcili arkutncla ana, yan tarafında aydmWc mahaldir. 

Evsaf ve müıtemelab: basamaklan mermerle perçialenmlt beton 
yaya kaldwımdan bN-isi tek kanatlı huıuıi dört ayak mermer beyaz 
merdivenden fevkaniai demir yaprak çiçekli buzlu camlı çifte kanatlı 
umumi demir kaptdan girildikte zemini elYan çini döteli antireden 
maun boyalı camekanla müfrez kapıdan geçilerek keza zemini elvan 
çini taflık üzerinde camekillh muhtes kapıcı locası öaüaden aeçile· 
rek korkuluğu demir parmaklıklı sağ cihetten on akı ayak taı mer· 
divenden zemin katma inildikte zemini beton uzun aralık üzerinde 
ikisinin sokak ve bahçe cihetindeki hususi kapılara medltaHeri 
bulunan biri büyük yedi adet odun ve kömür mağazuı bir kapıcı 
odası. bir heli ve zemini çimento biri mermer dij'eri mozaik 
telmeli ve torkoa suyu borularla ferşedilmiş çifte musluklu ve elvan 
çini ve sabit bakır kazalflı ma müıtemrlat çAlllafırlığın bağçeye büyüle 
pencereleri ve clolqiaile medhali vardır. 

Birinci katta bulUaen zemini elvam fini btiida beyaD ohaun mez· 
k6r taşitk iizeriRdıe sol taraha mermer etikten boyala bir nu~ı· 
kap1dan dai~-prild&Me, bir antre üzerinde dlrt oda olup bebçeye 
nazır ilci odanm önü dıaraç.a!lı ve demir parrnaldüdar. meık.Qr bir 
numeralu dtrirecle zemiai ~n qiRi döteli em&Je buyo malaali ve bir 
kiler ve lir aWa...- hali zemini eJvam çiai doıeli maltız oc:atdı·ter
kos MJU ..,.a.aıta )'lıl&~ ma ~-'errüat mwıtaıam. mutfak mevcut 
olôp 11e.eli1Mtetrüz lira kira ile Hüaeyin Bey ...w.dir. 

r····· F:.:dıkhd~··M~M: ·;~kii;ü ··:~:;.-;; ...... ·1 
f kemisyonuadan: f 
·················-········································ H arita umum mtıdUrlUgU için elli adet demir ehram ( ne1naıJ i~a) kapalı mfla 

münakuaya konmuttur. lbale&i 1 temmuz 929 paıarte.i g\1Dlı Mat 141 te li.oai• 
tyunumuzda yapdalacaktır. TaJiplerin ıartname suretini komilyoadau. an .. malerı Te 
eklifııamelerini taıtnamedeki tıırzda ihzar ile komisyon riyasetine vermeleri lllD 
olanur . 

ff na kıtMtı ihtiyacı için yerli fabrihları mamulatı olmak Uzere 6000 JIM'tre kaput 
luk ve 4620 metre elbiselik kunıaı kapalı zarfla münakaeayı konmuıtur. lbatcai 

10-Temmuı-029 çarıamba gi1nil saaı 151e Ankarada merkez satın alma lı.umisJonııncb 
yapılacaktır. Taliplerin numune ve ~artnamesini görmek. tiıere her gttu •e 11lt!aal.a· 
saya iıriralı: edecek.lerino gün o saattan evvel teklif ve teminat mektuplarıaı Aokarad1 

merkez aatın alma komiıywu.ua tevdi eylemeleri. 

