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Polfllb 
İngiliz ~mi tel~şta.. Sosiyali'~ 

ekspres sürati ite ılerlıyor, Bel~ı 
nıesai ~µ-kasyiJP. bu gün~ü e~~e~_ı· 
yeti kifi delildir; fa~t yann, obur 
gün bÜ ekseriyet kuvvetlenir, o za· 
nıan amele parriai prognmını har
fiyen tatbik eder. Bu programın •· 
na hadan nedir? 

Ramsay Mac Donald'ın ifadesine 
göre memlekette derhal kömiır, 
nakliyat, cer, hayat sigortaları iş~e· 
riai millileşu,mell, ya9i fertlenn, 
ş_irketlerin e1Jetinden alıp devlete 
de\'l'etmeli ... 

Zengini de, züğürdl de her yer· 
den fazla oları b1ı memlekette ser· 
vet aalıipleri bu iÇt!mai inkılaptan 
korkuyorlar, ürkU!orlar. Lakin btr 
ne oluna olıun, bir gün bu prog· 
ram tatbik ohınacaktır; çö.nkü za· 
nıau, cer11yau, gidiş, bunu icap etti· 
riyor. 

Bundan otuz sene evel bütün 
dünya soıiyaliımden kocunuyordu. 
Şimdi Avrupa komunismden nasıl 
çetiaiyona, öyle. Fakat 11osialiıder 
arnk litUd1met tetkil etmeğe baıla· 
dılar. Alnıanırada hükumet hu par
tinin elindedir. Geçen haftalar da· 
nimarkada soıiyalieder _gene iş ha· 
şına geçtiler ve orduyu ijgaya kal· 
kıştılar. Muhtelif yerlerde, İaveçte, 
sosialistler hUkümet kurdular. Bel• 
çikıda parti pek kunetlidir. 

Buna mukabil İtalyada aosiya· 
lism f'ena halde maglup oldu. Ame-

\ 
\ 

M. Ramıey Macdonald 
[ En son raimlerinden olmmı§ 
bir kara kalem ] 

rikad~ ise hu~beye ihtiyaç gö
rülmüyor. n . ki timal mem· 
leUtleti, Nötfeft, pthııarka, İsveç 
hatta Feleme~ Alüfanya hu fikre 
her memleketten ziyade müsaittir. 

İngiherenin bu cereyana karış· 
maıı aüreldi bir tahavvülü istilzam 
edebHir. sin ıermayenin en ziyade 
teklllüf ~tdli 1er orasldır. Bütün 
ınUet~ıtılekeferden , Hindistandan 
1ugı4ltereye altın akıyor. Nil nehri 
Mısır için ae iıe mlistamereleri d~ 
İngiltere için odur. Yoksa kendı 
başına kalsa İngiltere .kendisini ge
çindir .. adi. Mesai fırkası tasarruf 
ve teHiaütik hakkım ilgaya kad~r 
gitalfor, rıliıız bUyiik işleri ferdin 
eliıachiiat:lıhj» dnlete vermek istiyor. 
Baka_J,ıı& hu ce~yan ne şekilde te-
kinıtil edecek! Her halde istikhal 
maziye ~meyecek. 

Yunan kükumeti 
yeni harp 

gemileri alıyor. 
Londra, 5 [A.A] 

Daily telegraf gautesinin is
tilıı.rta ..._ra• ~n hüku
..eii Adıllar deRizinde bahri ha· 
kimiyeti muhafaza etmek için 
aari ltatb harp gemilerile mil 
cecldeden tamir edtlmiş harp ge· 
ınileri satım almaktadır. 

Divani ili azalan 
Eakiıehir: 6 [ A. A.] 

Temyiz mahkemeai divanı ali 
azalıgına An Fehmi, Mecdi Sait, 
İhsan Kamil, Semih Niyazi, Ap· 
tulJab, Hikmet, Yusuf ve Tahir ı 
hey:eri intihap etmiştir. 

ilci saat teallllurl• ~ 

talyiin hava filosu dün 
öğle üzeri 

hüyükdereye 
bugün Karadenize 

ve 12 Haziranda 
ilo 
decek 

dönecektir. 

• Dün gw, . tayarelerdeo birinin Beykoz koyuna \ner inmez 
aldırdığımız resmi 

Şehrimize gelmesi beklenen ı fab!ikalar düdtıklerile misllfirleri 
Italyan tayyare filosu dün geldi. sdaml~m~ğa .~aşladılar. . .. 
Misafir tayyareciler, dün geceki En once Turk tayyarelerı gıdı-. 
hrtıaa dolayısiyle 1,50 saatlık bir : · 
teehhürle ancak 12,10 da lstan· 
bul afakına muvasalet edebilmiş-
lerdir, Tayyarecileri istikbal için 
daha sabahtan itibaren Tarabya 
v~ Büyükdo.ıt:~:~~- Ula
balık bir 1ı8llt lötlesi topfan 
mıştı. 

Bilhassa Tarabyada, Tokatlı-
yan otelinin nhbmında, tayyare· 
cileri resmen istikbale memur O· 

lanlar birikmif bulunuyorlardı. 
Bahriye bandosu, beşinci alaydan 
bir bölük, polis ve zabıtai bele· 
diye müfrezeleri s.ıat. on d~ gel· 
mit ve ahzi aıevkı etmışlerdı.Saat 
on buçukta Merkez kum.andanı 
Emin paşa, ltalyan sefaretı ataşe
militer ve navali, istikbale gelen 
erkanı bahriye ve tayyareci ~·
bitlerimiz gelmişlerdi. Kolordu 
kumandanı Şükrü Naili paşa ile 
erkanı harbiye . reisi. bir a~ sonra 
geldiler, asken teftış ettıler, za· 
bitanın ellerini sıktılar. Saat 10,30 1 Gl. Balbo ve Döpinedo 
da Italyan tayyarecilerin vürudu yor! onla~ı İtalyan ta~are filo~u 
beklenirken misafirlerin hrtma takıp ed!yordu: 1~ yı 20 geçı • 
d 1 asile ancak 12 de gelebile- Y?rdu ~ı' mısafı~ tayyareler 

0 ay bırer bırer hususa tamaııdıra· 
cekleri haber_ alınd1. .. lal'a bağlama~ baflamışlardı. 

10,30 dan yarıma kadar suren Ceneral Balbo ve filo kuman· 
intizar devresini halk kısmen danı Ceneral Döpinedo saat bire 

aJ.akta, kısmen ltalyan kolonisinin çeyrek kala Taraby~ . rıhtımına 
davetlilerine tahsıs olunan Şirke- çıktılar. Gerek her ıkı Ceneral, 
· ı d · gerek refakatlerindeki zabitan 

tin 71 numara ı vapurun a geçır- b" b" k l d k d · "kb ırer ırer o or u uman anma 
di. Resmen ısti ale ~e!enler takdim edildiler ve hep birlikte 
Tokatlıyanm salonunda ıstırahat Tokatliyan oteline girdiler. 
ettiler. Gelen misafir tayyareciler 50 

Tam saat 12, 10 da İtalyan zabit ve 100 küçük :zabitle ma· 
tayyarecileri İstanbul üzerinde kinistten ibarettir. Bunlar kıs· 
bulunuyorlardı. Bütün vapurlar [Mabadi 3 üncii salzifedl'] 

Filo zQhitıunudırn ha ~ılm -

'«~~~ 
Leblebi 

()ledenberi leblebicilere hayretle 
b~~ım. Tavanları isli bir dük· 
k-.df:. tahta peykeye uzanmış hor· 
la~ v_e· yahut kaval çalan bu çen· 
heı: sakallılanrı günde bir kese 
!fıtbiyi 14ltmakla nasıl geçinebil-

Hne bir türlü aklım ermez. 
~blebiyi kim yer? 
Bit keae leblebi ne kir bırakır? 
ıleter işin dış yüzü başka, iç 

yf)zfi ..Oaşlca imiş. Zahirde hakir 
gilrGnen leblebici dükkanı, bakı· 
kafl'a, tebrin bünyesinde tehlükeli 
h kanser yarası gibi bir şey imiş. 

~blebi ekseriyetle parayla de
gij. kurşun ve bakır parçalan 
~uabilinde satılır. Bu meta kur
••: ,.ekliue inkilap edince, arttk 
kir!J bir ticaretin sermayesi olur. 
K(Jidl bir inıan gıdası olmayan 
leljlebinin müşterileri, çoklukla 
hafı boş sokak çocuklandıi-. Yap· 
t~ d'caretiD ne oldu~nu pek iyi 
hlleır, leblebici, Yllıt kırlarda ve ya· 
but -öğle ftstii tenha sokaklarda 
dola_jlll&k m~um müşterisini arar. 

Bu suretle her avuç leblebi, 
WımPıt bir musluk, kesilmiş bir 
iul'ŞÔ "boru pahasına çocuk mide-
lerine giriyor. İstanbulda eğer 
bütltn çe,melerin taslan çalınmış, 
muslukları koparılmış, türbe ve 
camilerin kubbelerini kaplıyan 
kurşun lnvhalar delik deıik olmuşsa 
h~uo 7egine müsebbibi, tarla 
fakqgibı çalışan fU çenber sakallı, 
safdil' leblebi satıcısıdır. 

