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Reşat Nurinin (Yaprak dökümü) yakında ( Vakıt) .sütunlarında 
Orta Anadolu 

ve 
Kırk ikindi yatmurları 

Merkezi Ankara olmak 
üzere bütun orta Anadolu 
bu günlerde en büyük bir 
sevinç bayramı içindedir; 
çünkü harbı umuıııiden 
sonra yavaş yavaş azal/n, 
son üç dört seneden beri 
ise tamamen kesilen kırk 
ikindi yağmurları sekiz on 
günden beri yeniden baş· 
lan11ştır. Kırk ikindi yağ
murları Mayıs içinde baş
lar ve Haziranın · onuna 
kadar devam eder; hemen 
her gün öğleden sonra 
hazan birer, ikişer saiıt 
kadar, hazan biraz daha 

ı az veya daha fazla düşer. 

' b(ı muntazam yağmurlar 
• 01'ta Al'adulunun kurak 
1 
j ıklimi için yeğane hayat 
menbaı idi. 

Ankarada ikindi yağmur
larının bütün bütün kesil-
mesi sıtma mücadelesi 
faaliyetlerinin hararet -
lendiği zamana tesadüf edi
yordu. Ankaradan sıtma 
hastalığını kaldırmak için 
şehrin alt kenarındaki ba
taklıklar kurutulmuş idi. Ve 
filhakika bu bataklıkların 
kurutulması sayesinde şe· 
hirde sıtma felaketinin önü
ne geçilebilmişti. 

Ankaradaki bataklıkların 
kurutulması, bu suretle sıt
manın önüne geçilmesi şüp
hesiz memleket için hayırlı 
bir muvaffakiyet oldu. Fakat 
bu iyi netice elde edildiği 
sırada da Ankaranın kırk 
ikindi yağmurları da kesil
miş bulunuyordu. Kırk 
ikindi yağmurlarının kesil
mesi ise kuraklık felaketini 
getirdi. 

O vakit bir takım zevat 
Ankarada kırk ikindi yağ-

murlarının kesilmesi ile 
Ankaradaki bataklıkların 
kurutulması arasında bir 
münasebet olup olmadığını 
düşünmeğe başladı: "acaba 
Ankaranın bataklıklarından 
intişar eden rütubet bu 
muhitte bulutlar yapıyordu 
da kırk ikindi yağmurları 
mı hasıl oluyordu? binaen
aleyh bataklıkların kuruma· 
sı bir taraftan sıtma hasta
lığının ortadan kalkmasını 
teshil ederken diğer taraf. 
tan kırk ikindi yağmurları
nın kesilmesini mi mucip 
oldu? n tarzında bir endi
şe zihinleri işgal ediyordu. 
Hatta bu şekilde endişeye 

düşenler Ankarada ötegen· 
beri mahalli ziraat ihtiyacı· 
nı temin eden kırk ikindi 
yağmurlarının tekrar baş· 
lıyabilmesi için kurutulan 
bataklıkların yerinde sun'i 
töiler yapılması lüzumunu 
ileriye sürüyorlardı. 

Üç dört senelik kurak • 
lıktan sonra bu defa kirk 
ikindi yağmurlarının tekrar 
başlaması bu yağmurların 
menşei hakkındaki fikir ve 
kanaatleri sarsmıştır. 

Anlaşılan hakikat şudur 
ki Ankaranın kırk ikindi 
yağmurları buradaki eski 
bataklıkların bir eseri de • 
ği!miş, belki o bataklıklar 
kırk ikindi yağmurlarının 
bir neticesi imiş. Şimdi 
temenni edelim ki bu yağ
murlar artık hiç bir sene 
kesilmesin. 

r Alt tarah 2 lacl .. ,,fa.ada) 

6üzei san' ati ar akademfsf Efeandaki • 
M .f k"'I ti k - • mücadelei 
aarı ve a e . ısmen leylı · 

bir tekle kalbine karar verdi Artık Sakazade ile ·---- VE 
Vekalet bu ıahadaki faallyetlnl ıan'atkd.rı yetiıtlrmek 

kadar ıan'atki.rı yaıatan muhit üzerinde 
tekıife karar verdi 

Ahmet Ferit B. ve refikası 
En milkemmel hane 

sahipleridir •• 

Sefaretimizin 
ziyafeti 

Londrada . büyük bir 
haheşle bekleniyor '1 ... 

··-Deyli telgraf diyor ~i: 

" Türk yemekleri mlıafırler 
için bir zevk teıkil ediyor" 

"Deyli Telgraf" tan: 

<ifb.el san'atlar akademisi 

Londradaki ecnebi dip· 
lomat !arın ekserisi resmi 
ziyafetlerinin itası için in
tihabatın hitamını bekle
mektedirler. 
[Alttarafı 2 inci sayifamızdadır} 

.Başımıza gelenler: 

Güzel san'atlar akademisi 
müdürü Namık lsmail Beyden 
aldığımız malumata göre aka
deminin önümütdeki ders sene
sinden itibaren kısmen leyli bir 
şekle ifrağı takarrür etmiştir. 
Çok musip olan bu kararın sa
ikleri arasında hayatı kazanmak 
mecburiyeti karşısında bir kısım 

Nurullah Nafiz adın
daki .afet - ' 

Anladık ki gazetemizin adını kendi 
heveslerine alet etmiıttr: 

Emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, sahtekarlık 
maddelarinden dava effik ..• 

Aziz kari, gazeteler her gün size türlü hadiselerden haber 
\'erirler. Bunların binde dokuz yüz doksan dokuzu kendi
lerinden başkalarına ait maceralardır. Bugün, o binde biri 
yapmak, size kendi başımıza ı;-elen bir zabıta vak'asını an
latmak istiyoruz. Bundan iki maks~dınıız var: Biri (Yakıt) 
nam ve itibarını her ne bahasına olursa muhafaza etmek, 
ikincisi, iş görmekdeki müşküller üzerinde küçük bir has· 
buhal yaparak buııa benzer işler ve hadiselerde ihtiyacı 
olanlara hisse olabilecek kıssa söylemektir. 
Keııdi kendimize geçmiş olsun derkeıı, bu satırları Nurul
lah Nafiz adında bir geııçle teın::s eden brilerimiziıı bu 
satırfara iltifat etmelerini rica ediyoruz. 

O zaman ankarada bulunan Nafiz) imzalı bir mektup alı-
umuml müdürümüz geçen yordu. 
3 teşrinisanide istanlıuldan Adres: iisküdarda ayazma-

lı h da iskele caddc>indc · ı 6 nu-
postaya verilmiş, (Nuru a 
-----------. maıalı e\'.. .. \kktup ~öyle 

Y • 't' I Af başlıytırdu. en 1 1 1 a ~An karaya tcşrifinizdcn 
bir kaç gün mukaddem zatı-

takas esasına 
istinaf ediyor 

Ne zaman im
za edilecek? 

Bir müddettenberi hükO
met merkezimizde Yunanlı
larla yapılmakta olan müba
dele müzakeratının itJafla ne
ticelendiğini dün yazmı§tık. 
Buraya gelen haberlere göre, 
mlalnamenin imza günü çok 

yakındır. 
Bu hususta dün gece mu

habirimizden aldığımız tel
grafta deniliyor ki: 

Ankara, 28 (Vakı)-Yu· 
nanlılarla yaplı~ımız itila!na
me uyuşulan esaslar dahilin· 
de bitaraf azadan M. Rivas 
tarafından hazırlanmaktadır. 

lıılüfname tam bir takas 
üzerine lıtinat etmektedir, lııı
za gününün çok yakın oldıt-

1 ' kunetle söylenilmektedir. 
ı~---

alinize ( Yakıt) ın ne için 
anadolmla bir sen ar muha. 
bir bulundurmaclı~ını ~or
muşduın. Zatı ı\lini;: seyyar 
muhabir istihdamına esas 
itibarile taraklar olduğunuzu, 
fakat itimat edilecek insan
ların mubitclc pek azalmış 
olmasından dolayı böyle bir 
muhabir istihdamını imkansız 
gördüğlinü;:ü söylemişdiniz. 
[Alııarafı 3 üncü sayıfanuzdadır J 

- - •· - --+--- ----

Yüksek tedrisat mü
dürlüğü 

Ankara, 28. ( Vahı ) -
Maarif yültsek tedrisat umum 
müdürlüğüne Konya maarif 
emini AptüllAtif Nevzat bey 
t.yin edildi. --·-·__........,,__ 

- Bereketli yağmurlar 
Ankara, 28 (Yakıt)- An

kara ve havahsine faydalı yağ
murlar yağmakta devam ediyor, 
Bu sene mahsulün bereketli 
olacağı ümitleri çoktur. 

Meclisin tatili 
Ankara, 28 (Yakıt )-M. 

Medı..ı pazara taııl edecelıtr. 

müstait talebenin, tıq senelik 
nihari akademi tahsilini göze 
alamayışı, leı·Jt ırckfepleri ter
cih ve kısmen de Akademi tah
silini umum nıemlelfct çocukla· 
rıııa teşmil düşünceleri vardır. 
Bu sene bu kararın mukadde
mesi olarak (15) talebe leyli 
olarak kabul edilece~-tir. 

Bundan başka nazari kısım

ları daha ziyade t4viye et
miye karar \'erilmiştfr. Çünkü 
san'atk.ar yalnız eli d ustalığile 
il< ı a rdemez bir hata gelmiştir. 

Akademide elyevm 3 tane 
ecnebi mütehassıs vardır. Bun· 
larııı ikisi mimari şubesinde, 
birisi de tezyini san'atıar kıs
mındadır. Bu mütehassısların da 
(6) ya iblağı kararlaştırılmıştır. 

Qu uç yeni mütehassısın biri
si tezyini san'atlar kısmının mo
bilyacılık ve dahili tezyinat iş

leri için getirilmektedir. Diğer
leri mimari kısmı için gelecek
ler ve bu kısmın bu fene daha 
ziyade isliihına ve modern usul
lere raptına devam olunacaktır. 
[ Altıaralı 2 inci la)ıfamızdadır J 
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R~lre~teti nn~re 
Gidecek murahhaslanmız 

taayyün etti 
Bükreşte 7 lıaziranda topla. 

nacak olan ziraat kongresine 
hükumetimiz namına Mardin 
meb'usu Ali Riza ve Nuri Bey
ler murahhas seçilmişlerdir. 

Murahhaslarımız 4 haziranda 
hareket edeceklerdir. 

])artilbc(layi 
w 

Arth-iıler )·arın ~ehri
ıııize geliyol'lar 

Haber aldığımıza göre elyevm 
lzmirde bulunan Darülbedayi 
heyeti turnesini bitirmiftir . 

Artistler bugün lzmirden ha
reket edecekler, yarın tchrimizde 
bulunacaklardır . 

Uık~ rıeair; bilir m"1n} 

Sarıa bir ml.sal tl, anlatıoe. 
revtm • 

G6Hilnc ~Jar ~ olan 
birinin ~aoat la~. 

Nadir Han arasında MÜSTEHCEN 
cereyan edecek ~ • 

1 Amanullah Han mem- N'EDIR? ~ =-
leketini neden terketti ? _ 

Birkaç gün eve! telgraf· 
lar, Efganistan kralı Ama· 
nullah hanın Kraliçe Sürey

ya ile beraber Hindistan 
hududunu gecerek Kuetta 

ya muvasalet ettiğini bildi· 
riyordu. Hiç beklenilmiyen 
bu hadise ansızın vuku 

bulmuş, onun için her yer· 
de tereddütle karşılanmıştı. 