D iyarihekirdeki kıt&tın ihtiyacı olan Ekmek kapalı zarfla mUnakasaya kl)DrılDftV. 
İhalesi 11 temmuıı 929 çarianba g\inU Diyaribekir Aeke.ri satın alma komiyoauada 

yapılacakttr. Taliplerin Diyarihekirdc mezkür komisyona mtltacaatlan. E dremit ve Kınilctaki kıtaatın ihtiyacı olan kuru ot •e 1&!nan pazarlık suretile 
mltnakasaya lıi.oomuıtur. ihalesi 10 temmuz 929 çarmlıa günU ıa.t 14 de Edremit 

askeri aatın alma komisyonund• yapılacaktır. Taliplerin Edremitte mezk.Qr komi11eoa 
müaacaatlan. 
B ergamadaid kıttatın ihtiyacı olan kuru ot kapalı 7.&rf ve saman aleoi suretle m11-

nakaııaya konmugtur [haleleri 5 temmuz 929 cumıırteıi gUnıl saat 14 t4J Edremit 
aalr.eri satıu alma komisyonunda yapılacaktır taliplerin Edremitte mezk4r ko.ıaisyona 
muracaatları. 

M iilga 181'açhane aııhanııda mevcut olup 29-Haziran-929 tarihi.nde ihale edileceii 
ilia olunan 10475 kilo eski mıha talipler tarafından verilen fiat haddi ll1ıkıı:ıda 

gtirlihuedi«inden ihalesi 6-Temmuz.929 cumartesi günll saat 14 te komisyon~muzda 
yapılacaktır. Taliplerin prtnameaini yirmi kuru~ mukabilinde komisyonumuzdan al· 
ıialan ve r.amanı meırkllrde teminatlarıle bıııır bulunmaları. 
Ü rdu için 80000 bin taae 200 ~·ardahk beyaz makara alınacaktır. lbale~i l·Temmuz· 

929 paartesi günü saat 14 ıe yapılacaktır. Taliplerin şartname ve numunllini ko
misyonumuıda görmeleri ve ibate guutınde teminatlanle komisyonumuaa gelmeleri. 
K apalı zarflr İzmirde ihale edilecegi ilAn olunan analize markalı çimentoya talip-

. ler tarafından verilen fiat babalı görUldüğlinden paz81iıkla almualWr. ihalesi 1 
temmaz 929 pazartesi gttnU saat on bette lzmirde mUstahkem mevlLi satın at.. ko
misyeamıda yapılacaktır. Taliplerin .mezk.ür komisyona ve ya komilyonwn111& mura
racmtları. 

BakJr köyünde barut fabrikalarında imiltı hani ye + lıtambul 1&tmalma komisyonundan: + 

Kofbalutu ete.it- l*eıiz be)Wz mermer merdiven-den ilııinci lcata 
çıkıldıkta: mor6ven hafı g.eiiiti ıpa~atlinden boyalı ~e lr.aatli 
kapıdan:' ilii llOmarah daireye firilcla1d:e bir' utire üzerinde ıeot;ni 
elvan çini mtlitız ocaklı ve tetllıt>. s1lyu ..-aMıtu yalaklı Mtıef.errüat 
muntaz• ...aifılk bir kiler ......... ~..at çini cillltf'• tmle
li ban\lft ~ve beı oda ohip ~·baçe oiiletiae ye diler &isi .- 9 8aitan 929 pazar gUnü saat 15 de ihaleleri icra kılınacağı akdemce ilin edilırıit 
~ cjlaetine ve llıir yan.tarafanazırellt.riokak cilaetine nazır odalar iç ~olan ı~ kalem erzakın görülen hizuma mebni mubayaalarından sarfınazar edilditi 

"81 
bA-'u ve şalınişli bağQCye Dazar lkılutten iki odamn öaü boy- illa olunur. 

cima~ ~ pal'Jlla~bkla t.arua arclir. 3 _B~ ~pazar gU~ü s~t l~ .de. ka~I~ zarfla ihalesi~ luluaacaiı akdemoe 
't~r' lctiııala brtonpiyer ve k.-ıen beyaz betonarme van:lw. ilin eclil~. ~lan 15 bm kilo Pınncın goriılen luzuma mebnı mubay-.ından ar· 