Fakat io yalnız bir ümraıı ve 
ikti1at zararıyla kalmıyor, daha 
vataltQ bir ahlaki zaran da doğura· 
yo;. Leblebi seven çocuk evvela 
kl119D ve bakır hmızı, sonra da 
hfr @IİD hınm olm~a mabkdm
d . ,'_fenlSel leblebici de bu ıuku· 
tufl gir.il amili olmak itibarile 
<' mfJet içinde kötü bir insan 
ı..'-4ıun~ tefkil ediyor. 

Bu netle.Jer brtımnda denfle
bilir ki bir nohut ıar1-, bir afyon 
tarluuıdan daba az tebll1keli bir 
mabeal yetittinniyor. lnaan için 
7enilm .. i ayıp olan şu tatsız ve 
ıptidai çerezin ticaretini menetmek, 
memleked maddi ve manevi, dört 
beş zarardan kurtarmağa kafidir. 

Ahmet Ha,im 

Mlsabalfemız · 
Türkiyeoin en sevim~ [ 

li çocuğu kimdir? 

Meclis reisimiz ~ 
o . o 

Kazım Paşa Hazretleri 
Paris ve Berlin 

sefiri erimiz dün gel dile 
Meclis reisimiz memleketin umum 

hvali hakkında beyanatta bulundu. 
Büyük Millet Meclisi reisi 

Kazım paşa hazretleri. dün, paris 
ve berlin sefirlerimizle birlikte 
Ankaradan geldiler. Kazim paşa 
hazretlerini istikbal için gelenler 
Haydarpaşa garını doldurmuşlar
dı. Müstakbilin meyanında Vali 

Muhiddin bey, Hakkı Şinasi paşa, 
Şehrimizde bulunmakta olen 
meb'uslar. Seyriaefain müdrü 

Dün Şehrimize gelen Meclis reisim.z 
kazım Pş. Hz. 

Sadullah bey, Maarif emini Beh
çet bey, polis müdür muavini 
Hüsnü bey bulunmaktaydılar. 

BiT çok kız ve erkek liseleri, 
izciler, birinci fırka muzıkası, 
dördüncü alaydan bir bölük, 
birer polis ve zabıtai belediye 
müfrezeleri tavakkuf mahallinde 

Meclis reisimiz dün kendiaini 
istikbal eden bir muharririmize 
beyanatta bulunarak dediler ki: 
-"lstonbula tatil devresini geçir

mek üzere geldim. intihap daire
me hasredeceğim müddetten 
arta kalan zamanı lstanbulda 
geçireceğim. 

- Gazi hazretleri ne zamua 
şehirimize teşrif buyuracaklar? 

-Gazi hazretlerinin 
lstanbula gelmesi hak· 
kında henüz mukarrer 
hir şey yoktur. Gazete
ler bir az istical edi
yorlar. Ben böyle bir 
karardan bahs edildi· 
ğini duymadım. 

- Gelecek içtma devresinde 
intaç edilecek mühim meaail var
mıdır? 

- Bitirdiğimiz devrede çok ıa· 
yanı dikkat ve mühim meı'e'lelet 
intaç ettik. Ge/.ecek devre iFzde 
bilhassa iktisadi vaziyetimiı:de 
istikrar oe Hlalı :basuk ...,,.,.. 
kon.unlar yapılacaktır. 

/ Mabadi 3üncü ş"1fada} 

'Az, öz 
Avruoalı vah•I 
Bir avrupalının ~ bir 

vahşi/il.ten değil, avrupalı bır vah
ıiden bahsedeceğim. 

Halisüddenı b;r ingili:, Mİiier 
T. Webster, Afrikada Zulu diyanna 
gitmif, oranın adetine giJre on 
baı hayvan vermi§, biıbasından 
marsık gibi bir kız almıı ve onunla 
gerdeğe girmiı, Gel zaman, git 
zaman bir cürümden dolayı ingi· 
lizi mahkemeye tevketmi§ler. Mider 
W ebster ingilizceyi unutmuı. Ha. 
kim tercüman vasıtası ile herifi 
isticvap etme.: mi? Dilini haybe#;,. 
ğinderı dolayı şabık medeniyi bir 
gün hapse mahkum etmekle iktifa 
etmiıler. 

j ahzı mevkı etmişlerdi. 
Tren tam 14,20 da istaıyona 

girmiş bulunuyordu. 

Bu havadisi son posta ile geZ.. 
gazetelerden naklediyorum. 

Demek ki bir medeni de karı.ıı 
yüzllnden vah,eıe rilcu edebiliyor. 

\:almaz Bey 
Bu gün de Balikesirde kitapçı 

oğlu Asım Sait beyin oğlu Yıl
maz beyin resmini dercediyoruz. 

Kambiyo borsası
nın Gazi Hz. ine 

takdim esi 
lstanbul kambiyo esnam bor

sası tarafından tertip edilen· 
borsa rehb'erinden Gazi Hazret
lerile ismet paşa hazretlerine., 
heyeti vekile erkanına takdim 
edilmek Uzre marokeQ ve yaldızlı 
zarif kaplı nüshalar hazırlanmış
tır . Gazi hazretlerine takdim 
olunacak rehberin üzerinde yal
dızla şu satıHar yazılıdır: 

" Ttlrkün en büyük 
evladı Reisi cumhur Gan 
Mustafa Kemal ha.ret· 
Zerine istanbul borsası
nın minnetve şükran tak
dimeaidir."' 

Kazım paşa hazretleri en ar· 
kadaki vagonda bulunuyorlardı. 
Tren durur durmaz hemen İn· 
diler. Bir lahza içinde Meclis 
reisi, etrafını saranlar arasında 
kayboldu. 

Etrafını alanların hep meb'us
lardan mürekkep olduğunu gören 
Kazım_ paşa: 

- Maşallah , dedi, hepinizi 
buradar görüyorum 1 Ne kadar 
çabuk? 

Hakkı Şinasi paşa cevabı ge· 
ciktirıiıedi : 

·--:- .. Paşam, buraya tetrif ede
ceğinizi biliyorduk, ekseriyeti bu
rada topladık." dedi. 

Kazım paşa bu cevaba güldü. 
Meclis reisi selam vaziyetinde 
duran askerleri, polis ve zab1 • 

tai · belediye müfrezelerini tef. 
tiş ettiler. Her mektebin önünde 
bir lahza duruyor : 

- Nasılsınız evlatlarım ? 
Diyor. ve: 
_ ... Teşekkür ederiz paşa haz. 

retleri . " cevabını alıyorla!'dı. 
İstasiyondan çıkıldı ve Şirketi 

hayriyenin 72 numaralı vapuru 
K~zım paşa hazretlerini Şehri· 
mızde bulundukları müddetçe 
ikamet buyuracakları Dolmabah· 
çe sarayıua götürdü. 

Coğrafiya kitaplarında okum~· 
tum; Portügal devletinin büyfüc 
Okyanusta Timor namında bir 
adası var. Orasını bir milddeı 
ifgal euikten sonra portegizler ter· 
ketmi~ler. Ne buyurursunuz? Adada 
kalan portegizler bir asır içincle 
vahıüeımesinler mi? 

Hala, Timord.ı:., avrupalı ırkın
da~, insan eti yer, bozuk bir por• 
tegızce konuşur :rabanil.er YOfıyor
muı. Portügal devleti adayı tekrar 
idareye koyulunca, kabil ekli. 
bu vahıileri medenüeıtiremsmiı!. 

Kıssadan hisse: 
l' ertler ancak mun boylu 

ve himmetlerden sonra bir t ., f, 
edinebiliyorlar. Lakin irwL·., 
ipini koparınca h~ bir su.rette U. · 
rar intizama giremiyorlar. Bütün 
mes'ele ipin ucunu kay~~. 
Uslu bir adam tek sefahete baıla· 
mosın. Kırkından sonra asmanın 
pek kötü bir rr olc!ulunu atalar 
sözleri bile ij"cuk ediyor. 

Bir kaç sene evel sanklı olup ta 
küuerıin ilgasından sonra asan 
bir haç kiıi bilirim: Her ak,am 
ra/A lier gece kan, dam, bar, v• 
dans, ııe bar, ve, ve ... Dün M<Jlla 
Guranide softa, bu gün, sakal. 
bıyık tıraı bir zevk mübtelôsı .... 