Son posta ile gelen Lon• 
dra gazeteleri ve dün gelen 
bir telgraf haberi vaziyeti 

ve bu nagihani gibi görü
nen kararın sebeplerini izah 

etmektedir. Bu malumata 
göre, Amanullah Hanının, 
Gazneye sevkettiği kuvvet, 
bir taraftan münakalatın 
müşkül olmasından, diğer 

taraftan Gilzai kabilelerinin 
husumeti yüzünden iler· 
liyemez olmuştur. Amanul· 
lah hanın topladığı bu 
kuvvet askeri hayatın İn· 
zibat v!\ intizamına alışmış, 

emniyet ve itimat kazan-

Sakazade ve Nadir Han 

mış bir hale gelmemiş idi. 
[ Alttarah 3 üncil aayıfamu.d.adır) 

RahmiB. 
İktisat vekale
tinden çekildi 
Şakir B . İktisat vekilı 

oldu 
Ankara, 28 (V akıt)- iktisat 

velı:ıli Rahmi bey bugün istila 
etmiştir . Rahmi bey, yorgunlu
~nu ve bazı sıhhi vaziyetlerden 
dolayı islirahate mühtaç bulun

duğunu vekaletten çekilmesine 
sebep göstermelr.tedir . 

Rahmi beyin yerine Şakir 

(Edirne), Zekiyi ( Diyarbelr.ir) 
beylerin namzeılilr.leri söyleniyordu. 

Akşam Vekiller Heyelinin 
içlimaında lklisat Velcaletine 
Şakir beyin intihabı kararlaştı

rılmı§ ve ali tasdike arzolunmuş· 
tur . 

Kabul edilmedi 

Milli ihracat dairesi . 
teşkil edilmiyecek 
Ankara , 28 (V akıt)- Milli 

ihracat dairesi teşkiline ait IA
yılia bugün M. meclisinde müza
kere olunmuı ve kabul edilme-
mlftlr 1 . 

Meb 'uılardan bir kısmı böyle 
bir daireye lfizum . olmadıAıoı 
fku..ı veklletınln bu iıt kendi 
Ylll~arıle yapabileceğini aöy
lemlflerdlr • 

Hüseyin Rahn1i Be)rİ11 f; k:ri 

Ayıp namevcut ve mevcuttur! 

Canlı ve çıplak bir model kllJ'fısmda mermerini yontan 
1AJ1'atkira ıorunuz. Duyduğu lezzet nedir? Bir 

haliklyet hl11idlr 

Anketimizin mevzuu et
rafında serdedilen fikirler 
arasında üstat romancımız 
Hüseyin Rahmi 8. in fik

rının çok 
ehemmiyeti 

vardır. Kıy

metli eser le

rının pek 
örtüsüz ya

zıldığı telak· 
kisi, nihayet 

• lkn deli· 
miyim?" is· 

mindeki ro-

manından do

layı kendisi-

nin mahke· 

bit etmiştik • Karilerimiz 
bugün de üstadın entere
san fikirlerini büyük bir 
zevkle okuyacaklardır. 

Hüseyin Ra
hmi B., şö -
yle anlatıyor: 

- Kanun
lar zama"fl 
göre tebecf
dül ediyor ... 
Binaenaleyh 
hayatın teka
mülüne göre 
kanun y,;pı • 
lır. Kanuna 
göre hayat 
yapılmaz. A. 
det, ahlak 

telakkileri de
me huzuruna 
davetini mu· ğiştikçe bu 

günkü kanu-
cip olmuş, Oıtat k • romancımız ni müş ü:at 
fakat dava, Hüseyin Rahmi B. kendi ken • 
hakkında müttefikan veri- disini hazmeder. Ve yerle-

len beraet karari~e netice- rine diğerleri zuhiirn gelir. 

lenmiş, mahkeme salonunda Müstehcen ve hayasızca 
samilerin sürekli alkışları· tabirleri şehveti dai açık
akisler bırakmıştı. 

Mahkemede kendisini mü- !ıklar için mi kullanılmıştır? 
dafaa eden avukat Ali Hay
dar B. le muhakema eden 
sabık beşinci ceza reısı 

Açık bir vücut karşısında 

heyecan duyarsak bunu iki 
suretle telakki ve tefsir ede-

Rağıp B. in bu mevzua ait biliriz. Bedii ve hayvani ...• 
fikirlerini anketimizde tes- [ Alttarah J uncii sayıf:uu zJadır] 

Nureddin B. defnedildi 

Vefa\ı teessürle kaydedi
len Meraş meb'usu Nured
?in B. dün saat 15 te, 
lngiliz hastanesinden layık 
olduğu ihtifal ile kaldırıl
mış ve Maçkada hazırlanan 
kabre defnedilmiştir. 

Pek kıymetli bir genç 
olan Nurettin B. Ankarada 
hastalanmış, tedavisi için 
şehrimize gelmiş ve evvelki 
sabah lngiliz hastanesinde 
operatör Dr. Zugurdes ta
rafından ameliyat yapılarak 
safra kesesi çıkarılmıştı. Ev
velki gece sıhhi vaziyeti 
fenalaşan Nurettin B. ken
dine malik olarak gözlerini 
yummuş ve yanında bu· 
lunan ailesi efradına M Bir 
askere böyle bir ölüm ya· 
kışmazl" demiştir. 

Filvaki 1304 tarihinde 
tevellüt leden Nureddin B. 
Harbiye mektebinden - me • 
zun olmuş ve senelerce 
orduda hizmet ederek kay
makamlık rütbesine kadar 
yükselmişti. Ayni zamanda 
Hukuk mezunu da olan 
mumaileyh meclisin ikinci 
devresi son senesinde Ma
raştan meb' us intihap dil
miştir. 

Cenaze merasimine fırka 
müfettişi ve lstanbul meb
'usu Hakkı Şinasi Paşa 
ile şehrimizde bulunan 
meb'uslar, fırka erk.anı, 
merhumun arkadaşları ve 
birçok zevat iştirak etmiş
tir. Keder gören ailesine 
samimi teessürlerimizi be
yan ederiz. 



Fr na 
Sabık İngiliz 

nazırlarından 

!1, Snovden 
---

Fransa İngiltereye 

ait olan aralarlA 

İn~iltere aleyhi e 

ç 1 şh~ nı söylüyor . Snovden 

Bredford, 27 (A. A) -< Amele fırl· rnna mensup sabılt 
nazırlardan . Snov<leii hır nutuk irat ederek Fransanın vergi· 
ferini 1 O milyon Jnııiliz ira teDZil iş oldupıı. parayı 
lng;.~eye Y•Plllası !Azım n le at hsis yer.de 
Lehistana ve sair devlethe ikru eylediğ!iı Ye btı ~~ rin bu 
paralaıia askeri techizal yapmakta olduklvmı beyan etrni~. 

Fransa dünyanın en büyük hava filostınu hazırlanmaktadır. 

Ve lord Balfurun dediği gibi bu hazırlı !ar İngiltereye karşı 
bir tehditıcn lıatkı bir şey d~dir. F rııua tasarruf rtıııi~ olduğu 
bu parayı cihan piy-lvında lngiherenin n müthlı bir rakibi 
olmak maks.tclile kullııııool'"• 

İngiltere intihabatı başlıyor 
Üç fırka da " Ben kazanacağım ,, diyor 

Lonch, 27 (A.A) - Umumt lntilı , perıe • bııt· 
lıyacaltbr. llk neticeler cuma ~ belli olaaılrtır. D,,yl meyi 
gazeıe..ne nazaran M. Baldwin muhafazakar fırlLaııtn tam bir 

zafer dde edeceği fikrinded r. Lott Corc i ' hükllmct fırbsmın 
hah hımrdalr.i ekseriyeti kaYbecleatt ve lıherallardan fazla rey 

bzanamıyacağı mütaleaaıııdadır. 1\.1. donalda gelince, ln!ihabat 

ncti<~sinin amele fırkası için misli naıııesbuk bir muvaffekiyct 
ı,ıkil edeceğine kanı bulunmaktadır. 

Dük dö Tallcyrond zotülccnipten öldü 
Paris , 28 (A.A.)- Dük d6 T alleyrand namile maruf preos 

d.:ı Sagan revolverle intihara tqebbüs ettikten sonra tutulmuı old~ 
zatülceniplen vefat eylemJttir. 

Ademo~lu 12,739 metreye yükseldi •. 
· Berlin , 28 (A.A.)- Tayyareci Nııyuh.Jer , 12,739 melreye 
kadar çıkmak suretile irtıla rekonıııu kırmııtır • 

Tayya. eci Lindbcrttin izdivaç merasimi 
Englewood, <New-Jersey», 28 (A.A.) - Tayyareci Lındberg 

il" Ameril.aı.ıın Mel.sıko sdırlnin Lzmuı izdı vaç resmi dün burada 
icra ed~ml§llr . 

· Frıd f Afh , etrafı su bash 
Baadaı , 27 (A.A.)- Frat nehriııin ~rnası neticesinde hasıl 

olan feyezan devam etmektedir , Suların aevlyetlne d~inc 
dair hiç hır emare yoktur . 

fskopçinA iAcidonnın muhctkemesi 
Bdgrat 27 (A.A) - Geçen hıız.iranda lskopçina meclisinde 

vuku bulan facianın fail ve mürettlplcri olan puniça ile Ra~iç in 

bidayeti mahkemesi huzurunda mulıllemesine bu Nhalı baılanmı1ttr. 
Sabık meb'uslardan Draııton ile Poı><!viç de mahkemeye gclmif!ir. 

V cddinden evvel yonon mumlar •• 
Strazburg, 28 ( A • A ) - Bir mum fabrikasında bir 

yangın zuhur etmiştir. 1 milyon hasar vardır. 

Yunan donanmasının tokviyesi 
Atina, 28 ( A. A ) - Bahriye memurini ile lngiliz 

bahri hey' eti reisi donanmanın takviyesi meselesini tet· 
kik "etmişlerdir. Hiç bir karar verilmemiştir. 

Yugoslovyoda do harekeli arz oluyor 
Belgrat, 28 (A.A) - Saat 3 Ü 25 geçe şiddetli bir 

hareketi arz olmuştur. Zelzelenin merkezi muhiti 7000 
kilometre mesafededir. 

Ucuzluk müsabakamız 
Gerek korilcrimiz, gerek müesscself'r 
tarafından büyük Al&ko ile kortılonıyor 

Ga:::;etenıizin ilk sayı/asının başında 

bir kupon goruyorsunuz ; bu kupon 
ıızucluk ınüsabakamızın bono.,udur . 

l cuzluk bonosunu kesiniz; satın ala
cağınız eşya için " VAKiT,, karilerine 
terı:::.ildt )·apacaklarını ilan ettiğilniz dilk-
krhı ''e nıağazaları tercih ediniz; pazarlzğı
nı.::ı yapınız, eğer fiat maktu ise hesabınızı 
ona göre göriiniiz; nihayet gazetede ilan 
edilen nisbette tenzilat yapılnıası için para 
ile beraber kuponu veriniz. Karilerirnize ten
zilat yapacak olan dükkan ve mağazaların 
listesi .j üncü sayıfanıı~dadır • 

VAKiT 

• 
fi s • 

ıe le ıni ediyor ? • 

r - rı;--M:;;ı v AKIT rM~i:·ı:·lı:i:·;rı 
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De İ İ İr}erİmİz Tarabyada ) lrıgiliz lirası dün 1005,5 lngiıteredeintih~:rınl 
Mollannı Odesa limanına t?ötürünce 

asıl arşılnndıla.r ? 