A. • a;.. _.:sı.:,liı:...... 1 llr 1-!- !}_ I..!->.. di t'ı nult edildiiı ilin olunur. 

":,.. aa~r;;.:.:ıü..:ü":ta ";.;i~~ tertibat clalailin· , •••••• c;i;.-ı' ............ d .... ·~•..ı•MkM .... ~ .. i .. ~ .. ~ ...... ~ ...... ~ ... ~ .. ; .. ; .. ~~~~i~~ ..... ~ ..... k ..... ~ .. ~····ıs····y··.~···~·~ .... M~MdM• .. ~""~""· ...... i 
de bdfıific Uç. aumeıMa daire mahiye elli ~i lira kir• ile Jtili/e • • • •• .. •• • • • • •• •. • • •• ••. • •. • • • • •••• •. • ••• • ... • •••. •. • • • • • • 
Ha. kir~. K. ıt81t ihliyacı için 10000 kilo toz teker paurhk 1Uretile m~baya edilecektir. 

00-,ail.J'i Mt dahi a,ni tertibatta olup 11uitli.ye altmat lira kita PIWlıtıa ibelesi 30 hasiran 9'l9 pazar glinü saat 14 de yapıı.cattar. Taliplerle 
sa_ u u~ı.· B k"r d tartumelini göıaeleri ve §artnamede yazılı olan tekildeki temioatt.rile 1tomi9yo 
.... r.aasan rwıauı. • ı acı ır. --....:ı L-- ı....ı __ ı __ ilin- 1 ı;......: • • DllmmMla -ır uuaun_._ı o wıur. 
~ meırdivmle ~·CI taras lcaüaa çıkıldıkta korkalutu .... K dlat hayvanata için bir milyon altı )'ÜZ yirmi ttç bin iki )'ÜI kırk kilo kura ot 

f"P mudiven ba.-xfan zemini Mfıalt arahktan i ek kanatlı lrılpıdm pinrLıla mubayu edilecok.tir. lhaleıi 3 Temmuz 929 Çareaaba gııuu saat 14de 
kiltir korkuluk zemini asfalt tiirilk t'ar*a vardır. yapalacaktır. Talipleria pıtaameaiııi görmeleri ve fll"lll&mede 1111h oluı teki.Weii 

Beşinci lata kadar r.&eııdiven ortalan pencer.&i elcluldarıadaa mer- teadnadtu'ile komisyonumuda hazır bulunmalan ilin olunur. 

G lmtif 111111 butüaeei ihtiyacı için 8000 kilo yoturt Ye ıaooo kilo ıut pazarbk· 
diYealer tamamen aydrabkbr. la mubayaa edilecektir. h.lesi 3 Temmuı 929 çarwanba pil .aaa 14 de yapt· 

FJektrik Ye terkos tertibatla ve oda kapılarmın fevkaniJ~ri camla' lacaktar. Taliplerin prtnamelini gtsrmeleri ve şartnamede yazılı olan tekildeki temi· 
Ye ~cen yağlı boyalı ve ceple teıyinath dÜcefjdet yiriıli bet bin nltlarile komilyonwnuada hazır bulunmaları ilin olunur. 

lin kıya eti muhammincli apattımamn i1tiraama yüzde bet zamla J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • 
talip olant.M Ye dna ziyade ~ •a1c ilt~yenlerin kıymeti Dördüncü kol ordu satınalma ·komisyonundan: f 
-..ita ... :.u.~ yu-ıde onu n=~.udiade ~v aiGNa•_ ...... ve 92~ı2835 ......................................................... . 
- ...... ~_. ~..... r-# ""YV .. nnı " ":I E elıitelRr k.ıtati hayvanatlDm ihtiyacının temiııi içi.n 50,000 kilo arpa kapalı zarf 
nUIMh>ıriyie mliByecle şubeeiae llllitacait etmeleri ve 1~7-929 uaiilile S.6-929 tarihinde bir hafta muddetle münakaaya konmuıtu. Yevmil mea-
taıiiirlde saat 14 ten 16 ya kadar ihalei W'a,e9i yapaJ.caiıadaa kllrde talip zUbur etmediginden mtınakua ve ilıale kanununun maddei maUuuaı •• 

i1e · h _ı_ d u_ bil ekil cibince bir ay zarfıada pazarlıkla mubayaa edileoe!inden talip olanlarııa eartnuıeaiai 
müşter ~ rın tari i meu.ur e uizgt ve )'& v ... e ltaıır bulun· göl'lllfk ttıere her gUn o/ode 7.S teminat akçelerile komisyona muracaatlan iJID oha 