Fena huylar baldıran gibidir. 
pek as vakıtta ortalığı sarar. Bir 
itibarla kolera ııe veba gibi bu
Zaıık hastalıklara ben::ıer... tek bir 
kerre görünmesin. - C. N 



ommuzda hiteeelt 
Dahiliye v.ı.ldi, la**81Mıl ı.. 

ifleriDi11 belaemehal Temmuz ııiba-
yetiM qaar ~ edllm~ 
e*-ıe_.tir. lakla mfldhlqQ bti 
-..ıe te'ri'Jkan teftiı iflemü teid 
e7leml1tir. 8IİI brıpk ~ 
ler mi&t8811a obnak 8*et6 m·llK~ 
iller itmam edilecktir. 
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Dünkü Bor~a, Piyasa vaziyeti 

1\..un:ıaş fabrikası Bir ecnebi bankası 
Merkezi Pariste bulunan 

ecnebi bankası lstanbulda 

1299 

-
..;.;__,~' 

( 1ipafro. Sinema) 
Bu akşam 

Naşit Beyde: Gümrük kanununun kumaşla
ra ko} duğ.u ağır resimden dola· 
yı Türbyeye kumaş gönderen 
bazı ecneb~ firmalar burada bir 
kumaş f-hrii!_ası açmaga teşeb
büs etmifierdfr. 

4. ~yda gelen eşya 
Geç.en sene ile bu sene ara· 

smda latanHul limanına gelen 
eşya yekUnu. 

şube açmak için icap eden ev
rakı hükumete vermiştir. Hükii
metçe lastik muamelesi yapıldağı ' 
takdirde ay başında muamelata I" 

başlayacakttr. Bir ltalyan ban
kası da ayrıca şube açmak niye
tindedir. 

.. 
ANKARA-ISTANBUL-IZMIRDE. 

icra edilecektH-. 

Asri ı.dnemada: Çöl şarkısi 
Alemdarda : Sarı zanbak 
Ferahda : Komik Cevdet bey 

1 
Sinema ; Her ıey 
~k için 

Felemenk Bahri Seflt 
Bankası 

9'l9 928 
Ton 40505 Kanunu 31277 

sani 
• 26378 Şubat 29267 
• 43571 Mart 37158 
• 47272 Nisan 34043 
Lima şirketinin aktarma işleri 

git gide ziyadeJe~mektedi!. 928 
de bir ıene zarfında 8<Ö> ton 
iken bu ıepe yai{llz dört ay 
zarfında 8199 ton alHnma yapıl
mıştır ki /. 400 fazlalık vardır. 

Dünk i.i muamele 
Diin borsada ist~rlin 1015 te 

açılmış 1014 te kapanmış, 1018 
yokarı gelmiştir. Düyunu mu
vahhife tanvili 197 açılarak, 
1%,50 de kapanıaıtbr. Istrkrazı 
daKHt tahvili üzerinde muamele 
olm,lltftlştır. 

Borsa haricinde Türk altunu 
üzerinde 875-874 kuruştan mu· 
amele yapılmıştır. 

Borsa. 
6 Haziran 929 

NAKiTLER 
JJngliz 101~ 20 Left BuL 

1 DoJar 289. 1 FIOria 

"6 F F 163 50 28 Ktu.Çek. ~ re. • .. 1 ~ti 
~o Uretl 219. 90 m._ 
20 Dralulll M"1s to Fıwllk BeJ. 
21 Rarhf m. SO 1 Pezeıa 

1 Avuat. SL 29
2
iA5 20 F. lıvoç. 

O Ley Rum. 4h5 

I.ond.St. 
Nw.Y, 
Parisfr& 
Mtlanolt. 
nerlin .. 
Sefialev 
Brttkeelb 
Ginevref. 

ÇAK 
1oıS; Amıter. n. 
O,;.f7 ~ •r. 

12.Ü Vl~alL 
9.13 MıMliiit>ae 

2 2
- V&l'fOlU1G 

• ., Atinairab. 
6:1Jl7 ıhbq 
~~Yap. 
2.46. ielgratdlq 

TUN EL 
30 Tramvpy '78.!s ı btam. bul Sa 

cu oı; Rllııt. ıf'ıı-k. it.at. 
........ Kadfft1s} Sa ~Madep 
U?!a. ı HiSSE SIJNEf>A. Tl 
73. lf lıaııka-1 l&.55rMtJH lktiaat Bk. 

U6 Müıla Iıib-v. TI~ ve aanyi 
29.50 Omıaali Dk. 136 t:•Wif Dk. 

OO!i V~PuR MKiMYOLU 

1.17. 
15.92 
3.86. 
S.56. 
4.21. 
86.65 

Şirketi Hayriye 
,, Temaeıo 

Hal,i~ 'aperlar. 
An.D.Y. ote 
" .. .. 100 
Mudaa)a·Bıwu 
!aafun Sallll 
Tramvay 78.75 let. Umam. 

39 

17.Q;) 

30 

17 
25.30 !5. 

ıoeı 

26.80. 
MADEN Ş!_RKETLERl 

0.1}• 1"ı'aa7. H. 5 Rırva ı~ı 27 
881. 

10.75 
Ardan.CC~en. SS.90 ~ ., (cuı,.t.I 3.50 
BakırUy ., M.50 Kadik.öy Sa 25 
Türk k.Ö916r 22 hmu multba 109 
Mermer Tqı 7 

DIGER ŞJRllETLER 
•t. Tut. An. Su 41 Alil lıinı Me.~. 
Rlbdm dok.An. )febm. Halel 
hı. ıicıWrmeacl 40.25 MuUabEr.mh 
Şark merlı:ecxa 5.70 Trakia ,,eker 
ı.t. Kasaplari 27.15 Tel. latambul 
Reji 9,75 Neptun 
Turk tut. An. Oma.iıon 

f;r• f~rk ~aramursııl 
Deprm 'i.20 

11.50 
7.50 
7.95 

13 
Si 

2.82 
5.50 

Ticaret 13orsa.si 
6 Haziran 929 

BUGDAY ITll:ALAT FIND. VE CEViZ ZABIR~ 1 
Ko.Pa 

Çavdar 
Arpa bmlr 
Mınr 

1

Yumu9ak 
12· Jl;anlca 

Snnter 

Ku. Pa B•id•Y 
Çavdar 

l.trpe 
FMalye 
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DARÜTTALlMl MUSİKİ._ 

m. Osman Efendi idaresinde 

I ~l mabkrmei asliye altıncı huk.uk 
d~: .Madlm Melpomeninin lı.o· 

cası ~atada divanı Ali mahallesi 
Tekt)i so~nda 16 numaralı hanede sa· 
ltin sarı aa oAullarındın koıma oğlu 

Y'Ani efijjlj tarafına: Melpumenin tara· 
fından iıl~e ikame oluDan bo-

§anma daV88leda halı.kında .,·erdigi 
isdidnamesindta bir sureti lkamet-

gilhıDHln meçhul olmasından dolayi teb
liğ edUmedili mimar mahallesi heyeti ih· 

tiyariyesile tebliğa memur mubeşirini~ 
tahıiyesiadea aelııılmıg ve ilineo tebh· 
gat icrasına kırar verilmiı olmaRla hu· 

kuk usalü muhakemeleri kanuounuo 
maddei ınah&YSM\D& te fikau tarihi ilin· 
dan itıbanıa bir mah zarfında cevap la· 
~ıbası verm~iniz ıo.7.929 tarihinde 

tahkikat hakimi huzurunda ispatı nıcut 
etmediginiz ve yıijıut bir vekil gHnder· 

mediginiz takdirde hakkınızda gı) aben 
muameleyi lı.aouniye icra edilecegi ilin 
olunur. 

1 stanbul mahkemei asliye birinci ticaret 
daire!inde: ismet ko~uncu ve kibar 

zade abdUrrahman kollektif ıirketine 
izafeten llvukat Kimi beyin Edremidin 

papaslık kariyeeinde mukitn Muharrem 
efendi aleyhine ikame eyledi~i mal hede. 

lioden 599 tiırk. lirası alacak dolayı müd. 
di aleyh namına tastır kılınan davetiye· 
nin ikamet#ahı hazırı meçhul bulunan 

mUddı aleyh mumaileybe tebliğ kılına· 
madığından müddei vekilinin hukuk uıu· 
ili muhakemeleri kanununun 14linci mad· 

desine muvafık görUlen talebi veohile 
ilanen tebligat icrasına mahkemece karar 
verilmi§ ve muhakemenin icrasına (929) 
senesi Temuı ayının lliDci Peıtenbe gü· 
aü saat 13,30 raddelerinde mukarrer 
bulunwU§ oldugundan mumaıley11io yevmi 
111uayyeni mezk.urda bizzat @elmedigi 
veya vekil göndermedigi taktirde k&DUDU 
me:zkQrun 398 inci maddesi ıpucibince 
muamelei gıyabi} e icraqına te.,·essul kılı· 
ııaca~ı eu kı havadisle ıla o\umıı 

·• Teşkilatımızın daha ziyade tevsiini derpiş eden Bankamtz bir musabaka imtihanı icra 'J • Merkezi 
Amstedr aıL 

• · • forme, amir ve memur alacaktır. 
• Müracaat edeceklerin sinni 22 ile 40 arasında olmalı ve müeısesatı maliye ve 
: Bankalarda çalışmış olmalıdırlar. Galatada karaköy hani dairei malısu0ad 

Fransızca veya başka bir ecnebi lisanı bilmek medarı tercihdir. Müptedi alınmayacaktır. 
imtihan neticesi Bankaya kabul edilecek memurlar İstanbul, Ankara ve Izmir de dahil : 

telefon Beyoğlu 3711 · 5 Merke 
postanesi itti.Ealinde Allalemci han 
telefon lsta mhul 569 hem evi Banka 
muameliitı ve emniyet kasaları icarı • olduğu halde teşkilatımızın her kısmanda müdüriyeti Umumiyenin münasrp gördüğü mahalde 

: çalıştırılacaktır. 