R ya a ihracat yap tlieaar · 
!arımız son günlerde yine ken· 
dilerine Rusyada nıütkülaı gös
terıld il!inden şikAyet etmeğe 
ı.a.Jaın•şlardır . 

Şil,,iıyet edenler bilhaıısa ma· 
mul deri ihraç eden tüccarla· 
rımı:ıdır . 

Tüccarlar ticaret mü<liriyctine 
ve ticaret odaaına mOracaat 
ederelc fl)uiyeılerinl btldirmifler· 
dit . 

Tkare-t nıüdüriyeti ve oda 
riyued dün telgrafla lkti.at 
velcaletini bu şikayeılerdeıı.haber
dar eııni tir • Keyfiyet ayrıca 

~hrimizdel.i Rus ticaret mil· 
messilliğine de bildirilmiıtir . 

ihracat tüccarlarından birisi 
şikayetlerin sthebl hakkında şu 
malllmatı vermi~lir : 
-ltlsat vel.Sletinln tanılm etti· 

~i liste üzerine bulundukları 
yerlerden menıe 1ehadct-

name•i alan Türk deri 
lilccarlan memleketimizde 
i§ledığlmiz derileri on beş gün 

effl Rusyay ~vke . M a 

rımız Odeu gümrüğünde mu· 

ayene edildi. Neticede bunların 
yirmi gün zarfında geri gölü · 
rülmesinil aksi t.kdirde malların 

müsadere olunacağını bildırdiler. 
Sebebini sorduk, fUOU söyledilet": 

c - Tü-kiyede bu deri i leo· 

mez . ÇünU Türkiyede d l 

fııbrtlası y . Bu deriler 
Türle malı değil , cnebl malıdır 
!tabu! edemeyiz • • 

Halbul<i bu iddia d~ 
c!eAildir • !ürltlyede deri lfliyen 
fabcikalar !Vardır . Gönderdi~i
mlı: deriler m mleltetimizin 
malıdır . 

BUDU mahalli ticaret odala
rından alman J'l'enı · e ıehadet · 
nameleri ispat etmektedir . 

Güzel sanatlar akademisi 
(Ü&t taralı birinci ,.yfamızdadır] 

Mimari kısmı tecrübe atelyeleri 
ve yen! mimariye ait bir kütil

paııe ile teçhiz edilecek ve bir 

kaç sene sonra mezun olacak 
mimarlar en son inşa tarzları

nı öğrenmiş olarak çıkacaklar
dır. 

Bu sene de geçen seneki gibi, 
mektep imtihanlarını mCıteakıp 

- Bu akademi bilaistisna 
bütün Balkanlardaki akademi-

lerden 
tedri!at 

gerek te~isat, gerek 
itibarile çok daha 

eyidir. Halta vesaiti A ı•rupanın 
bir iki akvJeınisi müstesna 
olmak üatrc bir ~ğundan daha 
yeni ve fenni tesisatı haizdir. 
Yalnız bir fark varsa şudur~ O 
memleketlefdeki alndemilerde 
çalışanları yaşatan, besiiym bir 

Avrupa müsabakaları başlıyacak, muhit burada lıenüı var olarak 
resim, lıcykcl, mimari, tezyini sayılamaz. 

san'atlar \'C nı11$iki pıbelcriıt· Bunun içindir ki Maarif 

den birer talebe Avrapaya vekaleti bu güzel san'atlar 
~önderiiecektir. sahasındaki faaliyetini de SMı'· 

Az zarnanda bariz bir terakki atk!r yetiştirmek kadar saıı'at

ve inkişaf gôsteren Akademinin k!rı yaşatan muhit üzerınde 

diğer Avrupa akdemilerilc teksif etmiye ihtiyaç görmüştür. 
nispeti hakkında mubarrimi,ıin Lise, orta ve ilk mekteplerde 
sorduğu bir suale, Akademinin 
kıymetli müdürıi Namık B. şu 

cevabı vermiştir: 

bile san'at terbiyesine daha 
fazla ehemmiyet ı·erici tedbirler 
laınması düşünülmektedir. 

limon ~ir~ tin~e 40 yerine 20 
Yeni romorkör 

mavnalar 
ve 

Liman tirketi tahmil ve tahliye 
vesaitini ikmale çal11makt.adır . 
Don yeniden lngiltereye buharlı 
üç romorkör ılpariı edilmi~tir . 
On bin lngillz lirasına ı!pariı 
edilen bu romorlcörlere alt ' mu
kavelename dün imzalanmıfbr . 

Bundan mada firketin evelce 

alparlı etti~ iki romorlcör bir 

kaç güne kadar tehrımize gele
cektir . 

lsterlin 
lngiliz lirası dün yine 

bir mikdar yükselmiştir. 

Evelki akşam 1004,5 kuruş
ta kapanan lngilz lirası dün 
sabah 1003 kuruş on parada 
açılmıştır. 

Aqama kadsr bir haylı 
alınıp satılan~lngiliz lirası 
akşam 1005 kuruş on pa
rada kapanmıştır. Altın da 
yıikselmektedir. Dün saat 
867,5 kuruşta açılan altın 
akşam 879,5 kuruşta ka
panmıştır. 

M. Zaypel gidiyor 
Bir müddetten bed şehri· 

ınlzde bulunan sabık A vus· 
tuıya başvekili M. Zaypel 
bugün Viyanayı gidecektir. 

, 

Bir buirandan itibaren bil· 
tün tabiler böyle olacak 

Emanetin taksimetroların 
tebdili için şoförlere verdi
ği müddet bir haziranda 
hitam bulacaktır.Bumöddetin 
birkaç gündaha temdidi hak
kındaki haberleri Emanet 
muavini Hamit B, ka'tt su
rette tedzip etmiştir. 

1 hazirandan itibaren 
antreleri 20 kuruş yazmıyan 
bütün otomobiller seyrüse
ferden men' edilı:cekledir. 

Mahaza şoförle:de fırsatı 
ganimet bilerek hala birçok 
müşterilerden 40 kuruş Ü· 
:ı:erinden ücret almaktadır 
lar. 

Evvelki gün Şehremini 

muavini Şerif Beyden de 
1 734 numaralı otomobil 
20 kurus fazla para almış· 
tır. 

Şerif B. Muavin Hamit 
Beye müracaat ederek bu 
miktarın şöfrden istirdadını 
talep etmiştir . 
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!arı, lstanbul valisi Muhid· 
din, seyrisefain umum mü· 
dürü Sadullah, üstat Hü
seyin Rahmi Beyler, mat· 
buat cemiyeti haysiy t di
vanı ve merkez leyeti 
a2lan, ıehrimizde bulu· 
nan ecnebi gazete mu!ıabir 
ve muharrirleri hazır bu
lunmuşlardır. Ziyafet pek 
samimi bir hava içinde 
geçmiŞ, ziyafetin sonunda 
Matbuat cemiyeti reısı 
Hakkı Tarık B. şu nutku 
irat etmiştir: 

Hakkı Tank B. in 
nutku 

"Muhterem hanımlar, muh
terem efendiler, matbuat 
cemiyetinin davetini Hitfen 
kabul ettiğiniz için hepi· 
nize cemiyetin teşekkürle· 
rini arzediyorum. 

Matbuat ve ajanslar bir· 
birlerini tamamlıyan iki me· 
deni müessesedir. Gazete 
idarehaneleri, ajansların 

mesai yuvalarile uzak yakın 
her zaman temastadırlar; 
bugün bu iki müe~sese 

mensup ve mümessillerinin 
de lstanbulda bul~muş, 
samimi bir toplanma vücu· 
da getirmiş olduğunu gör
mekten doğan bahtiyarlığı 

izahtan acizim. lçtimaları
nızda matbuatın daha çok 
inkişafına yardım edecek 
kararlara varmanızı temenni 
eder, büyük bir tarihe ma
lik memleketimizden ayrı· 
lırken cumhuriyetin verdiği 
yeni ve hayati inkişafların 
hatıralarile memleketinize 
sevgilerimizi götürmenizi is· 
teyerek tekrar cümlenizi 
ayrı ayrı selamlarım .• 

Diğer nutuklar 
Bu ziyafet evvelce ls

tanbulda tahsil etmiş olan 
Bulgar ajansı murahhası 
M. Popof tarafından Fran
sızcaya tercüme edilmiştir. 

Müteakiben Volf ajansı 
mümessili bir nutuk irad 
ederek memleketimize ve 
milletimize karşı mahabbet 
ve müveddetini bildirmiştir. 

Nutukların hepsi hara
retle karşılanmıştır. 

Anadolu hottındA 

Trenlerin hareket 
saacleri değişti 

Banliyö hattında tenzilat 
Cumartesiden itibaren 

Ankara ve Adana hatları
nın hareket vakitleri şu su
retle değişmektedir: 

Ankara postası 13,l de 
gidecek ve 14,28 de gele
cektir, 

Konya treni 9,40 ta gi· 
decek 17,4 te gelecektir. 

Adapazarı postası 20, 1 
de gidecek ve 8 de gele
cektir. 

Ekspres tarifesi değiş

memİJtir. 

Kopera tif ler 
Nasıl teşkil o1una

caklar 
Ankar-. 28 ( V akıt) - M. 

Meclisinin Bugunlc:ü lçtimamda 
hbul edılen ziraat itibar ve 
alım koperatifleri kanun l hi-
yasının ihtiva dliği esaslara 
116re zira! kredi kooperetifleri 
nulusu 500 den aşaAı olmıyan 

bir veya bir kaç köyle kasaba 
ve tehir çlftcilerl ve mahsulatı 
ziraiye mıuıtah illeci arasında 

müteselsil mesuliyctli olmak 
üzre teıkil olunur. 

Koperatife medyun ortaklar 
lı:operatilin müsaadesi olınadan 
mallarını satmayacağı gib' bir 
ortağın istila veya ihracı halin· 
de lı:operaUfc olan borçları 
muaccdiyd k ~teıdir. 

l<Rdi koperetirerinin bil
umum muameleleri kazanç 
ve muamele vergilerinden 
muaftır. 

Koperatiflere ait senna· 
ye ve ihtiyat akçeleri vergi 
ye harçtan müstesnadır . 

Koperatiflerin bilcümle 
evrakı, senedatı , kuyudatı 
ve muhaberatı pul resminden 
ve posta ücretinden muaftır. 

Tayyare ile 
Ruslar Amerikayasefer 

yapacaklar 
Moskova , 27 (A.A.) Ha

vai seyrüseferin tesisi bay
ramında M. Unschlicht,Çes
takof ve Balotef ismindeki 
tayyarecilerin agustos ayı 
zarfında Soviyet Rusyada 
imal olunmuş bir tayyare 
ile Moskova •• New-York 
seferine çıkacaklarını bildir-
miştir . 

Yeni malı ul 
lzmir , 26 (A.A.)- Yeni 

senenin ilk arpa mahsulü 
menemen kazasının çikilli 
köyünden Bekiroğlu Ali ağa 
tarafından bugün Borsaya 
getirilmiştir . 

Orta anadolu 
--··~-ıcı:ıı:ıcma l Bat mahleınizclon mabat ] 

Eğer orta Aoadoluya bu 
sene düşen yağmurlar ge -
lecek senelered de dr.vam 
ederse zahire istihsali nok
tai nazarından bu taraflar
da hiç bir sıkıntı ka!mı
yacaktır. 

Ayni zamanda orta Ana
dolnnun her tarafında ko-
yun, keçi ve sığır hayvan
larının yiyecekleri otlar da 
feyiz ve bereketle yetişecek
tir. Kışın hayvanlarının yi
yecekleri için kafi derece
de samanı olmıyanlar ya
zın ve güzün biçecekleri 
otları saklamak suretile 
ihtiyaçlarını temin edebi
leceklerdir. 