~~j~&~ Mn dtf • . ,, Dur. 

lstanbul tthalfi ı.· ..... ·::.~ ........ ~ ...... :~:.....,_~ ...... !!.! ....... ~:~~~~!~:!:,....~~~ ...... !~!:~~~!n ...... ~~~:] 
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~rftğtkıdeu: 
~ k~ cmeı etY• 

ı c· F Pamuk mensucat . 
lı E :O K :5rı6 kimyevi lto.va J.i. 

s s'~ H .iie a~ ;i -= 
1 IJİa 86 kirli yapat 

1l M A O demir ve pirinç ~ak 
1 S F' G 137 hamur yoğurma makinesi 

13 O O m•te:Lif ciaı ipekli menaucat 
2 D C 229 fotoğraf alitı ve hikmeti tabliye alitı 
1 C M C 125 &esilaiş yazı kiadı 
1 L F F 30 Perdelik mi 
8 T M M 184 Deair kanape yayı 
7 J P G 390 • araba ....J 

1 HS-N8Ci.4.l B~ düpıe 
5 R B 6!'8 pamuk 
4 K Z 'l77 muhtelif 16Pka 
1 P D 210 pamuk me111üeat 
4 v c piriaç alekmik aklUll 
3 J M • • • 
3 H S ~64 pamuk measucat 

~ 2 J O O mubtıetif demir m+iae aksamı 
Sudık l V L 60 gelalit tarak 
Balya 2 V V 123 .,._. meaauoat 

,, 1 PHIİJpl36 bpDt ı..i 
Balada mubarer eşya 29-6.929 tarillmde1a itibaren cumartesi Paar• 

tesi ve Çarp.nba gialeri saat 18 ile 14 ten l 7ye kadar İstanbul İtWit 
Gömı\i#i sat1,1 ambarında bibnüsay~ satılacajı ilin ol~nur. 

2 adet Dizel motörü mübayaasi; 
Tütün inhisarı umum müdürlüğündeuı 

7 Beygirlik t1e mazutla müteharrik iki adet Dizel moUJrü kapak 
zarfla oknacaktır. itaya talip olanlann ıeküf ve ıeminaıı muvalc/caM 
mektuplarını 6 temmuz 9'l9 cumartesi pnü saat 10,30 sa kadar 
Gcılatada mübayaat komi.syonuna teııdt etmeleri. 

, 

A eken mektepler ve lileler ve hastaneler için 9 prtnamede 16,400 çeki od1111 ka. 
pek r.arf •Dlllkaauı mıedle eatın alınacaktır. Munakualan 8 Temmuz m ıı-

urtıeli ..-1ı1 sut 15 de iltaobuida Hatbiye mektebi yemelı:haneleri öıı\lndeki Mıaa. 
ıwa lllihaltnde if!ta lhhııaeak'tı'l'. Taliplerin tartnameleri için mezk.Gr komltyoııa mi· 
nıcudarı ve ifdraık içinde prtnaaıeleri veçbile haudayac:akları teklif aatkhlp18nm 
ilmeber mukabilinde komilyon aıezltiir Riyaseti.ne ve saat muayyeneaiıae kadar ver
meleri ilin oluaur. 

A skeri mek.tepler ve liseler ve hastahaneler için 25000 kilo beyaz peyııir kyllı 
zaaf munaıuıaaı suretile 11tın ahnaeaktır. Mnnakasuı 8 Temmuz 929 ,._,.a 

gbtl saat 16 da lıtanbulda Harbiye mektebi ) emekhaneleri önttadeki Mhakaa 
ınalMdiaidıe ioa 1&denaakt1r. Taliplerin şartnamesi için meeldlr kOIDİIJ'OU attıın• 
lan ve itf:ink içinde prtnameei veçbile buırla> acaklan teklif mek.tuplarmı IMt ... 
•11•esine kadar ilmaber mukabili.nde 1tomiı7on Ri)'aletine vermeleri illa ollıtMr. 