: M imtihanda derecei muvaffakıyete göre tehalüf edecektir. 
aaş: Bankaya kabul olunabilmek için imtihanda muvaffak olmak ve Bankaca 

M 
ahkemei Asli)e 2 inci Ticaret daire. 

sinden: 0:-{NIK EFTIYAN efendi tnra. 
f ındıın müddei aleyh Şişlide Bo) acı oglu 
sokagında Selim zade aparhmanm 8 nu • • sureti mahremanede yapılacak istihbaratın da matluba muvafık o~nası şarttır. imtihana iştirak 

• etmek isteyenler Istanbul ve fzmirde şube müdüriyetlerine, Ankarada ise memur:• müdüriyetimize • maralı dairesinde mukim Izidor Galimidi 

efendi aleyhine namına cirolu bir sene· 

de müsteniden Bin Tllrk lirasının ma 
faiz ve mesarifi muhakeme ve ücreti Yeki 

• 9 Haziran 929 tarihinden itibaren müracaat ederek imtihan duhuliyesi ye matbu bir tercümei 
hal varakası alabileceklerdir. imtihan günü bu matbua doldurulmuş olarak imtihan evrakile 

i birlikte bankaya tevdi edHecektir. 

Amir ve memur olarak girmek isteyenler ayrı ayrı imtehana tabi bulunacakları cihetle let tahsili hakkında ikame olunan dava 

üzerine bu bapta muta IAyihanın tebliği 

için mürsel tebligname zahrına mlldde. 
• imtihan sualleri de 2 sınıf olarak tertip edilmiştir, imtihana 19 haziran pazar günü Istanbul -: • 

Ankara ve lzmirde saat nçte mübaşeret edilecektir. 
ale)h mumaileyhin mezkur apartmanı 

imtihanlar mahrem olacak ve i§tirak edenlerden arzu edenler yalnız olarak imtihan edilebile· 
ceklerdir. 

scd ile azimet ettiği ve balen ikamet· 
gah1 meçhul bulundugu şerh verılerek 
iade edilmi~ ve tahkikat hakimligince de 
bir ay müddetle Hanen tebligat 
icrasına , karar \'erilerek devamı tah. 

imtihanda muvaffak olanların adedi ihtiyvçtan fazla olduğ·u taktirde de bunlar ati için kayt • 
edileceklerdir. Şimdiye kadar Bankamıza mziracaat ederek memuriyet talebinde bulunanların a. 

Her türlü müşkilattan kaçınınız. 

IFOTOG RAF Makinaları 
AmatÖTÜn er güzel fotoğraflsrı elde etmesini temin eden 

alat ~ teferruatı haiz yegane makinelerdir. Tarzı istimalini eş
kal ve muvaffakıyet esbabını büsbütün izale eden karışıklıklar-
dan kat'iyen müberradır. i 
Bir Kodak makğnası 

lstimalini öğrenmek için bir kaç dakıka kafidir. Kodak 1 
fotoğraf makineleri ve filimleri ve VELOX kağ·ıtları 

MINET;;;~~ar;~~TLARI ı 
tıniiiiii~~!~~;;;;!;~!e{ı;;:l~;~t;!~~·:: ::::m:I 
Çanakkale Jandarma Mektebi müdüriyetinden: 

300000 kilo Birinci nevi lıas ekmek 

Çanııkkale Jandarma yeni efrat mekteblerini? 1·~929 .. tar.ihind~n M&}lS 930 
gavesine kadar bir senelik ihti~ a.ç~arı olan. Uç!Uz bın ~.ılo bırıncı nevı ekmek kapalı 
zarf usulile 25.5.929 tarihinden ıtıbareo yırmı gün muddetle munakasaya vaz olun· 
muştur 13-6-929 perşembe gUnü _saat ?"_altıda taliplerin ver~igi ~iyat komi.syonca 
haddı itidalde görUldügU takdirde ıhalesı ıcr~ kı.lınacaktır. Tal~plerın. baliidakı şart· 
name,i görmek üzere Çanakkale bükQmet daıresınde muteaekk.ıl koaıısyoııu mahsusa 
mQraeaatları il§o olunur. 

HACI BEKiR ZADE Ticarethanelerinde 

Taze ilek Reçeli 
Tütün inhssar idaresi muduriyeti umumiyesinden: 

Gönan idarei inhisariye ambarlarında mevcut takriben iki yuz yirmi 

beş bin kilo yaparak tlltUnUn Gtınan Bandırma nakliyatı şartnamesi mucibin

ce mlinakasava vazedilmiş oldu'1:undan talip olanların 13 Haziran 929 tarihi· 

ne kadar Gonaıı·Bwndırma 'e B. 1 1 Nır mlıdl rı etl rirıe n .r a tlar. 

. . 
kikat için 9 Temmuz 929 Salı gUnl1 saat 
on dörtte tayin kılınmıe olmagla keyfi· 
yet teblig makamına kaim olmak Uzre 
bermuc.ihi kanun ilan olunur. 

S ultan Ahmet 'Sulh 2inci Hukuk Mah· 
kemı>sinde: K;~seri Umit nakliyatı umu· 

miye §İrketinin Kayı::cride tUccarandaıı 

Talaslı Hasan Bey Zade Şaban Fahri 
efendi aleyhine ikame eylediği alacak 
d.:n aqının gi~ aben cari muhakemesinde 
muddei ispati mUddea sadedinde bir kıt'a 
senet ibraz ve indelinkilr istiktabat icrasına 
ve bu suretle sabit olmadığı taktirde tah· 
lifini talep ederek ittihaz olunan giyap 
kararının müddei aleyhin ikametgahının 
mechuli) eti hasebi ile bir ay mUddede 
iliinen tebliğine karar verilrnittir. Yöwni 
muallak muhakeme olan 10 t Jm 
tarihli' çarçiimba p;ünU, saat 13,30 de 
istikdap ve yemin iı.;in mahkemeye gel· 
me=i gelmcdigi taktire.le 408 ve 3S7 
maddeler mucibince da•ıayı mukir ve 
yeminden mumteni ad olunarak giyabb 
htikmolunacağı il!n olunur. 

Vakıf ak~arlar 
müdürlü2"ünden: 

Müzayedeye vazolurıan emlak 
1 - l;'ıkmakcılarda daya hatun mahallesinde büyük: yeni hanın oda 

haşılık ve meydan mahalli ve dükkan ve baral{alar ve mUştemilatı · 
2 - Çakmakcılarda daya hatun mahallesinde büyük yeni han derenunda 

13-53 ve 55 numaralı iki dukk&n. 
~ftıddeli miizayede : 7 haziran 929 tarihinden 29 haziran 929 cumartesi 

alınlı saat on dfüt buçug· a kadar . 
o • T'-•· Balada muharrer emlik kiraya verilecegiuden mU:zayedeye vazolunmu~tur. IUıp 

lerin ; e'\ mi ihale olan eon gUnUo saat on dort buçuğuna kıtdar şartnameyi okumak 
ve teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye iıtirak etmek Uzre lstanbul Evkaf 
mudurluğUnde vakıf akarlar müdUrlU~Une müracaatları illn olunur. 

Ev•af ve muıtemilitı hakkında malOmat almak isteyenler bu müddet zarfında 
mlbayede oda.;ına muracaat ederek ecri misil raporlarını gorebilirler. 

Vakıf akarlar 
müdiirliiğünden: 

1 - Asmaaltında Çelebi o~lu Alaettin mıı.l1allesinde Tahmis sokağında 
(5·7) No, Tahmis hanı namile maruf dort satıhlı .... e beher sathı bırer 
salayı milştemil ardıye teslimi trrihinden (034 senesi Mayıs gayesine kadar 
kiraye verileceğinden kapalı sarf usulile Haziranın yedinci gunUnden yirmi 
dokuzuncu cumartesi gtinu saat oudört buçuğa padar mUzayedeye konul· 
mu~tur. 

MezkOr ardiyenin mnballi mahsusuna masrafı kendisine ait olmal{ UzH 
yük asansörü koymağa ve hjtamf akitte ref ve ya teberrlian bilabedol vakfa 
terk eylemekte müstecir muhtardır. 

Talipler müzayede ve mıiaakasa ve iballt kanununun onuncu maddeıl 
mucibince teklifnamelerini bir zarf derununa vaz ve temhir '<e Uzcrlerine 
isimlerile ~öhretlerini tahrir ederek mezkur membur zarf (2700) lira mikta· 
rındaki temiııatı muvakkate makbuz ilmihaberi ve ya aynı miktarı nKtık 
Bank kefaletnamesile diğer mühürlü bir zarf derununa nzedilecek ve maz• 
rufun üzerine teklifnamenin bu mahallin talep ve iaticarına ait oldu~ i~aret 
oludacaktır. 