Nihayet üç dört sene 
içinde Anadolunun hayvan 
mevcudu bundan on sene 
evelki bereketli mıktarını 
bulacaktır. 

Maamafih Anadoluda ku
raklık te likesinin muvak
katen bertaraf olması tabii 
hükümetin su siyasetinde 
devam etmesine mani ol· 
mıyaCalctır; bilakis geçen 
kıtlık senelerinin acı hatıra
larından başka önümüzde 
görebileceğimiz feyiz ve be
reket seneleri hasılatından 
kuvvet alarak bir kat daha 
sulama işlerine ehemmiyet 
vermek milli bir vazife 
olacaktır. 

ıllelınıet Asını 

Rcşot Nuri 
nin 

Yeni romam 

Joıro~ Oö~ümo 
Pek yakında 

"Vakıt., 
sütunlarında 

------Yeni tarife 
Bonliyö ücretleri 

· ucuzluyor 
Kıdemlı ,·fızhasılar • • 

lıakkıııda 
Haydarpaşa ile Pendik 

arasındaki banliyö hattında 
tenzilatlı tarifonin tatbiki· Ankara, 28 (V akıt)· M. 
ne cumartesi günü baş· 

Meclisinde müzakere ve l.abul 
!anacaktır. 

edilen kanunlara gllre, ihtiyat ı~----------1 
zabit mekteplerine sevkolunan ı Yarım asır cvd~i 
efendilere harbiye mektebi •on VA Ki T 
sınıf talebe,ine verilmekte olan 
maaı dairesinde maaı ita olu 

nacaktırr. 
Naıııptan itibaren altı ıeneyi 

tamamlayan yüzbaıılara kıdemii 
yüzbaıı maaıı verilecektir. 

ftizu 
" Namuslu kokotlar •, 

•Süleyman paşa ve akibet. 
"adını kaybeden adam. 
isimli tefrikalarımız bugün 
dere edilememiştir. itizar 
ederiz. 

29 MayıJ 187J 

- ·---- ----
İngiliere devleti 

Yunanistan mese-
lesi için BAbı4li yi 
asla tazyik etmedi-
6ini beyan ile be
raber bıı bapta ya
kinen bir mukave
le aktolunması 
muhtemel olduğu
nu Taymi$ gaz.eiesJ 
rivayet ediyor. 
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Nurullah Nafiz adındaki afet 
•••• ..... fsilj,~6 Çıplak ve müstehcen nedir? 

Hanımefendi ! .. 

B azen listiinde uzunca 
durulması h\xım gc

. len ~eyler dalgınlık-
lara J~urhan oluveriyor. i\la
arif \'cbllctinin, muallim ha-

nımlara ~erek n:sml teskcrc

lerde, gerek her hangi başka 

sebeplerle yazılacak k<\ğıtlar-

da .. hıınımdendi" hitabının 

kullanılıııa-.ı hakkındaki tami-

nıi bunlardan hi ridir. 

1 lnc•l hakkını, ana baba 
hakkından iist tutan bir mil-

letin çm:uklmı oldup;umuz 

halde ya vıı~ y<n aş muallim
lik tali-.iı hir ınc~lck haline 

~irmi~ri. Bu hu.;u[un sc.bcp· 
!eri derinde ııJ,,n bile halle-

dilmez .;e\ ler dc~ildir. Fakat ' . ' 

sa yılıp diil-lil mc ... i uwn siircr
Bir aralık memleketin çocuk-

hırını daha do~Tusu. yatanın 

btikhalini ellt.:rıne vcrdi~imiz 
bu ıızi1. Ye nı lıbarck insan-

larm çok y:ıralı oldukları 

g-örlilii. C:öniilkıi alınmak js

tcndi. :.\ latldctcn doymamış 

manen tanı:.ımilu aç oldukları 

ıı·özc ı;arpmı:;:tı. Fakat ucu pa

raya da) andığı için o cepheden 

ba;-lar çeniltli, daha kolay 

bütçe knpılarılll znrlamıyan 

ucuz ıe~ellih:r arandı. Teşri

l'atta onlara y[ik~ckçc yerler 

,·erildi. Ccrçi bu ilısaııın di
~c dokıımr bir yeri yoktur. 

Fakat, pck ehemmiyetli bir 

noktayı i~arct etti~·i için lis

iindc durulmalıdır. Başta 

ıulunaıılar. bu ınc~leğin kıy

n etini caktlir ediyorlar. ~lcs-

le tlcrc yiikscliş ve o me~
ld lerin sahiplcrinc refah 

an..:ak bu takdirden sonra 

gelir. l\luallim hanımların 

hanım dcndi olu~lan da işte 

böyle hep yerinde bir tak-

dirin eseridir. Yarın elbette . 
bu m:ıncYi taltifi, maddi 

mlik<lfatlar takip ebeccktir. 

.. \Jc,.,ck onların haklarının 

g:liriinmesinde. herhangi bir 

n~sil \ c i~aretle ta:ıdik cdil
mc:ıindcdir. 

l\tiçiik bir ~crlil\'ha ile, 
miıte\ azı b!r p:azete sütunun

da yer bulan o haber, ben-

cc \'ok nıiınayi~li başlıklarla 

ortaya atılan g:iinllik haYadi::;
lcrin hcp~inden daha kıymetli 

idi.Dünyanın en naııkür ıncs-

lc~ine, ~ene dünyanın en te
mi;,, a~kile ba~lanan hocalar 
zcrcn nlkı~ran utanan azizlcr
<lir. Cııutulmadıklarııu g<lr
mckk: de tescllİil!rinc ka\'u-
:;-urlar. 

-
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l(,c rnrafı birinci say!.ınıı:ı:dadırJ pozları onlar tayin ederler. [fht tarafı biriaci ,,ıhlfanıır.duuır miıınktindiı; makbu1.lar lize-

Bedii heyecanda şehvet Hcyek~de ve resimde her Bendeniz o ~<Lman a-:;kcr- rindcki byıtlarda abone ya· 
yoktur. San'atın incelikle- h~yecanın pozda vücut ifade- lik i~lcrlnin hnllilc mc~~ul zılacakların, me!1eh\, 3 aylık400 
rile terbiye?enmiş bir di- leri vardır. Esere en san'- bulundup;uın için hu nıe\ zu kuruş yerine 5.(ı yLiZ kuru) 
mağ tabii ve ya masnu atkarane poz aldırılması etrafında uzun uzadıya gö- , ererek zarnrlanma:;ma m<\ni 
çıplak vücutlarda sırf bir mes' el esi gayet mühimdir. rüşmcnıi~Ji m. ~imdi, a!"kerliğim olacııkdı. 
güzellik görür. Bizim çir- Birinci sualinizin sonla- daha bir ~ene için tehir edil- ~urullah Nafiz Bey, mtı.t· 
kin dediklerimizde de ta- rında biraz düşünüyorum. diği cihetle zarı ı\linizc bu baayn ~önderdi~i mektuplara 
biat güzeldir. Bu heyeca- Söyliyeceğimi bulmak için mcv:,;u etrafında ba1.ı teklif- p;iire, Zonguldaga, lncbolura, 
nın esasını Fröyt nazariye- değil. Düşündüğümü yaz- lcrde bulunmak dır' etini gös- Sam::-una, Çar~:ımba) a, ı 111, •• 

lcrine göre sırf cinsi ca- ınağa nasıl cesaret edeceği- teret:e~im .. ., 7.<ıya, .Anıa~yaya~ Zileyc ur;-
zibeye atfederler isede · t · · · ,, Türkiye Ticaret gaze • radı, Urdu<lan Cire.~una. Trab-mı ayın ıçın.... . 
canlı ve çıplak bir model Bütün telakkilerin altüst tesi,, ni birJ.-inc de, retcigiıı- zona gt:çdi ve ... 
karş:sında mermerini yon- olduğu bugünde etrafımızı den. "yeni sene,, yi kaparnı.:a- nec.kıı :-;oı:ıra, ~ddi~i vapur-
tan san'atkara sorunuz. pak seçmeden fikir bula- : ğından bahscttikdcn ::.onra, ~er- da yokuluk .eden bir arka· 
Mesaisi anlarında• duyduğu nıklıkları içinde yüzüyoruz. best kalacaAı hu bir yıl içinde da~ın bir gazete arkada~ına 
lezzet nedir? Mermere Henüz taayyün etmış, vtizu- ~\·akıt,, nmnıııa \ırndoluda bahsctme~il-c haberdar olduk 
muşambaya can vermek- ha ermiş birşey yoktur. bir seyilhat teklif ediyordu, ki bir ~[in istanbula dümhi .. 
teki bir halikıyet hissidir. Dalgalar arasında çalkanı- maddeten abone yapacak, -O-
Bu ise şehvetten çok yük- yoruz, Bugünün ayrıldığı- manen~ .\nadolu tl.!tkikkri Nurullah bey hemen her 
sektir. Eseri tamaşa eden- mız maziye pek yakın olan göndcrccekdi. uğradı~ı yerden gönderdiği 
ler de ayni takdir zc::vkile zı'hniyete göre verecegWı'mı'z r· abona i.;iınkri yanında ha,a-1 lüla~~ ~ahsına 'c ~ereıınc 
mütahassıs olabilirse orta- hükümler yarının fikirlerine · le)·i o ıriın '"'Osta,_·a YcrdiXfoi itimat edilcccp;ini hildi):ti i<;ın l"ı t' r. 
da çıplak yoktur. Ayıp ve uymıyacaktır, San,at eskı' ı '.·azı,_·or~ hatta t)O!"tanın mak-hu teklifi ar1.u dir'ct eoiyor- t 

müstehcenlik bu san'at adetlerin, ahlakın kördü- du. buz numaralarını bile ~ü~te-
hüdudunun tamamile harı· ğümlerinden kurtularak ta- + riyordu. 
cında kalır. mamile serbestlik i~tiyor. fakat blitlin bu h;,v alelcr-.\ Hidliri.i mi.iz bu tcklif e, 

Fakat bu zevk terbiye· San'at kendi savletlerine <len topu topu iki dı.:fıı clli-böyle bir :-ıeyahatin yakti ol-
sinden mahrum bir dimağ karşı daima bir eidcr gibi şer !im !!.;cimi~, fütii boyuna 

k k rnadıltı cenıbını ' erdi: Ta sahibi böyle bir eser ar- çı an riyayı tepeliyecektir. posta haneden araşdırılıj or, 
B Xunıllah Xafizin çok :;cvdlg-i 

şısında bulunduğu zam!!!. ugün kopan gürültiller de, nahak yere po~talar ittiham 
miz bir ı .. alcm sahibine kardq 

gözleri hemen hicabın per· bu mücadelede kendini pek ediliyordu. 
k f ·· oldukdan ba::.ka, Gin::;unda b <lesinden sıyırık duran açı zayı goren riyanın yayga- · una mukabil, muhabirin 

noktaya dikilir. Yüzü kıza- ralarıdır. Ye burada ticaretle me~gul bu kadar kafiyı:tlc, yani mn-

MAil!EJC pı 

larıııda bildirdiği muddetrler
dcn h:ızılnrı _.imdi ~iiyledi~i 
abone ımiddctlrinc uymuyor, 
hele bu miıddetlcr bazı abo
nelerin g-edkm1: ~ikayclile 
yaıdıP;ı, hatta lıa:t.cn de mak
buzunu giinder<li!!;i miiddet- 1 .. 
Jcri, mikdarları tutmuyordu. 