Orman ve arazii vakfiye müdürlügünden: 
~ada bü.yllk piyale mabaUe9i civaruıda ve okme1dMı vAJuf MUili .._ 

linde bulunan Havuz başı nam mesire mahalli uç sene mö•detle 6 Temm.u 9fi 
cumarteai gilnll taat oa bete •kadar mU..yedeye vu edilmip. Talip ollalama ı... 
bul Evkaf mUdiriydinde Ormall ve arui idareline müracaat etmeleri. • •• ICtnalı adada mevcut Tq ocalr1aDDdu çıkanlma.k ilsen oa b1D lllllre ..-., 
Tat (6) Temmuz (929) Cumartesi gUı:ıü .. t onbete kadar mbaf.,. koan....._. 
talip olaolann lıtaubul Evkaf mttdiriyetinde Ormaa Ye Aralii .,...,. W.. •I ı ••· 
raaut etmeleri. • ••• OkmeycLmt vakıf Arazi dabilinde c.tıdde keauuula bul1111111 ve Nlll8i B.ia, M• 
aavat Ali ve Recep ağaların funlea iual ettikleri tabmiaen (35) O.... hlıtW» it 
MDe ...w.tle icarı (3) temmua (929) Çareamba ,U.ö ...ı GllMııle Ula _,...,. 
--.ı-.mr taliplerin l.tanbul EvMf' müdlriyetiDde ~ w Alllll 'I ı 1 ... 
ncaat etmeleri. 

Emniyet sandigi müdürlügünden: 
Makbule H. uın 17036 ikraz unmarah deJD leDedi mucibiace f.mmy• ..,..,... 

darı idtaz eylediği meblağ mukabiliacle 1Udak umı111. merbua laalaw ...... .. 
Tatavla ID&balletinde Bekci t0kıtmda eeü S2 3' 36 ve yai ~ S2 31 S4 5* 

0

ft 100 8'flD - beriae mebili öç kdaD ilıaret S oda, 2 ... Wr • at ltt lılr -,. 
46 arpa bab99 ve mttttemellb taireyi havi bnea.iıı tamamı .,.... •• c * ı.
Teıileaimaesinden dola>·• tatdıp gakanlarak ıaoo Ura bedel ile ,.., , ' ı maım Ull 
karan çekilmit iken bu kerre ytiıde oa zam ile baıu bir ...... .... ;O ..-, .. 
bedelini 1430 liraya ibJAi eylemit olmuı cilaetile meak.Gr ...._.. 1 T • ....._ 
mtıııadit' OnUmli&deki salı gfintl takru son mhayedelinhı icruı " -"•" ·a ı. 
mali mııkarrer buluı:ıdafund&n talip olanların m•kGr ıııade DÜl&J91 Mit 08 akan 
Ud1r Sandık idarıabıdı bam bulumnaları lüıum1.1 ilb ohwur. 
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Kragsler otomobili 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
lbrahim Ziya~tin B. F~tnıa Sabiha, Hadice Nesıbe H. 17903 ikraz numaralı 

deyn senedi mıtcibince Emnı)Ct Sandığınılan İbtikraz e)'ledikleri nıcblıığ muk bilinde 
Sasdık namına merbun bulunan CslUdarda Sal::calt rnahalleııinde ArL;a sokdındıı 
c ı.i 3 ~Ukerrer ve yeni 11 n umAilllı ve 210 a.rııın nr~a i.zerine mebni ah~ap U•, 
k.alt.an ibaret 9 oda, 2 sofa, !!alon. bir mutfak. 425 aıı:ın bahçe ve müştemilat: ~"ai· 
rtvi havi aa\ıilhancnin tamamı \&desi hitamında Loroun verilmemesinden dola) ı u· ,i çıkODiuak 1930 llia hedol ile oıu,ıcrioi """'"" k•li k"an çe&ilmiş ik•n b" 

e y~ıde on zam ile ba§ka bjr mlıştcri çıkarak ruUıayede bedelini 2123 liraya 

en mükemmel yazı ma
kinası olduğu halde 
fiatı yalıuz 125 liradır. 