MUzayededen aktem teminatı munkkate suretinde ve ikinci madde muci· 
bince ita kılınabak miktar badel'ibale on giın zarfında mtiddetı icara ait 
miktar ihale Uzerinden taminatı katiyeye ibllğ olanacaktır. 

Talipler müzayedenin yevm ve saat icrasından mukaddem i§bu zarfı bir 
makbuz mukabilinde Encümeni idare riyasetine tevdi edecektir. 

'laliplerin Vakıf akarlar MUdUrlUğıine mlıracaatla umumi şartnamotr.in 
bir suretini alacaklardır, Dahili mtizayede olanlar tarafından işbu şartname 
ahkamı mündericesi tamamen kabul ve ziri imza kılınarak balada birinci 
maddede muharrer teklıfname ile birlikte memhur zarf derununa mez \iir 
ş rtn menin de ıtası lfiz.mdır. 
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1 lelcllerl 
Lir lurneve clLlılar. 
, Mulıafız gücünün altıncı yıl 
dönÜihünün geçenlerde Ankara· 
d. tes'it edildigini yazmıştık. 
'f'ürk Spor tarihinde belli başlı 
bir fasla sahip bulunan Muhafız 
R'Ücü hakkında karilerimize bir 
11% malumat vermeği faideli bu
İuyonıı:. 

Gfç, bundan 6 sene eve!, 
1 • 6 • 927 tarihinde teşekkül et· 
!'nişti, Daha ilk teessüs anında 
lıfak bir grup halinde faaliyete 
~eçen Muhııfızgücü, kıymetli re· 
•Bleri Ismail Hakkı Beyefendinin 
tehberliğile kısa bir müddet 
i ı,:inde büyük tarakk hatveleri 
huş ve her sahadaki faaliyeti 
Cı:cü Türkiye sporunda bugün 
bulunduğu yüksek mevkie getir· 
hıiştir. 

Kısa bir müddet içinde temin 
•dilen terakkinin derecesini an· 
lamak için Muhafızgücünlin bu 
~Ilı senelik faaliyet programına 
bir nazar atfetmek kafidir. Baş· 
lan başa bir muvaffakıyet ve şe· 
lef tarihçesi teşkil eden bu 
&ltı senelik mesai, yukarda 
dediğimiz gibi Türk Spor. tarhi· 
bin kıymetli bir faslını teşkıleder. 

Muhafız gücünün 923 te tees
süs ettiği malumdur. Güç 924 te 
Ankara futbol ikincisi, atletizm 
lle Güreş birincisi olmak şuret ile 
kıymetlı varlığını göstermeye mu
vaffak olmuştur . Ondan sonra, 
müteakip senelerde sırasıyla : 

925 Senesinde Ankara mınta
~asında futbol birinciliği, atle
tizm biriııciliği, güreş birincilik
leri. 

926 Senesinde Ankara mınta
kasında butbol birinciliği, atle· 
tiıcn birinciliği, güreş birincilikle· 
ri, ayni zamanda ordu birinciliği. 

927 Senesiıade Ankara mm· 
takasında futbol birinciliği, atle· 
tizm birinciliği güreş birincilik· 
leri, ayni zamanda Türkiye ve 
ordu futbol birinciliği. 

928 Senesinde Ankara mınta· 
kasında futbol birinciliği, atle
tizm birinciliği, güreş birincilik
lerini kazanmıştır. 

Muhafızgücünün faaliyetinin , 
onu diğer bütün emsalinden 
ayıran. bir hususiyeti vardır. Güç, 
sporun , kendi muhitinde kabili 
l11tbik olan bütün aksamına aynı 
ehemmiyeti vermekte ve ayni 
tnuvnffnkıyeti göstermektedir. 
Gücün spor sahasındaki faaliye· 
tinin en şayanı takdir kısmını 

memlekette sporun taammümü 
için sarfettiği mesai teşkil eder. 
Fllhakika Güç atletleri, futbolcu· 
dur, gtıreşcileri, bisıkletcileri mu· 
ayyen zamanlarda turneler ter· 
tip etmek suretile memlekette 
tıafi bir ~por propagandası yap· 
maktadır. 

Bu cümleden olmak üzere 
Güç bısıkletcileri orta Anadolu
da bir turnaya çıkmışlardır. Bir 
haziranda Ankaradan hareket 
eden bisikletciler orta Anadolu· 
yı tam bir ayda dolaşacaklar 
Ve 30 haziranda avdet edecek· 
!erdir. 

Gücün kıymetli mesaisinde 
ınuvaffakıyetini temenni ederiz. 

"/(_üçükler turnµvası 
Türk futbolculuğunu ıslah ve 

bugünkü buhranlı vaziyetin tas· 
1iyesi için yeni yetişen nesli ih· 

'" 
.... 

••••••••••••••••••••••••• •• • • ! davetler : 
• •• ............................ 

l\1atbuat cemiyetinde_ 
içtinıa 

İstanbul Türk matbuat cemiyetinden: 

İstanbul Ttirk matbuat cemiyet.i h~:,'.:., 
eti umumiyeei 9 Haziran 1929 Pazar 

: gunli saat 13 te TU~k ocağ; salon~n: 
da iç tima edecektır. Yem hey etı 
· dare intihabı yapılacağından hayı 
~sliyenin behemehal teşrifleri rica 

olıı .,ur. 

Emlik ve Eytam Bankasi ls
fan·bul Subesinden: 

••ıuı::n- Dok1:or .-ı:ıı:n:•• • • li Haseki kadınlar hlll!tauesi Cilt il 
ji ve Firengi H~kimi 1i 

=ıcevat Ke~ !. 
!! Türbe de Eski Hilali oJımer 
Ü binası. Tel: lstam. 2622 
••:ıcı::::ı:::c:::ı:ııııı::::ı:~-:nn::::::ı::uı•• · Körr<§lODk Apaı~tm~lfil Evkaf müdürlüğünden 

Esııs No 

157 

Mevkıi Bedeli icarı senevisi 
Lira 

Beyoğluııda Şişlide Meşrutiyet apartımanının ikinci dairesi 780 

" " 
" " 
" .. 
" " 
" " 
" " 

,, üçüncü ,, 
dötdün<:ü 

" " 
" 
" 
" 
" 

beşinci 

altıncı " 
" sekizinci ,, 

dokuzuncu ,, 

875 
900 
840 
840 
850 
780 

KİLO CİNSİ 
17500 
4500 

40150 
19000 
29000 

Koyun eti 
Sığır eti 
Ekmek 
Yoğurt 
Süt 

" " 
,, onuncu ,, 840 

Guraba hastanesine lüzumu 
olan berveçhi bala beş kalem er· 
zak kapalı zarf usuliyle münaka· 
saya vaz edilerek Temmuzun bi
rinci Pazartesi günü saat onbeşte 
ihalesi icra edileceğinden talip 
olanların şeraiti anlamak üzere 
her gün levazım idaresine ve ihale 
günü de teklif mektuplarını müS· 
tashiben idare encümenine müra· 
caatları. 

" " 
,, on.birinci ,, 600 

atiye ile mü· Emlak ve Eytam Banka5ına ait balada muharrer emvalin birer senelik bedeli icarı şeraiti 
zayedeye çıkarılmıştır. 

1 - Müzayede müddeti 16 · 6 · 29 tarihine müsadif Pazar gününe kadar olup ihale muamelesi yevmi 
mezkiirda saat on da icra olunacaktır. 

2 _ Müzayedeye iştirak etmek arzusunda bulunanlar Bahçekapuda Emlak ve Eytiım Bankası İstanbul 
şubesine müracaat etmelidirler. 

Asileri müna
kasa ilanlari: 

f Bakır kölünde barut fabrikalarında imiltı 
ll { • 

0 

• •, + AtambuJ satınalma komisyonundan: 

11000 
••• ,, •••••• ~~··· ,, ,,,,, 

harbiye 
+ 

-·~ ·F:~·ti;kı:;i~. M: 'M.' ~~k.fil~ti. ·~;;;~~.;~ ........ , 
i~omisyonundan: 

................................................................................................... 
1 - Mektep diploması (yüksek mimar veya muheııdis mektebinden mezun.) 
2 - Hangı mlicsseselerde hizmet ettiğine dair vesaik. 
3 - Her dür!U askeri inş•atın keşifoame proje ve hisabat• fenniyesini yapınağa 

muktedir olduğuna dair vesaik. 
- Kanunen bir memur için 16..t.im gelen eveaf ve mezayayı şamil ve cami ol

dıığuna dsir hüsnühal varakası. 

• Aekerlikce bir iliıiği olmadığı ve hiç bir suretle mahkum ve suiıöhret sa· 
hibinden olmadığını irse eden vesaik. 
Baladaki şeraiti lıuiz ve 150 ila 2(JO lira ücretle lzmir must•hkem ıtıevki 
mimarlığında istibdamn talip mimarların Klşlada mi'ıstahkem mevki inşaat 
komisyonu riyascline ınuracaatları. 