iiç ubone kaydedildip;-i halde 
bir göndcrildi:·iııi yazan, dip 
J .. o\·anlarında hiç adı p;Griılnıi
yı.m \'cya kcndi::-inc:tlcn 
··posta parası..,namile muay
yen obone bedelinden [azla 
parn ~lınmış kariler çıkıj or
du. ~ah1s ve ~ercfinl.! ıtımat 
l'dilen lııı g·c:nç blitiin bu 
marif l.!tlere~ k-tr~ ı..;o~uk kanlı, 
trahzoııd;ın po;-.taya Yerdiği 

altmı~ liranın hala na::ııl olup 

da g-t.!lmedigine o da bizim
le beraber ~a~ırıyordu! 

hal bu ki bi:t.c 'erdiği mak

buz dl.ipe diız sahte idi! 

trab.wn po:.rahanc::ıinc \. a
kıt namına \'crdif!;i bir mek
tup Ye ya telgraf mukabi-

linde aldığı pullu, miihi.irlü 

rc.:-rnt makbuz ilmühaberi 

ha~ taraflarına il) ni yaztya 
benzetilerek "<ldi hın ıılc,, 

-altmı-;- lira içindir., -yalnız 

altnıı~ lira., gidi kelimeler 

ilrl\ c edilerek tahrif e<lilmi~ rır. Belki de çarpıntıya Ef d k• Ye şahsı mlidiirlimlizce ma- kbuz numarası y:ızacak dc-
tutulur. İşte görüyorsunuz ea.n a l ruf bir zatın damadı oldu~u rccclcrdc kll\'\'Ctli i~'arın, c~n-
ki terbiye ve telakkiye gö- anla~ılıncaya kadar... hıs Ye :;;ere[) itimadına bag-lı- -... 

re ayıp namevcut ve mev- mücadele -0- yan idare, yazılan miiddct- bu vaziyet karşısında (Vakıt)e 
di. 

Cuttur. Kell·menİn şümul _. _ i\loralızadc Slilevman Na- terle bildirilen biınlerc iNı-
düşeıı vazife ne olabilir ? 

1 ~ kk' · b [Üat tarafı linci ıayıfarnızdadır) fjz beyin op;l Ll c,ıklll~ll \'e ]ata ba~lı yordu. ve hududunu, te a ının u Yakıt adına, makbuıu:ı. gös-
h d Amanullah Hanın rakibi Y cldeX-irmenindc d.cmirci) an fakat muhabir beyin btan-iki münte ası arasın a ara- c. terilen itimadın daima }'erirıde 

olan Saka zadenin tehlike- apıırtımanmda Lic'iindi katda bula g·eldili-i halde matbaaya malıyız. T ti olduguııu göstrrmek için elirni-
Bu bahl.ste "Volter" şo··y- li baskınları bu kuvveti da- bcs numaralı dairede \'tılidesi uğramama:;ı hayırlı bir ahl-, ze geçirebildiğimiz vesaikden 

ğ w b. k f d ,_·anında oturduıı-u nıatbaaı:a met dei'Vildi: le diyor: ıtmaga ve ırço e ra mı ti '"' abone yazıldıklarını öğrenebil-
" Sokaklarda çırılçıplak kaçırmağa kifayet etmiş, tcsbit edilen ~ urulah i\afiı öteden beriden gelen Ye diğiıniz ve henüz gazete gitme· 

k b k. k b . h r i b't tclı•rar mubaberelerindc ,_·oı-yürüme istiyen ir er e neticede Amanullah hanın C) ın - er tara ta "a 1 mu- t'> diğini tahakkuk ettirdiğimiz 
veya kadını niçin kapatı • tahtmı istirdat için vuku habirlerinden ba"J.:a · st.:y) ar da kaybol mu~ mektuplara karilt·re irsalata başlamak! işte 
yorlar? Büsbütün çıplak bulan askeri teşebbusu muhabir kadmsuna fü\vcsini hamlolunan bazı' "ikayctlcr ( Vakıt) önce bunu yapdı; şim-
olan heykellerden, tablo - akamete u~ratmıştır. bildiren ye o l!lin1di scrrbc- son bir beyoğlu telef onu ile 

5 " J di, bütün Yakıt karilerinden 
!ardan, bazı kiliseler-de aö Buna 1·ıa~ve olunacak dı·- l'ain postasilc kam denize 'ahim bir mana alıyordu. 0 b 1 i 1 nurullah nnfiı, atlı genç ile te-
rülen çıplak Mesih ten niçin g" er bı·r sebep, Anıanullah harekı.!tini haber 'eren fıkr41- C) op;lunc. a 'ııııc ırya mu-

1 1 t1 . masa gelmiş ve \'akıt namına 
? B b l ~ ı ·' · \ ~i d a c t:n pazay muıı-a/.a~ına incinilmiyor eni eşerin · lıanın mensup oldug" u ha- nm ( ~<ınunu:;anı nu:ı Hl· b ı ı ı 

r 1 ı bir mu::ınH.' e yapmlŞ o an ara 
Çok zamanlar elbisesiz ya- nedan efradı arasında bir- mız<la çıkma\;ı i~tc lm "şah~ .. n gdcnlcr tara tn( an yazılcıı~ı 

ı 1·11·· l · menedilmesi elimizde olmayan 
şamış olması ihtimale ka - takım rekabetler hasıl ol- ve ·' ~cref,, c itima<. ın mah- \'e parasını v~ruıhı a mncmn 

h 1' ı .. ı ·ı ı· x.- • sebeblerle olan bu gecikmeler-
rİptir. ,, masıdır. Bunun neticesi sulii idi. u :.ı ne( en p;om en mec ıg.nı 

B f k ·ı (g · · ı t ı ı · ·k· · · deı1 dolayı aflerini rica ederek "Bazı adalarda ve Ame- olarak Amanullah han u ı ·ra ı e .,.azetmıızın ~oruyon. Ll. mnu m ı ·ıncısı 

Yeni bir zam ! 

T tirkiyedc zam illetint: 
m iiptı.:lü olan ve bir 
tLirlti hu hastalıktan 

kurtulmak bilmeyen ~irket· 

h:rc.len biri de telef on ~irke

tklir. 

Gene ~azctcler hu ~irkctill 

~ :ıkmdıı yuzdt! cm zam ya
pac,lğını yazdıl.ır. 

< )) lcy,;c azi1. okuyucuları
mız, el birlittik ~iındidt::n ken

din izi az knnu~ına~a ıılıştırı-

111z. Ytiz kt.:lime yerine dok

-.an kelime .kutlanm1ya alı_.n 

nız mı, üte tarafından ta:-a 

etmeyi ... 

1 lı:m be j!;azınız dinlenir; 

hem yiizdc on ck.;ik -yani 

bugiinku kadar- ma::.raf etmiş 
cılur:-unıı;r_ 

~ 

Bir dayak ! 

N
i~unta~ında yfü\yet ko
natı;ının ününde, sa· 
bık l..nea:-ıııı t{örlİr 

gfüıncz otomohilirıi durdurup 
iııdi[;iııc bakılır~a şık 'e asri 
olduguna hiikmetnıek ];\zım 

ğclcn bir h.mım. oracıkra 

Zil\ :ıllı kocayı şcm.;iye:-inin • 

~apı kırıhncıya kadar dö!!;nıiiş. 

Scnclcnkn beri kafes ar
kasında kocalarından da \'ak 

yiyen kadınlar bu haberi 

duyuncıl kimbilir ne kadar 
sev jn mi -;-1 ı:rd ir. 

IJöyle mlistcsna vakular 
ı:k,t.:rij :ı taklit olunur. Sakın 

ba~ka hanımlar da buna im
renip kocalarını dögmek ar· 

zu::.unu duyma~ınlar; o ıa· 
man yeni ve c:;ki · bir çok 

c\'li dostlarımızın hali du
mandır! 

----------

Ferit bey 
k kl d · k idari blcrini takip etmek) takip etti: bura ·ı bir deniz arzediyoruz : ri a topra arın a gıyinme memleketinden ayrılmak .., Llst tıırafı birinci salufanıızdadır' 

bilmiyen ahaliye tesadüf mecburiyetinde kalmıştır. de ~urullah Nafiz Reye 'a- acentesi idi~ makbuzu al mı~. Vndikleri para mıkdarlarıın Şimdiye kadar muhtelif 
edilmiştir. En medeniler Taymis gazetesi bu va - zifc olarak Yerilmiş oluyurdu. parayı. ~iiphelenerek verme- aldıkları makbuzların tarihlerini sefarethanelerde mevsimin 
yapraklar, tüyler ve saire ziyeti teşrih ettikten sonra Xurullah ~afiz Be~ bun- mı:;-c.li. :.,·crlim mi "{,, diye numaralarını bildirmek, müm- resmi • kabullerinden pek 
ile setriavret ederlerd'. " Amanullah. hanın en mü - dan haşka abone yazmak da sorm·ordu. küııse birer suretini göndermek azı verilmiş bulunuyor. Bu· 

" Bu nevı' utanma nedt.n h d istediıTindcn idare kendi-..i buralara nrilen makhuz- lfıtfuntla butmsunlar. Lazımsa b fi l l . him atasının, son erece tı nunla bera er se r er, e çı· 
1 kb t ı ı ı1.~ Jl h ".'\.T ıfı'zı"n k ka•·ıtlerimizi tashih edelim. 

ileri geliyor ? Açık görmek büyük bir teceddüdü başa- için iki ci t mu. uz ıla:t.ır a- ar, ·'uru a 1
'' • ara ~ ler, hususi dostlarını mutat 

istediğimiz şe.yi kapamamız, nrken askerlerine iki ay dı: Bu iki cildin iki yiiz denize seyahatinde kullmııl- Jf.. olduğu veçhile izaz etmek-

d h k ld .. varakasının her h'rinin iizc- mak tizerc aldıjtt ciltlere ait- jkinci yapacağımız bu cür'et- tedı'rler. arzularımızı a a ziyade maaş vermeme o ugunu 
k ~esbı't etmektcd'ır. rinc o vanıkın Karadenizc di ve ~ünlük ki hcp~indc l<arı adliyeye vermekdi: (Yakıt) tutuşturmak insiya ından mı ~ Mevsimin ilk mühim dip· 

Bununla beraber Ama- giden bu seyyar ıııuhubirc yeni tarihlerle "~urullah l\a- bunu da yapdı; nurnilnh nafiz 
doğuyor ? Bazı kavimler 1 fiz,, imza:;ı yar! lomatik içtima1arından biri 
Allaha ibadet etmek için nullah hanın Efganistandan ait oldu~u b:N mış, \Taktın -0- aleyhine emniyeti sui istirııal, 4 Haziranda Türkiye sefa-

1 k h ki d J, 3, 6. 12, aylık ahonc be- dolaııdırıcılığ, sahtekarlık mad· 
çırıl çıplak soyonur armış . çı ması onun a arın an anadoluyu, d~1ha fa1:la be- rethanesinde ki resmi kabul 
H 1 k h b . · f t tt·~· · yah t · dclleri <n.·rı ayrı ~ö:-tı.;rilnıi;::.di. delerinden dava açdı. 

a i ın uzuruna ızı ya - eraga e ı5ını, u yem yo~Ju, ~alata map;aza ve dii- olacaktır. Bu çok büyük bir 
rattığı gibi ç.ıkmak daha teşebbüslerde bulunmaktan Abone bcddleri gd01t.:dikçc kkl\nlarını haraca ke:-;en rna- Vcılnız, ne çare ki son çıkan 