Vekil Umumisi: 
T aksimdc sabılc cklo
radoda Mersedes,Benz· 

Kraysler, otomebil 
acentalığı 

E1Jlillllllııııııı:ıııımıııııımınıııı:ııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııı11111ıııııııııı11111nımıııııııııııı111ııııııııııııııııııımıııııııııııııufü;: 

~Hacı Bekir Zade ticarethanelerinde ~ 

~~Çülb~K-- ~ 
--~- tF:!. naan n 
§ "' • ·-~'-'=O 16=••• ~ 

===;--======..:= ---- ----
1 

~~~6 ':JIH iyasa 

'lukut bor asi fiatları -
Tahvilat 

(D.E) 

(FJ) 

Kred, ıs0 
Ano 

Temanıeıı tediye 
30 NisP.n 192S 

1 so 

Maarif vekaleti tarafından ç 
Haftalık resimli Mecm 

Bu gün ç ka 
21 inci nüshasın 

Gördünüz rn ~ 
Nushası: 3 l(ur 

seneliği: 150 kuruş 
Altı aylıkı: 80 ,, 

l\iüracaat mahalli: De 
Matbaası 

Felemenk Bahri Sefi 
Bankası 

' eylemiş olması cihetile meıkür sahil\ıaae&in 2.7.929 tarihine nıi.iudif unum~· 
de~i salı gunu tekrar son mU:zayedeainin icrası ve muamele!İnin iltnınli mul>am·r 
bıılwıdU:urtdan talip olanların mC%kür guııde nihayet saat on altıya kadıır SııııJık 
idaresinde hazır bulunmalan !Uzumu illin olunur. 

Jandarma imalathanesi müdürlügünden: ~ IKAVDSD ' 
ME\ı 

\'en..- • 'ı· Uankalarda mevcut nuk 
Ctizd.uı \'C mUdafaai milliye sent!data 
Teminatlı avanslar 

Merkezi 
Amstedram 

•ada karaköy hani daırei mahsu 

Adet 
150 Keçeli belleme 

1074 Maa zencir ti•P kösele yular 
17M Kıl yem torbası 
1734 • Kolan 
l?M • Gebre 
1734 • Fırça 
1734 Kagağı 

Munııkass tarihi saaj 

j 
16·7·29 14 

841 Urgan 
29!0 Ekmek torbası l 18-7.29 10 
1997 Matara • f lS.7-29 14 
Satın alınacak en kalem eşya kapalı zarfla mUnaks.sa~·ıı konuldu munnkıısa yu· 

.. ı ıda hizalannda yazıldığı ~ibi lstanbıılda gedikpa~ad:ı Jandarma imnlitlıane&inde 
•· apılaC'aktır. Şartname imalathanede ,·erilir. Teklifnaıııelerin tarzı imla~11 ııart~amede 
mllnderiçtir. Talipler teminatlarını mal sandığına te lim ve makbuzlarını teklıfname-
lerlne raptedilecektir aksi halde teklifname ret edilecektir. 

••••DARüTTALiMi MUSiKi••• 
Heyeti her Cuma ve Pazar günleri 

ÇUBUKLU BAHÇESiNDE terennümsaz 
olmaktadll'. 

•••.••••• Osman Efendi idaresinde ........ 

~· ... ;"-i' .. ı ............ , .• 
~··.;.,,;"·~ ..... .'ıt .. . 

~ Bu senenin taze meyvalarından reçelleri yapıldı. = 

~lllllf!lllllHfllHllllllllll!!llHlllllllllllllll!lllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllll'llll!illlllllllll!lllllllll!lllllllllllll[W 

• 
ITOKS 

1 

C>~<:ıA. 
En mükemmel yazı makinası olduğu halde 

fiatı yalnız 125 liradır. 
~ekili umumisi: Taksimd~ sabık Eldoradoda 

"Mersedes-Benz-Kraysler .. 
otomobil acentalığı. 

Hcı.abatı cariye 
Esham ve tahvilatı mevcude ( esham, 
tahvilatlar ve rantlar) 