K apalı zarfla ihale edilece~i iliin olunan Manisa, Menemen ve Kırka~açtaki kıta•· 
tıu ihtiyacı olan ekmeğe ihale gününde verilen fiatlar bahalı görüldüj\ünden iha· 

ıeleri Manisada a'keri satın alma komisyonunda 27 . 6 · 929 perşenlw gün ti '8.at 12 

de yapılmak Uzre talik, edilmiştir. 'faliplerin Manisadaki ınezkiir komisyona muraca4 

atları. 

K apalı zarfla ibale edileceği iliin olunan Maaisa, Menemeu, Kırkağaçdaki kıtaatm 
ihtiyacı olan una ihale gününde talidlerin verdikleri fiaılar bahalı gurtildü~ünden 

ihaleleri 27. haziran · 929 perieube günü saat o>ıda yapılmak llzere talık edilmietir. 
1~aliplerin Manisadaki askeri sattn alma komisyonuna muracaatları. 

K apalı zarfüa ihale edileceği iliin olunan Manisa Menemen ve Kırkağaçdaki kıtta. 
tın ihtiyacı olan sığır etine ibale güntinde verilen fiatlar bahalı göritldtigünden 

Aleni mttnakasa suretile satın alınacaktır. ihalesi 15 • 929 cnmarteei ~UnU saet 11 de 
Manisada asit.eri satın alma komsisyonund3 yapılacaktır. Taliplerin ~fanisadaki mezkOr 
komisyona muracatları-

K apalı zarfla ihale edileceği ilan olunan MaııiBa ve civarındaki, kıtaatln ihtiyacı 

olan kuru ota ıalip zuhur etmediğinden ihalesi 27 .. haziran ·• 929 p•rşenbe ğü
ntine temdit edilmi§tir. Taliplerin l\lanisadaki askeri satrn alma komisyonuna mura· 

caatları ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,, •.....••... 
Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan i 
Cinsi Miktar ihale tarihi GUnU Saatı 
Ot 648000 27·6·929 Perşenbe 15 kapalı 
Yul•f 216000 29.6.929 C. ertesi 15 
Odun 5969922 30·6-929 Pa1.ar 15 

Kıtaat ihtiyacı için balada gtlaterildiği tizre Uç kalem mevadın hizalarında yazılı 
tarihlerde ihaleleri icra edilecektir. Taliplerin Şartname!ini komisyonumuzdan alma
ları ve şartnamede yazılı olan şekildeki teminaılarile ihale Saallndan eve! komi•· 
yonurnuzda hanr bulunmaları ilin olunur. 

Kıtaat ihtiyacı için 31500 kilo patates 23100 kilo kabak 2800 kilo bakla 3500 kilo 
semiz qtu 28000 kilo taze fasulya 8200 patlıcan &750 kilo bamya 5250 kilo lahana 

5250 kilo ispanak 23500 kilo kuru suvan kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
!halesi 20 ha!iran 929 tarihine musadif perşenbe g;;nu saat 14 de icra edilecektir. 
Taliplerin ~artnamesini komisyonumuzdan almaları ve §artnaınede yazılı olan şekil
deki teminatlerıla komisyonumuzda hazır hulunmal&rl ilin olunur. 

Pazarlıkla mubayaa edilecek ıJlan 30000 kilo pirince yevm ihalede verilen fiatlar
haddi itidalde görülmediginden ihalesi 10 haziran 929 pazartesi gilnll •aat 15 ve 

talik edilmiştir. Taliplerin ~artnamesini komia~ onumuıdan almaları ve şartnamede 
yazılı olan şekildeki teminatlarile komisyonumuzda bazir bulunmaları illin olunur. 

Kırklar elindeki kllaaı. ihtiyacı için 1500 kilo ze}lin yağı mubayaa edilecektir iha· 
lesi 8 o 929 cumartesı gt\nU saat 14 de ıcl'a edilecekdır 
Taliplerin şartnamesini görmek ve ihaleye iştirak etmek üzre kırklar elindeki 