1 ? l ·v• • 0 f d ~t irsahit ba::-lamamak mukarrer tecil kanunu arzulıalinıizin hadisedir, çünkü Londranın 
münasip deği mi ,, vaz geç ıgını 1 a e e mez. · htıt mecmua n·fütcrmeliklcri 1 d' 1 

h 1 1 ı k r- • b ct· içtimai sınıfları i e ıp o -Büyük filosof bazı tafsi- Daha evvel birçok Efgan olduğu, er mera ıe C( c ·on- ara~ına (Yakıt)ı da knn:;-dır- «hıfz» mı ıca e ıyor. 
h .. k.. d l d · ttırol imkı\nı me' cut, ınuhte- adaletin kesdiği parmak acı- matları bu içtimaa iştirak Iattan sonra şu neticeyi çı- u um ar arı son erece m:ık tehlikc..;i kar~ısıııda idik: 

·· k"l · l d mel bir z:.ıran kısa kesmek ınaz. dileriz ki afiv kanununun edeceklerdir. karıyor : muş u vazıyet ere üçar ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.. derhal tedbir ;ıldık, \'C • 

1 ı h hedef bildiği terbiye tesirini Türkiye sefarethanesinde " Çıplaklık arzuları tez- o muş ar, mesela Amanul- neral Nadir an ,ile Emir nunıllah nafiz bey, nilıa'Tt 
1 h h J yadsın da bu kara ınazid~n verilen zıyafetler azim bir 

yilten ziyade dkoyğunluk Ema Aanbın büyük babası Habib~llah nan~l~ maruf bir gece iki; dit makbu1.<lan temiz bir istikbal çıksın... hahişle beklenilmektedir. 
istikrahı getire re msanı ir durrahman omrü- Sakazadedir. Bunlardan hh ı :lG !illlın dip koçanını, p;eri Bununla beraber, karilerimi-
f.fl · b·ı· f l Ahmet Ferit B. ile re-a ı eştıre ı ır. " nün on senesini Rusyada birinin tara tar arı ve düş - kalan !arını da aynL'11 Ycrını.:k zin l1aşıımza gelen şu hadiseden 

B · tl l kl ı d b ı ı fikaları en mükemmel hane azı vazıye er çıp a ı- fakru zaruret içinde geçir- man arı var ır. Henüz iki - mecburiyetinde kaldı. · liizuıııunda faydalı i ret e\' ıa-
Kro:n Çapra~ikof tiitün şirketi ğın manzarasındaki tesiri miş olduğu halde sonunda sinden biri de kat'ı bir hu I 36 makbuz nerı.!de, ları çıkaracaktarındaıı eminiz. sahipleridir. 

1 d l M 1 h tt V .. t f il · l k ı1_ ld J.;:eııdiınize bir kere daha geç· Türkiye sefaretanesinde memlir nnn an Cem2 e i ar ırır. ucu ma sa arının muvaffak olmuştu. vazıyet a aca na e değil- nasıl kullanılnıı~dır dip ko-
b b k d ld k it l k adel 1 · · · A h k 1 d" O h ld b k l h miş olsuıı der; en başkalarını d:ı. verilen "ayani hayret Türk eyin ir ıv.ı ünyaya ge iğini ıvrı ı ara e erın şışı- manullah anın çe i . ır. a e ugün ü çanlarından çıkan )İr e-.;ıp .., 
memnuniyetle haber aldık. Nev- rileceğini heykeltraşlar, : ~s- mesile Efganistandaki re - mücadele ve bugünkü bize kendini.! ir-.aUta baş- bu kab:I şeref ,.e itibar afot- yemekleri misafirler ıçın 

d d 1 b 1 b·1· 1 k b b ı · b' d h 1 k · · 1 !erinden allah \'C kanun esirge- nefis bir zevk teşkil edi-za :ı uzun ömür i er ve e e- sam ar ı ır er. a et aş ıca iki kişiye anarşinın ır zaman a a laııınanıış 1ir ta ·ım ı ... ım er 
b 1 E b d·A h · h' d · h sin di}oruz... yor veynlni te riK eyleriz . n e ıı ve eyccan avar ın ısar ediyor. Bunlar ce - devam e eceğı mu akkaktır. olduitu gihi, kendi mektup· · 
-~~~~~~~~==~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@ ·~ ~ -

Ağaç ı'e e(•fer aşağı, eğildi, Heceleye 
kaparu r gibi oldu 

- 71 - Yazan: Sadrt Etem 

- Pek1 dedi ... 

- Stkı tut içinde bebeklerim 
var il 

Sonra sessiz sessiz indi. ben 

baş anak oldum , o sırtıma bastı 

beygire atladı , arkasından ben 
atladım. Bastım tekmeyi beygire. 

kalktı dört nala . Kız önde ben 

terkede bir hayli gittik , birden 
hayvanın dizgini elimden çıktı. 

Bizim kızıl beygir deli deli 

yürümiye başladı . 
Artık ·hayvan bizi istedi~l 

yere götürüyordu. 

ikimiz de bet beniz 

bir 

Hayvan bir boy çarşıyı dolaştı. 

Hayvanın ·arkasından koştu

lar. 
Kız avaz avaz ba~rıyordu. 

Hayvan bizi dolaştıra 

Dürriyelerin ~vini~ önüne ge-

tirdi. Kıım çığl$,Djt, i~idenler 
pencerelere üşüştüler.. , 

- Amanın gittiler.. Diye 
bağrışıyor tardı. . 

Beygir bu daha 

ziyade ütlctO delit~kçe deli

le§ti, hopladı, zıpfıfch~ yan yan · ,, 
yOrüyerek küt diye dut ağacına 

Ağaç ve evler , aşağı eğildi, binde inledim durdum. Se:.ime önünden geçerdim. Hazan ğen· 

secdeye kapanır gibi bir şey oldu. aldıran bile olmadt . Sürüne d nl göriırdüm , bir bayram 

Yol , kaldınm kayalan dim ~ürüne eve döndüm . günü nahiye müdürünün oğlu 

dik ayağa kalktı . Eve gelince babamdanda le· ile hirlikte el öpıneden dünü· 

Bir az sonra dut ağacının miz bir daynk yedim. yorhrdı. 

d'ıb'ınde bı'r kalabalık etrafımızı Kızın anası zaptiye ile ba- 'l 1 k k 
1 an arına yanaştım, onuşma 

ısarmıştı . bama haber göndermiş, demiş kı: istedim. Kız beni görünce du-
Anası kızını kuca~ına aldı Oğlunu zaplet:.in sonu 

ve ağaç etrafında toplananlar dumandır .. 
meğer yalınız nahiye katibinin Bundan sonra babam beni 

karısına yardım iÇln gelmiılermiş. kasabanın öbür ucuna bir de-

beni olduğum gibi bırakhlar. her- mircixe çırak verdi. 

kes başımdan çekildi gitti. Ak- Sabahleyin dokkA.na giderken, 

ıama kadar ya;alı bir köpek akınmley\n düklcAndan <ffinerken 

yavrusu gibi söğüt ~acının dı- bir fır&atını l>ulup kızın evlnln 

ralc1adı s~vket göz.ferini açtı . 

kötn kötü baktı . . 
Evde annelerimiz bizi 

bekler .. Bu pis demirci çırağile ne 

konu~acaksın 1 diye hızlı , hıılı 

söylendi. Kız da boynunu bü!<lü. 
( Birnıedi) 



YAKIT !) Mayıs 

~ U Juk •• b k '"' Memleket haberıerıJ 
§ cuz ınuıa a amız ~ ~ • 

man donanması kendi kendisini = • - Man l d nasıl bahrdı? \ "Vakıt~karilerlne tenzil~t yapacak ddk· I ~ n sa a 
!§ kan ye mağazaların listesi E 

il. :V.uharnn- ArniralFon Raytu • Mutercımi: M Gayur ~ ~ Dolu ba1'ları 
Dıı-._ .... .._ ..... _ ..... _,. - -l.~ - • - - =. l - · Sirkecide tramvay (•,. 10-25 tenzilat yapa- = 5 

Alman hükumetinin liıkayf li)ıi 1 caddesinde Kılıççı zade Be<lri caktır). ~-= mahvetti 
Y = Beyin inci gramofon mağazası 1 1 - Galatada topçular Son giinlcrde yal!;an ve 

~- (Plaklardan O/O 5, gra· caddcşindc kapııçi tra
1
m- &!il 25 dakika devam eden dolu 

Af r11a11 ı·rınuı ılsf'nuıın iadesi rn<'SPl<'sinde 
göstenliii;i ldkrı ntltk o dl.'r<'C<'de idi ki 
... • t,_ 

lnp;iliz luırbire nrı:::.aretuıuı na::arı 
dı'l.-ati11i bile celbetnıişti 

Alnıan l:tıkt'ınıeti tbcranın 

ıııt mlckctkrine iadeleri ko-
mbyonuırn, 'ulhün imzasını 

rnıiteaakip hir aza tayin et
mi~ti. i\Ja:ımafih hn rnyinden 
beri ~ekiz hafta katlar bir 
mliddet p;~çti!!;i halde komis
yonun faaliyetine dair hiç 
bir haber zııhllr eylemedi· 
ğiııdcn biu~ıı Alman hiiku
meti nezdinde te~ebbustı: 

bulunma!!;a karar verdim. 
Almanyanııı usulunc ittiba

~n murııhhm' göııderdijl;iıni 

ve fakat lİscl'&.~ın menılekt· 

krine iadeleri me 'eksine 
ltil<lfın hyfine tabi olduğu 
kanaali•ide idim. Alman m:ıt-

lıuatı hu müracaatımı asla 
mevzuu bah.,ecıııcdi. 

Alınan hllkıimetinin üsera 
iade~i mescic:-;indc ~ösccrdiği 

rchavcc hem li~tran•n naza:·ı 

dikkntini celbdti, hem İı:s,il. 
tcl·cı in. ,'ı.Au~to~ evasıtında 

lngiliz harbiye nazrıretindcn 

kurııp• "vdet ctlı'n kamp ku
nıand:ır.ı, oi:ııı mli-.akerau 
l-iY.c bildirdi. Bu m[izakcrata 
l!iire ii;eraıırn nıemlekelerine 

ol<h:. Çunkii lngiltercde nak
liye amde>inin bir !(re\ i w
hı'.ır cm. Ancak tc~rinınvcl 

C\ ahirindr ychliğcrİnıizden 

ayrıldık. \"e ble yalnız bu 
suretle ü,cra ".\llıııhaYztn.in 

vaktilc yaptı~ı ll>Ullİ t~tlıik 
ile esaretten kurtulabildi. 