Muhtelif heııabat 
Emlak 

' rı Beyoğlu 3711 • 5 Me 
ittisalinde Alla.lemci 

bonolınhul 569 hernevi Bal 
emniyet kasaları ica 

DÜYUN AT 

:,ık h:.ıkimligir 
~ r. 13,Cıc.,,k olan ta 

r;~ pn§ 
ı

Fr. 4,816 849,38' Vndesiz mevduat ve senedat 
Hesabatı cariye 
Badettahsil vaeihuttedi\·e hesabat 
Poliçalar · 
Vadeli senedat 
Muhtelif hesabat 
Senei sabıkanın kar ve zarar hesıtbı baktyyesi 
Muhtelif ihtiyat akçaları 

6,322,021,17. 
188,129,87 
486,450,16 
388,909,81 
305,981,06 

18,542,21 
227,250,00 
255,000,00 

Fr. J 3,009. l3:i, 7L 

Tamamen tediye edilmiş sermaye 

Meclisi idare Reisi 
Brıron Brenkar 

- - - -=" 

Müdürü Umumiler 
R. :Mason E. Eskarra 

Kraysler Otomobi 

1 

mu Ur U«un en· ın u ur uguı1 en· ı muci~inc~ pazarlık sur~tile ilıale. edilmesi taka~rür eylediği ciheti 
. c:;,. • • teahhıtlerm ( 12880) lıralık temınat mektuplımle beraber ih"le 

Müzayedeye vazolnnan emlak Müzayede)re vazolunan enılak o!a;ı 7 tam.~uz 929 razaı· g~n? .. atideki şeraiti ikmaı ederek ene• 
r-- . . vılayete muracaat eylemelerı ılan olur:ur. 

ı _ Ortaköy btiytik ayazma caddesi 6 No. dtikkiin. 1 - Koca Mustafa pa~ Ramazan efendı dergahı selıımlık kısmı. l T kl'f k I hl' . f . .• l ffi l 
2 - Sitli Mecidiye kariyesi bil& o. iki oda. 2 - :5litlucede Mnstafo ef. dergahı ve balıçcsi • - e 1 mc ·tup arına e ıyeta cmuye vesucası e ı mut 
3 - Galata arap camii kalafat caddesi 171. 159 aıeıı ve bar:ıka. 3 - Çakmakçılarda daya hatun kulcıJar lıanı alt kııtta 39 No. uda. 2 - Münakasaya iştirak edecekler 4 'i 29 perşenbc günu 
4 : Galata keıııa~keş kara .~us~fa paşa. ca~ii havlusunda mektep mahalli' '! = tls~.~darda .irnran_il:e 6; ~o. du~k~. 14_ te Şehremn?eti. fen ~üdüriyeti odasında içtima edecek o!a 
5 G.lata Şah kulu merdıv erıh .olcak 2 !"~· arsa. • J °9i'k~.darda 1!11ranı~ e 6 ı No. <lukkan. mısyondan ehlıyetı fennıye vesikası a!mağa kat' iven mecb~u·d 
6 - Galtıta Şah kulu yüksek kaldırım ve cedıt Şah kulu sokagı 1, 3, 5 6 - uslludarda ımranıye 66 No. dukkaıı. . .. ~ ur 

No. arsa. 7 - Kule dibi şahkulu yüksek kaldırım kabristan mahalli. Bu hususla tafsılat almak is.teyenler Nafia baş mühendiç!iğ: 
Muddeti: müıRyide 24 Haziran 929 dan 17Teınmuz 929 Çarşamba glin.ı 

1 

Müddeti müzayede: 18 Hnziran 929 dan 10 Teınmuz 9e9 Çar~:unb:ı. giinli. encümeni vilayete müracaat eylemeleri. 
Ballda muharrer emlilc kiraya verileceğinden ınuzayedeye \'azolunmui· &liida mubşrrer emili{ kiraya verilecegirıden mUzayedeye vazoiıınmuş· 

tur. Taliplerin yevmi ihale olan son glınüo saat on dort bucuğunn kadar tur. taliplerin yevmi ihale olan son glirıı.in saat oc dört buçuğuna l.tadar ~·· J ·a . } } 