satın alma komisyonına muracaatları ilin olunur. .... " ................................. ;i;~~~~~:ı:~"'l 
~~~.t~~i- .~~~~~!.i.~ .~~~ı.~~~~~~- ~? .......... ' ... '' ... 

arar ve ziyan ve farkı fiatı. 1_fayı teahtit ~tmeyen mlitahidi nam ve hesa· Z bına olarak piyade mektebı ıçın 1587 kılo çubuk makarna pazarlı!L 
suretile satın alınacaktır. İhalesi 8 haziran 929 cumaertesi gUnU saat 15 de 
Harbiye mektebi yemekhaneleri önUode ki pazllık malıllinde icra kılınacak· 
tır. Taliplerin şartrıaµıe için komisyona mUracaatları ve iştirak içinde paz• 
arlık mahallinde hazir bnlunmaları iliin olunur. 

Z arar ve ziı an ve farkı fiat ifayı teahbtit etmeyen müteabidi nam ve hesa· 
hına olarak maltepe lisesile gUlhane hastahanesi için 6952 kilo arpa ayr 

ayrı iki şartnamade olarak pazarlık suretile satın alınacaktır. PaHrlı!iı 8 
Haziran-929 Clınıartesi günti saat 14, 30da Harbiy~ mektebi yemekhaneleri 
Lnltndeki pazarlık mahallinde icra kılınacaktır· Talıpleıin ~artnameleri için 
Komisyona muracatları ve iştirak içinde pazarlık mahallinde hazır bulun· 

msları ilan olunur . 

j' '···: ·~::;~··~~;l~~i:~·~:~~~~:·l:~~~:····· ··ı 
ı ... ,,~, ,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

50,000 Kilo Koyun eıi kapalı zarf usulile ihalei katiyesi 8 · 6 . 929 Cwnarıesi 
saat 14 te 

200,000 Kiio El<mek kapalı zarf usulile ibalei katiyesi 8. 6 • 929 
10 000 Kil> Franr.nl~ Cumartesi saat 15,5 
Mudafa>i miltir• deniz kuvvetleri efradı ile talebesi iaıeıi içiıı yukarıda yuıb 

Et ve Ekmek kaoal; zarf u•ulile hizallınnda muharter gün ve ııaatta ihaleleri icra 
edilecektir • 

Şartnamı~l"!ri görmek isteyenler her gön Ye verınek ieteyenlerın teminatları 
letanbui mtlease••h bdıriye muhasip mesullUğüne makbuz mukabilinde te•linı eı~ikten 
ıonra yevmi ilısl ?de ve muharrer sutta Kııımps.~ada deniz ıııtın alma kotnis yoauna 

muracco tl iir1 

kilo makarna l 000 
7000 fasulya 1000 
7000 nohut · 1000 
700 

2700 
2000 

54 

zeytin ya~ı 
• beyaz peynir 
c. zeztin 
• çay 

2500 
600 

kilo 
• 
• 
• 
• 

kuru katııı 
• ııattm 
• erik 

sabun 
tel şehriye 

Sanatlar mektebinin iktiyacı olan dalada cins ve mıktarları muharrer 12 
kalem erzak m\inakasaya konulmuştur. İhaleleri 30. haziran. 929 pazar gll• 
uü saat 15 de ayrı ayrı icrs kılınacaktır. İtaya talip olanların teminatlariyle 
beraber mezkur günde komisyona mtirncaatları 

S anatlar mektebi ihtiy~cı olaıı. 15000 kilo pirinç kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. İhalesı 30Hazıran 929 pazar günü saat 14 de icra. kilına• 

caktır. İtaya talip olanların temiııailarını havi mUhtirlu tekliflerini mezkllr 
gl!nde ihale saatinden mukaddem komisyona tevdi eylemeleri. r ............................. E~;;İi .... ~~~·;:k; .. iİa~~ .................... M~: ... ı 

........................................................................................................... 
Semti Mahallesi 
Kadıköy Caferaga 

Sokağı 

Atıl:: Cedit 
Lorando Şair Nefi 

No 
Atik Çedit 

1 mükerrer 1,3 

Nevi 
ınaa Bahçe 
köık 

Kıymeti muhaınm<l'ıtli 

Lira 
13850 Sekiz takflİfte 

Bal!da evsafı muharrer maa bahçe Köşkün 13850 lira bedeli muhammm ile •• 

kapalı zarf usuliyle 10.6·929 tarihine mUsadif paıartesi günU saat 15 le mttıayedeol 

mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin •·, 7,50 hesabile 1038 lira 75 kurullf •• 
ya muteber Baolca m.ektubiyle Emvali metruke satı§ k.omisyonuuı mUracaatlan. 

Türkiye iş Bankasından 
Üçüncü ihraç 

asliyesile tepdil 
senedatı muvakkatemiz senedab 
edilecektir. Muhterem hissedar· 

larımızın şuabatımıza muracatları rica olunur. 
Devlet matbaası idare komisyonundan: 

Simili battal 17-18 Kiloluk 250 Top 

" " 20-21 " 250 " 
,, " 22-23 " 100 " Simili çift Istanbul 22-23 " 300 " 
" " " 24-25 " 200 .. 
., " " 28-29 " 50 " 

Mektep kitapları için yukarda nev'i, cinsi ve miltdarı yazılı kAfl 
nijmunesine muvafık olmak şartiyle pazarlık suretiyle ıabıl aı.... 
caktır. Bu kağıtları vermeğe talip olanların şarait ve teldiflerial 
Haziranın onuncu gününe kadar mazrufen bildirmeleri. 

Tütün inhisarı idaresi müdüriyeti umumiyesindetı: 
M. Kemal pııa idarei inhisariye ambarlarından Buraaya nalr.ledilecek. talaiboD 

elli bin kilo yakrak tUliln ile Bur .. dan lstaobula naklolunacak. talı.riben dGrt 1111 

bin kilo yaprak tllttin nakliyatı ıartnameleri mucibince ayrı ayn mllnakuaya YUedi), 

miş olduAundan talip olanların 12 b02iran 929 tarihine lıadar Buna baımudurlııtıım 
mUracaatJen . 

Mikdarı 

1500 
500 
400 

1200 
500 

1500 
9000 
700 
400 

4100 
4000 
3000 
1000 
4000 

Evkaf müdürlüğünden 
Cinsi 
Kuru fasulye 
Nohut 
Şehriye 
Makarna 
Razakı üzüm 
Un 
Yeşil sebze bir senelik 
Konserve 
Salça 
Arpa 
Saman 
Gaz 
Kepe le 
Sabun 

Gureba hastahanesi için lüzumu olan balada muharrer orı d8ıt 
kalem erzak yeşil sebze ve konserve ayrı ayrı olarak aleai münaka
ııaya vaz edilerek Temmuzun üçüncü çartanba günü Nat on bqde 

ihalesi icra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak lizere her 
gün levazım idaresine ve ihale ıünüode idare encUmeıün~ 

ıııürac11atlar•. 
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•• d;:ll=VJıllrı merkez heı'etinin bürük esra 
piyangosu ~ Haziranda cekilecektir. 
Biletlerinizi almakta istical ediniz. 

lOrman ve erazii vakfiye müdürlüğünden: 

Havayı degiştiriniz, sinekleri koğunuz, füzla ısınan mahalleri serinletiniz .. 

Bütün hu şeyler için vantilatör kullanınız. 

SATiE ::~:= VERESiYE 
OLARAK AKDiM EDER 

Metro Han Tünel meydanı: Is tan bul 

l~A . ' . 
1 ~~ 

' r Seyri sefain -Mrekez Acantesı : Galata 
.. . ~ ,~ . '"'"' . . . .. . ~- ... 

Köprü başında. Beyoğlu 2362 
Şube Acantası: l.1es'adet 

ahnı altında Istanbul 2740 

TRABZON BİRİNCİ 
POSTASI 

(REŞITP ~A) Vapuru 10 
Haziran pazartesi 12 de Ga
lata rıhbmındım hareketle 
lnebolu, Samsan, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskele
sile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu, Gireson, Ordu, Ün
ye, Sam9Un, lnebolu, Zongul
dağa ufrayarak gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. ------Antalya postası 

(ANAFART A) vapuru 9 
haziran pazar 10 da Galata 
nhtımmdan hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, F et
hiye, Finike, Antalyaya gi
decek Ye dönüşte mezkur 
iskelelerle birl9'te Dalyan 
Marmariı Sakız, Çanakkaie, 
Geliboluya uğrayacaktır. 

Karahiga hattına Istanbuldan 
Pazartesi aksamları kalkan 

postalar 9 Hazirandan itibaren 
Paı.ar ünleri kalkacaktır. 

S ultauahmet sulh icrasından: Bir borc· 
dan dolayı furuhtuna kaıar verilen 30 

şi~e kolonya du"ar saatı "e koltuk, hazi
ranin llnci sah gunu saat 1 :ı. de Be og
lunda şişli soka«ında Penıkar Arrla;: ef· 
enrlinin dukkanında bilmuzaycde satılaca
~ndan talıp olanların muracaatları ilan 
olunur. 

} r.tnnbul a liye altı cı h ıku rus.hk m -
inden: Fatma Nazire 1 . .mımın K ıın 

timerasından Emin bey aleyhine iJ,aıne 

~yledi!ti tescili akit da\> asından dola) i 
ta ettıifi arzuhal suretinin mumailey hin 
l ametgühının meçhuliyetine hınııen tcb· 

1 edilmedi i mUba irin·n me§ruhatın-

a:ı c.nl:ı~ı.mış ve ilu en tebliaat icrası 
~ nr ir olmu ı undan mahkeme 

ı' · '· ane ·ne t ·k edıl ıı iııfda ıretinc 
• t .ı 

Kredi Lyone Bankası 
Anonim Şürketn 

Temamen tediye edilmiş sermaye 255. milyondur. 
13 Mart 1929 tarihindeki bilancodur. 

y 

Mevcudat 

Veznde ve Bankalarda mevcut nukut fr. 941. 994.576,62 
7.369.448.300,51 

829.867.956,20 
Cüzdan ve müdafaei milliye senedatı 
Teminatlı avanslar 
Hcsabatı cariye 3. 924.394.429,39 
Esham 'c tahvilatı mcvcude (Esham, Bonolar, 
rabtlar ve tahvilatlar) 4.325.665,61 

117.483.155,12 
35.003.000, ., 

Muhtelif hes-.bat 
Emlak 

Fr. 12.922.514.085,45 

Düyunat 
Vadesiz mevduat ve senedat 
Hcsabatı cari) e 
Bancttahsil vacipüttediye hesabat 
Poliçalar 
Vadeli scnedat 
Muhtelif hesnbat 

.Fr. 4.775.891.242,79 

S nci c:al ikanın kar \ e zarar hcrnbı bakiyesi 

6.411.170.434,24 
195.933.799,25 
416.930.329,80 
387.626.359,47 
234.169.699,90 
18.542.219, ,. 
')?'i ~ - { 00 Muhte1i f ihtiyat ak\aları 

Tcmamen tcllije edilmiş ser .1laye 

T\. eli t idare Re:si 

Baron Brenkar 

-~' .. ;)~. ' " 
2S5.0"0,000. IY 

rr. 12.922.514.984,45 

Müdürü r ınmnilc r 
R. 1\1ason E.Eskarra 