Bu bahriye zabitine daha 
gcıııilerin lıatırılması hak
kında bir nıpor tenli ettim. 
Bu rapor ı 5 temmuz tarihli 
raporun ayni idi. Bu zabite 
lnı;iliz hükiııncti üzerinde 
Alınan matbuatının nl.' u

retk tesir icra cdcbilcccği-

rııl a a um. 
lluııu Bcrlin bahriye neza

retine tebliğ edecek ve pro
pag:ındıının sureı.i tatbikine 
nazarcı edecekti. Böyle bir 

teşcbb[isii kat'iyyen lazım ad
dcdiyordum. Çünkü gerek 
Fransız !\"erek lnııiliz matbu
atı SkapaFlovda batan gemi
lerden dolayı Alm~nya tara
fından tazminat 'erilmesi 
hakkında na:aıriyelcr yürüt
meye ba~lamışlardı. 

l lapsimizden dolaJı lngiliz 
baş nkiline bir protostoııa

mc giindcrdim. 

vay tevakkuf mahalli ıar-1 mofon makinelerinde O/O 10) \ :.\lağni>ada mı\him hasarı mıı-
E. 2- Eıninönüde • Selahattin ~ısın1~ah (Ye~i dü!lya) şarap ~ cip olmuştur. 
E Vehbi > tuhafiye mağazası. ıma ut anesı. §! Dolu fındık cesametinde 
ff (Kravat, uönılek, Çanta ve (• •25tenzilat yapacaktır.)~ ,. T .. k '· ,,.1 
~ " 12 - Ankara caddesin· ~ yaı;mış, ur· cıuab arına se-
~ fanila üzerinden " 05 çor ar> de .\Iuallim Ahmet llalit ~ mavi bir afet olmu~tur. 4,000 
ğ ve yaka üzerinden °'•3 kütüpanesi ~ döniim bağ kilmilen hasarata 
E tenzilat yapacaktır.) "' - c•ı. ı o tenzilı\t ,_·apacak- :: uX.-amı<tır ki 20,000 çuval 
~ 3 - Eminönünde, Bah- ~ n' ' 
- tır.) - üzüm mahvolm~tur. z~rar 

==

fil çekapı pazarı tuhafiye c~- 13 -Yeni camide tah- ~= h 
Q~. K 

"' miktarı 500,000 lira ta min 
~ , '• 

10 
mis önü caddesinde ara § edilmektedir. 

j tır ~ u tenzilat yapacak- ~~~s~:~) za~~m::a~ıiir~~::; \ o e f ter da r l ık ilana t 1 

"" 4 - Sirkecide Hami· dükkanı -ı--------~r---"'ı 
B 1 d 1, ı k Kiralık dükkan - opanede 

diı·e caddesinde 6 numa· 14 - eyoğ un a ,a 1 
• 

1 (29) J kııla alhnda No 383 senelik 
ralı lsmail Asal Be,·in ma· pazarıma numara ı 

' kasap dükkanı kirası 194 lira , müzayede 2 
ğazasf. h · 1929 D f 1 5 - Kadıköyünde Es- azıran pazar günü e -

(Gramofon, plıik üzerin- kiiskele cadde:;inde (27) terdarlıkta yapılacakhr • 
den ° oS, tuhafiye e~yası .A. T = numaralı kasap dükkanı = v Kiralık dükkan - opa-

l ~:~~;;~;r) •. ı o tenzilat ca;d6esind;\~~~aa;~:r!~~:~~ ) b~d;~6lalir:b~:ü~;:d~·2•e;::~ 
§ 5 - Bahçekapıda Gül- de şürekasına ait kasap % ziran 1929 pazar günü Defter-
= = darlıkta yapılacaktır , 

"jff cemal tuhafiye pazarı. dtikkılnı. ~ ıOo - SahlıL anLaz - SilAh· 
~ (

01
0 I O tenzilat yapacak- (Bu dl·ı·kk'nlaı·ın sahip· ~ <.: <.: " dar aj!a sarayı müıtemilatından J tır.~ !eri karilerimize • 0 5 tCn· } münhedim koyun kotrası , mu· 

~ - Sirkecide perukar zilat yapacaklardır. :.\laa· = hammen bedelı 63 lira 50 ku· 
~ .\lusrafa, Recep biraderler. mafih bu dükkanlar esasen ~ 
~ (Abonelerine •,. ıo ten- diğer kasap dükkanlarına ~ 

ru§IUr , müzayede 2 haziran 929 
pazar günü Defterdarlıkta yapı· 
lacakhr. E_-_J ı:ilat yapacaktır.) nazaran ° 0 (10) tenzilatla l 

7 - Bahçekapıda, :\la- sartıklan için (•1
0 

15) ten- ...,i------------
E l··ı ·ı ( h f. z·ı•t dem~kt'ı E 

1•tanbul tapu müdürlüg"ünJ·n.· ~ u gazı er pa7.arı tu a ı- ı " , r. j '" "' 
g ye, ayakkabı, terzilik). 17 - Galatada (Cenyo) 5 Küçük ayasofya mahallesinin 
§. 8 __ Beyo~lıında, istik- lokantası ( yemek listesi ~ meydan caddesinde atik ı 
E üzerinden •,0 (10) tenzilat s m[ikcrrcr ve cami sokağında fj 1:11 caddesinde Nihat Spor ~ 

= yapmağı deruhte ctmi~tir.) '§. yine ı mükerrer numara ile 
E mağazası (spor levazımatı) = 
= 18 - PanKaltıda tram- = murakkam olup 11·1 -307 
j (Bu mağazalar karileri- vay caddesinde yeni kasap / tarihinde arabacı Osman ağa 
~ mize, pazarlığı müteakıp na mile maruf ( 136) numa- ~ ya kefalet dolayısiJe mahcuz 

ıadesinm reaiıhııründcn ye
gı\ıı~ mcs\ıl Almanya idi. 
lngiltcr" lioerayı iadeye ama
de i~ede AJın311ya bununla 
a,ıa alakadar olımıynrdu. Bu 
Jıaberi telp;ruf :-metinde Al
m•n hi:kı\n;.:tine hil<İirdim. 

Fakm hiıkôıııtte göncicrme 
<len mukaddem knmp postası 

Bı:: sırada ltil:lf 
= • ı, (5) tenzi!At yapacak- ralı Rıdvan be)'in dükkaııı =: ı filhakika = = o duğu görülen 1 lasan ağaya 
fj !ardır). ( 0 

0 5) ten.ıilAt yapacaktır. e=-

\'asırnsile bcrayi ne~ir Alınan 

mathuatına tebli~ ettim. 

Skapa FIO\·da batırılan gemi· 
lenin dolayı Almanyaya bir 
taviz talepnamesi p;öndcrmlş
ti. Ben, Alman hükı)metinin 

beni Alman, lngiliz veya bey· 
nclmilc! bir divanı harbe sev-

~ ait gayri menkul kaydinde 
= 9 - Postane civarında 19 - Borsa kar~mnda ~ muharrer mezkör i~aretin 

-~ Gülnihal tuhafiye ve göm· evrakı müsbitesi mevcut ol-
- llamidlye caddesinde, 1\1111 !ek mağazaiı. ("'o ı o tcnzi. 5 = - madığı l(ibi mevr!di meçhul 
~ , spor Zeki Riza mağazası !At yapacakur,) = 
- k ~ bulundu~ımdan mezklir ma-
E_ (_spor levazımatı). 20 - Orozdibak ar- -== hal hakkında tarihi ilandan ı = şısında ve maliil ıı;a;dlcr = 

l
·_l (••0 ıo tenzilat yapacakor) pazarı yanında (Ali Enis) ~ 

ki için muta!ebede bulunma· -% 1 O - Ankara caddesinde ipekli ve yünlü mağa:r.ası. ~ 

itibaren bir ay zarfında ala
kadar eşhas veya daire ta
rafından yeniden hacız va
zettirilmediği takdirde mez
kur i~aretin rcfedilcceği ilan 
olunur. 

sına sükun ile intizar ediyor· 
dum. Ancak bu suretle ge
milerin hatırılma~ı meselesi 

~ Muallimler kütlipanesl • ·
0 

ı o tenzilat yapacaktır. \ 
iilıııııııııuıırnmııııııııııııııııııııııııııııııu 1111ıııııııııııuı111 ıııııııııııuıııuınıııııııııiııııııııııııııııııuııııııuııtınııııı1ı~ 

j [ ADLİYEDE ] 

Savı fa 

l~ıhO 00 ~ Dl!JOO[i] 00 ~!te: 
amra a: B.cerıkli tulumbacıı. 

Çapkın kız Majikte: 

Operada: 
yolunda ,Meş'um gölge 

Kelebek aııl 

Asride: 

Adapazarı Ticaret odası riyaseti aliyeıinden : 
Efendiın ; 
Müessesemizin 21 .3. 1929 tarihinde in 'ikaı eden senelik h; 

sedaran jıey' et! uwumiyesind~ meclisi idare ve murakıpler rapo 
lariyle 928 senesi bilanço ve kiiruzarar hesabı kabul ve tasti 
olunarak meclısi idare azalığına Şerif ve Asım beyler tekrar v 
Reşat bey yeniden intihap ve Etem efendi yerine meclisi idar 
tarafından alınan Hendekli Mehmet Asım beyin azalığı tasti 

olunarak iki sene müddetle bşnka murakipliğine Nurettin ve Ahm 
Behcet beyler tayin edilmiş ve meclisi idare ile hey' eti muraka 
banın ibrasına ve "" numerolu çifı kopon mukabilinde yüzde o 
altı temettü tevziine ve buna alt verginin banka masrafından itasın 
karar verilmiş bulunmakla keza banlıa masrafından meclisi idar 
azalarına beher içtima için beter lira hakla huzur itası tekarr .. 
etmekle keyfiyııtin tescili ve melfuf iki kıt'a rapor ve bilançoda 
birinin hılıiyle diğerinin badettastık iadesi maalihUram rica olunur 
efendim . 

Adapazarı lılam Ticaret Bankası Türk Anonim ıirkel 
Adapazan iılam Ticaret Bankan 

Türk Anonim Şirketi 1928 ıeneıi bilançoıu : 
Nevcudat ve Naflubat 

izahat 

Vezne mevcudu ve bankalarda mevdua\ 
Hissedar an 
Esham ve tahvılit 

Gayrı menl<nl emval 
Hesabı cariler 
Senet , çek , poliçalar 
Demirbat ~ıya ve teıisat 

Muhtelif hesaplar 
Nazım hesaplar 

Yeknn 

izahat 

Sermaye 

Sermaye ve dılyunat 

Şirketler müdevver• 
Hesabı cariler 
Vadeli mevduat 
Bankalar ve muhaLirler 
Muhtelif hesabat ve geçen seneler tomettüab 
Nazım hesaplar 
ihtiyat akçası 
1928 senesi temettüatı 

Yekün 

T. L 

262106 
228165 

72789 
23261 

686897 
1201519 

29263 
287089 

~1586309 

4377401 
~ 

T. L 
- --

1000000 
20547 

89J269 
455444 

46658 
220788 

1585303 
28669 

11!1714 
4317401 

Adapazarı islim ticaret bırnkaH 

K. 

08 

74 
42 
25 
74 
88 
03 
14 

K. 

ı9 
6ô 
24 
32 
86 
03 
50 
28 

14 

tg<r bıı tedbiri almamış 

olsı; ithıı tdgrııf hü:;iımetin 
he:· h:ınRi b!r dosyesinde 
~kdıp i.<alııcaktı. i\latbuat 
telı:,rafı aldıktan sorra hLi
kt'ııııete göııdcrdım. Kamptan 
bittC>t•düI geçen bir lngiliz 
cencrn;i telgrııfııı lngiliz san
•ansörünJeıı sür'atle geçmesi 
için :;çık lııı\ilizceye ter•ıını~ 
etti. Filhakika tdgrai a>la 
ı:cciktirilmedi 'e A \ımın bi
k t'ımeti oltap ~·ıpıldı. Bun
dan lıuyük bir acı duyan 

bitarafane ve tam lıir vuzuh 
ile anlaşılacaktı. Alman kükli
meti hakkın kendi c:u-afında 

olduğHnu P! Alman r.ıt:~u

rininin nüfuzu clmaksızın ge
mileri Latırdığını J,~kkında 

dclilili köstcrebikc~~ini bi
liyordu. 

---------------• Milli inıaah bahriye 

Kadrl•ye H. Türk anonim ıirketi tas- Türk Bir borçlu fiye memurluğundan: izahat 
1- Şirketin hisabı neticesin

de sermayenin yüzde üçünün 
daha tediyesine devam olundu· 
ğundan ~ hissedaranın müracaat 

anonim şirketi 1928 senesi karu zararı 
Zimmet T. L. K. 

hu:..unıet kendini nıüda'.aa ı 

için çabalamJa ba~ladı. faJ..at 
l.ıizim için b:ı hayrı o!ı.ıadı. 