fUtDallleyi okumak Vf teminatı WU\'akkute itn ederek müı.nyedeye İ§tfrak rtnameyİ olCutuak VC •teminatı IUU\'ıtkkate İta ederek mlizayedeye iştirak et• an arn1a ım a at ıaıı esi 
etmek üzre İstanbul evkaf miıdürllığundc vakıf akarlar mlldurlüğltnc mek. ü:ıre latanbu Evkaf müdUrİUğürıde vakıf akarlar müdiirli.ağüne mUra· 
mUracaatlıırı ilin oluhur. caatları ilin olunur. • • d • • t • d 

Evsaf \'e müştemilatı halckında • malumat alımı\' isteyeuler bu müddet Evsat \'e mıietemil§tı hakkında malumat ııhııak isteyenler bu müddet 1ar· lTI U ırı ye 1 fi t 
zarfında mUzayı-:de odasına müracaat ederek ı·cri ıııisil raporlarını gfüeb'ilirler. fında müzayede odasına mliracaat ederek ecri misil raporlarını goreb ili~ler. 10242 ili 16338 metre ynzhk elbiselik pnmuk kumaş pazarlıkla satın a 

t ır pazarlık 4.7.929 perşembe gunUne kada: ılevnmla yevmi mczk.ürda snı 

ispirto ve ispirtolu içkjler iıılıisar 
idaresinden: 

1 - 240 kilo fetelik 3 - 875 ınllstamel çuval 
2 - 20 adet tahta fıçı 4 - 1565 mfüıtamel torba 
Baladaki eşya 27-6-929 Perşembe günü alenen bilmü:ıayedc 

1atılacatmdan taliplerin yevmi mezkurde Ticaret şubesine ve malları 
görmek üzre Kabataş anbarına müracaat eylemeleri. 

Kravsler Otomobili 

Mardiv. muhayaat konıisyonundaıı 
Mardindeki kıtaat askeriyenin ihtiyaci için mUn:ıkıısars konulmu~ ve ihali ev\·e· 

!iyeleri icra kılınmış olan arpa ile ekmeyin fiyatları haddi layiiL görulmediğinden 
ilialci katis elerinden sarfınaıar edilmiştir binaenaleyh 92.9 senesi temmuz iptidr.sından 
:ığustoı uihayetine kadar iki tt\ lık olmıık üzere yeniden (llOOOO)kilo arpa ile (49000) 
kilo eknıek kapalı zarf usulile ve (20) glln müddetle münakasaya konulmu~tur her 
ikisininde temuzuıı birinci E;ünu pazar erte~ı saat 13 de mardin ınuba.ynut komisi yunun 
da ihalei evveliyes icra li.ılın:ıcaktır arpanın teminatı muvakl>adeai(580)ek ıne! in (555) 
fü"dır. 'faliplerin işbu t&ıninatluile ' '·e ticaret odasındıtn muaadd':ılı:: ,·osilı.alarile ;;e\' • 
mü mCU.urdıt Mardin mlibayaal komisyonuna muracaatları. " 

ORGA 
En mükemmel yazı makiııası olduğu halde flatı yalnız 

125 lirt\dır. 
Vekili Umumisi: Taksimde sabık Eldoradoda 

" Mersedes · Bcnz - Kraysler " 
Otomobil acantall§n • 

~· ~~-----ı:.~ ~.iii!(ftilttQ!iM;;iiiwı:.1',..,.,~ıil~~ııeo;~~~~'~uıı.ııtW~o 

i ntaı; edilecektir. 
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fi Haseki kadınlar haslnne3İ Cilt ii 
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P. Türbe de Eski Hila.ti. ahmer s~ 1 
.ı biııas:. Tel: lstcını. 2622 e .. . 
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Pazar 

Kraysler otonıobi ,._, 

• 