Dişle,.i ınıılıafaza etmek hayatı J,·ızrtarınaktır. 

Otuz seneclenberi 
tarzı istihzanndaki ne
faset ve kudreti fenni
yesinden naşi herkesin 
memnuniyetle istimal 

ettiği Pertev 
Dis macunu 

veya Pertev 
Dis tozu 

Bu maksadı temine kafidir. 

Posta ve telgraf levazım nıüdiriyetiııden: 
1- Çanakkale haricindeki Adalar arasında bulunan kabloların 

tamirinde kullanılmak üz~re asgari bir ay için önünde kuvvetli bubar 
vinci mevcut olan bir vapur istirar edilmek üzere kapalı zarf usuii!e 
münakasaya konulmuştur . 

15 Haziran 929 forihine müsanif cumartesi günü mün2kasası icra 
edileceğ'nclen taliplerin bu husustaki şartnameyi gfamek İçin her 
i:eklifnamelerini tevdi ic:in de tarihı rnezkGrda saat J.4 te yeni Pos
ta· an e n übavna.t l cn~·s ·onun& miiı·at.altları. 

Alemdağınc:la Sultan çiftliği civarında Mandara yaaındaki vakfa 
ait çalılıktan kat ve nakil edilmek üzere 220 çeki hatap 29 Haziran 
929 Cumartesi Jiinü saat on beıe kadar müzayedeye konulmuştur. 
Talip olanların lstanbul Evkaf mtidüriyetinde orman ve erazi idare
sine müracaat etmeleri. 

• • 
Büyük Derede dere sokağında kabristan mahallinde vakı kulübe 

pazarhk suretile ihale edilecektir müzayedesi 12 Haziran 929 çar
şamba günü saat oa .beşe kadardır talip olanların Istanbul Evkaf 
müdiriyetinde orman ve arazi idaresine muracaat etmeleri. 

•• Kınala Adada mevcut Taş ocaklarından çıkarılmak üzre on bin 
metro mikap Tq (22) haziran (929) cumartesi günü saat onbeşe 
kadar müzayedeye konulmuştur talip olaaların lstanbul Evkaf müdü
riyetinde Orman ve Arazii vakfiye idaresine müracaat etmeleri. 

• •• 

1 1ı~ ıl 
Mut/ ak edevatınızın bir ay

na gibi parlamasını isterseniz 
BRILLO yu istimal ediniz. lvi 
bir ev kadını evinde daima 
bir kufu BRILLO bulundur
malıdır. BRILLO elleri kat'i· 
yen kirletmeden tencereleri ve 

1 
bütün madeni meı·adı parlatır. 

UTTUtmi acenta: Galatada 
Voyvoda Hanznda 7-10 numa-

' pada RIŞAR VOLF. Galata 
'ita kutusu No 447 J 

Kasımpaşa büyllk Peyale mahallesi civannda ve Okmeydam 
vakıf arazisi dahilinde bulunan Havuz başı nam m~sire mahalli üç 
sene müddetle 20 Heziran 929 Cumartesi günü saat onbeşe kadar 
müzayedeye vazedilmiştir. Talip olanların İstanbul Evkaf müdüriye· j i 
tinde Orman ve arazi idaresine müracaat etmeleri. ı 

,. ,- Döyçe Oryant Bank • 

1 1 

Tarihi te'sisi 1322 
Merkezi idare Berliu 

Telefon Beyoğl,u 247.24.8·984,985 

ı·e istanbıd 2842.2843 
G ölpazaruun kugca kll'yeainden mustafa oglu ümer aganın mehmet tarafından 

verilen istidada dede ve babasından intikal eden merbut cedvelde muharrer 
yirmi bir kıta araziyi otuz seneden beri malik sifatile fasilasız ve nizasız tasarruf 
etmekte oldutundan mezkür emvali gayrimenkulenin tapuca namına tescilini talep 
ve iddia edilmiş Ye badelbavale tapuca kaydi olmadıgı bildirilmiş oldugundan 
mezk(ir gayri menkulata bir gUna tasarruf ve temellük ve alaka iddiasında bulunan· 
ların karar itasi için tayin kılınan 8-6-929 tarihine kadar gölpazarı sulh mahkeme
sine müracaat etmeleri aksi takdirde tapuca namina tescil ettirileceği ilan olunur. 

Sıra Kıymeti Zıra Evlek dönUmU mevkii cinsi nevi Hudud 
numrosu lira adet 

1 20 200 

1 2 

3 10 3 

4 5 

5 1 

6 1 

7 3 l 

8 5 

I 
9 3 

10 3 

11 r 

12 ıo 

13 ıo 2 

14 5 

15 20 

hı 

11 10 

• 
19 3 

20 10 

21 5 2 

kari yede arzı tarla ayni dere yesari monlanın 
Ahmet arkası tarik cebheTarik 

keri cıvarı c 

•manyeri • 

oruncuk c 

l etki gUyde c 

l " .. 

alan hakçe • 

4 

2 haydar çaldı c 

1 Tozlalık • 

kavak deresi ~ 

kara agaçlar • 

1 a~agı çayır c 

meı.arlık c 

2 arpalık c 

2 kogaz • 

2 kaya ardında • 

2 l-eleı:ı gücıılukde • 

1 c • 

4 k.ıran ardında • 

meza:-lı1' • 

c Şarkkan Tarik ğarben sa
hibi senet Şimalen Habibe 
cenuben mollanın ahmet 

• garkao fikri garben tarik 
ıimalen kırşanhk ve moola
oın ahmet cenuben hasan 
hüseyin 

• şarkan monlanın ahmet dağ 
garben dag ıimaleu dag 
cenuben dag 

c şaakan tarik garben dag 
şimalen ara çamlık ve 
mebmet ali 

c şarkan emin aganın habibe 
garben habibe şimalen me
hmet ali cenuben emin 
aganın hebibe 

c §arkan mollanın ahmet go 
arben basan onbaşı şima· 
len mollanın seher cenu· 
ben tarik 

c şarken hami ğarben tarik 
şimalen dere cenuben tarik 

c şarken dağ garben dağ şi

malen dağ cenuben daif ve 
taşlık 

c şarken arap oğlu zevcesi 
emine garben mollanın 
kemal şimalen taglık ce
nuben acem ali 

c şarken molla mustafanın 
abmet garben osman da· 
yının molla ahmet şimal· 
en dere cenuhen tarik 

• şarkan ayas oglu mustafa 
garben basan hüı:eyin 
şimalen tarik cenüben 
emin aganın habibe 

c şarkan omer aganın meh
met ali garben kamil on 
bagı şimaleı:ı nail cemı
ben tarik 

c şarkan çoban ahmrt gar. 
ben ali onl:..aşı şimalen 

ali on başı cenuhen 
ibrabim çavu§ 

c şarkan fikri ve ilyas mua-
tafa garben cemal ve fikri 
şimalen fikri cenuben 
molla ömer 

• şarkan monla mustafamn 
abmet garbeo dag şima· 
len tarik cenuben yine dag 

• ıarkan dag berber ahu:c
dia Mlim şinuılen dag 
cenuben berber abmedin 
saiim 

• şarka., (tag prbco alim 
ogİ•l basan oahaııı ve aiı 
uglu n1elıoıut fbaalea 
bl.lseyio oııb•t• cenu~u 
o.mazı ı~anır. n1JJbmet 

• ttrll~ dal garben tarik 
ıiına•ı 1wıao lı.U•y in cıe
mıh• JinD tarik 

• prlr.u. dal gar-ben chıt ıi
ımlen .., reaubeu Jaı 

• p:-keu tarik garben der
,.it oilu necip ıinalaı 
m..,arlık ceoııbeo bekir 
b;n mehmet 

Banka muamelatı 
ve kasalar icarı 

J stanLul icra dairesinden: Kornil Taniş· 
ğini efendinin Moiz Sivilya efendiye 

olan borcunun temini istıfası için mahcuz 
bulunan Kasımpaşada Gazi Hasanpaşa 
mahallesinin atik ve cedit Hur.vet soka· 
ğında cedit 4 6 4 6 8 nomaral~rla mu
rakkam kayden kiirgir dakik fabrikası 
elyövm fabrika mahallinin yüz altmış iki 
162 hisse itibariyle yetmiı sekiz buçuk 
hissesi kırk beıı gi1n müddetle bilmUza
yode bin lira bedelle talibi uhdesine ta· 
karrur etmit ile bedeli mttsayede haddi 
layıkında görUİemedi~nden ihalei k!d"fre 
icra kılınmak ıizere bir ınah muddetle 
ml.izayedeye konulmuştur. Hududu bir ta· 
rafı Mehmet efendi hane ve bağçesi bir 
tarafı Tayyar bey çıkmazı difer tarafı 

Huriyet sokafı ve bazen Hasan efendi 
dük.kanı ve tarafı rabiı Kasımpqa cadd&o 
si ve bieen Hasan efendi dUkkiniyle 
mahdut olup alel"tahmin iki yUz kırk. ar-
§lD murabbaı erazi üzerine mebnidir, 
l\iügtemelatı dahili bölmeli zemini toprak 
klirgir dört divar ahşap asma kat dô~e
meli ve ahşap iskeletlı olup üzeri oluklu 
saçla mestur harap ve lıali aslisi ile istim· 
ale ga)Ti salih olup elyuvm mesduddur. 
Kiymeti muhammenesi temamı altı bin 
liradır. Bedeli mezk(ire yüzde beı zamla 
talip olanlar kivmeti muhammenenin his
seye müsip miktarının yUzde on nispetine 
de pey ve akçelerini alarak. 926 1589 M 
dosya numarasiyle oaireye gelmeleri ve 
13 temmuz 929 tıuihli cumartesi gUnlı 
saat on dörtten 011 altıya kadar İstanbul 

icra dairesi müzayede §Ubesine bizzat veya 
bilvekile müracaat eylemeleri ve gelme· 
yenlerin vaz geçmig ad olunacağı ilin 
olunur. 

l stanbul Sultanahmet heainci ıulh hu-
kuk mahkemesinden: Beyazıtta cumhu

riyet caddesinde 77 numaralı kahvede 
mukim iken vefat eden Mehmet Bakrırın 
mirascısı olup olmadığı malum olmadığın
dan tereke"ine mahkemece vazıyet edil· 
mi~tir. Müteveffay mumaileybin alacaklı
larivle burçlularının alacak ve borçlarını 
kayt ve beyan zımnında tarihi ilandan 
itibaren nihayet hir ay zarlinda Sultan11b
met beşinci sulh hukuk mahkemesine 
muracaatla kayl ettirmeleri ve ml!teveffa
vı mumailevlıin mirasciJan oldytu taktir· 
de tarihi ilİndan itibaren nihayet il~ ay 
zarfında mahkemei mezkfireye mar& ... ;,ı:ıtla • 

31fatlarını beyan eylemeleri lüzumu il!n 
olunur. 

1 ııtanbuli cra daı .. l!si.uden: .Mahilutnun 
bih dcyındeu dolavi mahcuz ve fönıhtu 

mukarrer ı;eıı.ü: çn\t.l Arititli or.hcı ~u
val Hac: Cem•li S:ı.uı:nu 11 · 6 • 929 tari
hine mu'!6di: Salı ~untl saat ondan lt.ua• 
reı. Taht:ı kılf!dC Tele'cr. şirlv·ti u·. lt!ll 
iuisalındaki maJ.az:ı o .ucıd" bıln z:t\'"ıie 
furıınt olun•~tğını!o.n 1ıd:}• o! : lımr ;,, 1111 

ve nkti mezl.ilrıle .ıınhıllliıı fo l <l7. r lu· 
lun:ıc.:tk m•ıııuıuııa muracaaı eyleı.ıtl,.rl 

illn <>lllJlnı·. 
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