Kampta yuzbı;;ı Gillmıın nın 

riya,;eti alum;a bir kombyon 
te,;cUiıl t:tti. Bu komisyon 
lıtiyüL bir maharet ve uzım

ld .\lnı~n :n:ıtbuatında va
tıtı«nııza iaademiı lehine bir 
Jıropagaııdıı yaptı. 

K.:mpın ht:r ferdi meıı.-up 

o'.dugu ,crırin matbuatına ve 
kendi .iaire..ı meh·u~una iki 
mektup gtındermeğc mecbur 
tutıılu} t;rdu. 

füı mektuplarda ne htiku
mctin ne de ınnthuarın U>e· 
rnmn ı~der.i için !orfı gayret 
ctmtcllk kri•ıden acı acı şika

JC~ o 1 un~ıyi.ı .. du. Olger kamp. 
Jr·,!.ı l!a a~·ni nçlıHc hare

ketleri i\·iıı teklifte lıu1ııııul

du. /ntc:1 o:ıla.- da böı le bir 
h.ır~keti icrav.ı en elden amade 
icli!er. Böylece _._:man 1112bu
~tmda hukl'ınıctc kar'ı r.iıl-

' ' dctli hlicirnılcr ba~lndı, ve 
memlekette büyük bir [everan 
ha<ıl oldu. Belki bira;. da bu 
sbepten clolayı Loyt Çorç 
Fransız ve lııgiliz gazatele
rlnin -hüc:ımuna rağmen harp 
e~irlerlıı!n iadeıılr.i teklife 
mecbur kaldı. ı\laamafih al'
kodaş!Rrın Donr.lngton Hol
den azimetletleri bi~ ka 
hafta daha tcehurle iılümkilh 

KcntH~ini muk.addcnı~ ir~at 

eylediğim haide AI.nan iıll-

k(11~1ttinin 

kuvvetine 
ne için matbuat 
m'iracaat ederek 

taviı:at ımsc!erine itiraz 
etmediğini aıılıyamadım. Şllp· 

h~siz lngiitere diğer Alman 
gem;ıeriniı• ıe,liın;ııe pek te 
tarnftar değil idi. Çiinkli 
bu takdirde \! 1 haziran gllnü 
mes°Lıda:ıe !aslohman taksim 
meselesi tekrar ortaya çıka
caktı. 

(Bitmedi) 

Şikayet 
o kadar çok ki •• 
Eminönü merkezi hakkındaki 
tahkikat bir türlü bitirilemiyor 

Eıııinönü polis merkezinde 
bazı kimselere dayak atılması 

me;el"ine ait tahkikat henüz 
neticelenmtmiştlr. 

Vilayet, tahkibtın safhalarını 

poilsten sorımı~tur. 
Polis verdii!i cevapta, dayak 

yiiziınden bu merkez hakkındaki 
şilihetleriıı çoğaldığı için bun
ların tevhiden tahkikatına de
vam edilmekte olduğunu yakın
da evrakın vilayete takdim edi
leceğini bildirmiştir. 

Sahbk hane 
Sultaniıhmette Kapu asın· 

da fenerli sokakta beş odah 
denize l)Utr bir bap kirkir 
han~ satılıktır. Görmek için 
!lDİ mahallede furuncu Ali 
Rlza efendiye. 

T ahkikabna ait evrakın 
tetkiki devam ediyor 

Kadriye l l. tahkikatına ait 
enak, henüz. müddei umu· 

milikçe tetkik edilmektedir. 
i\Juavinlerden Cemil B. , mün· 
hesıran bu işle me~gul ol
maktadır. 

Tahkikat evrakı çok mu

fassal olduğundan tetkikatın 

daha bir kaç g[in devamı 

muhtemeldir. 

Tahkikatın bitmesine na-
7.aran, haklarındaki ihtilattan 

memnuiyet kararı refcdilcn 

mevkuf!ar, akraba ve ahbap
ları tarafından ziyar:ıt edil
mektedirler. Kendilerine ev

lerinden çamaşır gönderil

mektedir. Yemeklerini de 
dışarıdan getlrtmektedirler. 

i\llıstant!k Hikmet B., ra
hatsızlığı nüksettiğinden, evin

de istirahat etmektedir. Ka
zım B. hakimi bulunduğu 

istintak dairesinde başka da-

valara ait tahkikatia 
olmağa başlamıştır. 

meşgul 

Kimsesiz çocuklar 
için yatakane 

Emanetin muhasebei husu
siyeden satın alarak kimse
siz çoukların geceleri yatma

!arna tahsis ettiği Ayasofya 
medresesinin tarmlrl bitmiştir. 

Burası birkaç gün içinde 
açılacaktır. 

Çocukların 

için 50 tahta 
mıştır. 

yatabUmelcrl 
karyola al!J!· 

Nasıl fazla mahpus 

kalmış ? 

Tahkik ediliyor 
,--.. 

Hayrı usta isminde birisinin 

bir borç meselesinden mahpu· 

siyet müddetini ikmalden sonra 

sekiz gün fazla mahpus kaldığı 

zeminindeki iddia üzerine 

ehemmiyetle tahkikat icrasına 

başlanmıştır. 

llk tahkikat neticesinde, tah

liye müzekkeresinin hapisane

den tevkilaneye af ve tecilden 

istifade eden mevkufların tah

livesi gönderildiği anlaşılmıştır. 

Alınan neticeye göre, tahliye 

müzekkeresini getiren memur, 

bunu imza mukabilinde alaka· 

dar memura teslim etmeden 

bırakıııış ve ogünkü fazla meş

guliyet buia sebep olmuştur. 

Müzekkerenin gönderildiği son

radan farkedilmiş, mahpus ser
best bırakılmıştır. 

Tahkikat devam etmekte, 

alakadarlar isticvap olunmakta· 

dır. Bu ' arada Hayri ustanın 
ifadesi ahnacatır. 

Satılık kil~k 

Göztepeden Erenköyüne gi

ben cadde üstünde bet dönüm 

bahçeb on odalı Kolsuz Ethem 

Pqa lı15tkü .. blıkbr, Gı)rmek 

utiyenla lçin~i belıclye fiyab 

için. g;ılbone bastanellnı:le Dr. 
Ahmet. H~ıde müracaatl1n. 

eylemfleri. 
2 - Şirketin hey'eti umu

miyesi haziranın otuzuncu pazar 
günü saat on dörtte Bahçe 
kapıda Anadolu han 26 numa
ralı yazıhanede yapılacağından 

gerek vekaleten gerek esaleten 
yirmi hisseye malik hissedaranın 
içtimaa i~tirak edecekleri ilan 
olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
A - Tasfiye memurları ra

porunun kıraati ve ibraları. 

B - Mürakıp ve tasfiye me
murlarının müddetleri hitam 
bulduğundan yeniden intihap
ları. Tasfiye memuru 

M. Sadettin 

l.tanbul icra dalr•ılnd~n : 
De~lr Fuar bevin Seyir Abdullah 

bey ıinıınctlnde a1aca~ından dol;:ıyl 
iterek n1cdyunun ve f[Crek ~'tfillecsı ;\Jü
nlre hanımın tAhtı ta~arrruf\arında bulu
nan Reyler beyinde Bostancı haşı Ab
düllah ağa mahallesinin tekke ~okağında 
atik 7-:-ı cedit 15·1~-1 niiıııerolu maa 
behçl! hanenin tcarctcynll nıuayyen 

mahallinin 352 hl~~c itibariyle 112 
lıi'-SC!ii -.ırr nıülk nıuayyan mahallinin 
19008 ~ehim itibarile 4224 ~thnıi ve 
gene nıez.kUr nıahallc \·c sokakta atik 
ve cedit ı nlııııerolu ıır~anın 3~2 hh~e 

itibarı le 112 hi!''e-~i otuı gün nıüddet1't 

nıüzayedcyc \at.edilmiştir. 

l\laa bahçe hane hududu: Şin1alcn 
carrah Salih efendi ,·ereselerllc hernşi. 

releri :t\Icdlha, AdYiyc ,-e lsnıet hanını
Jann ınenzil ar:"IJ 'e bahçesi kısmen 

tekke bahçesi cenuben mukaddem 
Avşe hrınınt clyc,-m Fatma Rchirc ha
nım ıntnzll bahçesi ,:ırk:ın ;\lezarlıJc 
soka~ı garben telke so~.:ıgı ile n1ahdut· 
tur. Ar"'a hiiduJu : Ccnuhcn po~ta 
mü,·e7.zll /\11 elendi "·crc.:e~ı nıenzill 
ve tclkc bahçesi şlnıalen ve şarkan 
mezarlık sokajtı garb~o tekke !'Ol;.J~t 
\'e bahçcsilc ııuıhduttur. ~le ahası: ,\Jtı 
donüm ve beş bin yedi yuz altmış üç 
.ıiıa on iki pıırntak terbilndc araziden 
dört yüz selsen öç arşunu haae ve 

Merkez ve ıual:ı.ıtııı idare masrafı 

Merkez ve şuabarın idare bedelleri 
Merkez ve şuabaun vergileri 
kırtasiye, posta, telgraf masrafı 

Tenvir, teshin, müteferrik tamirat m. 
lıanat, vekilet ve saire masraflar 
Fevkalade masraflar 
Demirbaş etya. tasisat imha akçası 
Tevdiat ve kredi faizleri 
Merkez ve ıubelerin safi karı 

Yekon 

izahat Matlup 
Senedat faiz ve komisyonları 
Hesabi cari faiz ve komisyonlı.rı 
Çek abiyosu 
Havale ücretleri 
T ahvillt faiz ve temettüü 
Ardiye ve emtaa temettüleri 
Taahhüdat ve sigorta komisyonları 

81389 
8434 

16523 
9542 
5308 
5286 
2216 
4420 

75352 
119714 
328188 
-=--~ -"" 

T. L 
236824 
63569 
15851 
4189 

210 
448 

70:14 
338188. 

25 
22 
12 
74 
05 
71 
96 
53 
88 
28 

74 
K. 

05 
65 
5-:" 
91 
2.ı 

6~ 

7-. -
, -< 

AlelOmum Banka muame!atile müıtegil Adapazarı İ.larn 
ticaret bankası Türk anonim tirketinln 5 may11 1929 tarih ı e 
892/34 numalı odaya muti ve tescilitalep edilen itbu hüla,ai 
zabıtname mündericatı kanunu ticaretin olbaplald ahkam ve meva· 
dına tevfikan aynen defteri mahsusa kayt ve trscil edılerek z.ıri 
harcı mukabilinde olourette tasdik kılındı. 

Adap1:V.ar ticaret ve senay( odaJı 

l~~~ı~A~ı@~ı@=~~~=ıi=~=@ı=k-=~·~:::ı 
l~ıii) . . ~ 
lro). Boğaziçinde Bcylerbeyınde ı<kelcye iıç dakika ıne- (~'":'.( 

@ sakdc içi yağlı hop ve ınu~anıtıa dö~eli, tcrkl». lıarıyo1;1 
(!) ve telefonu hane önli;ıdc büyük bir bahçesi buluı:an ~ @ 1 k. 

1@ bir yalı ace e ıraya verilecektir. Taliplerin 'ıraıalıları.lıt ~ 

' @ 40 numaraya mliracaatlan ~~f 
mütebali.i bahçt 'e tarladır. l\rsa : 
Yedi )'lİZ zir.l terbiindeJir. 

)..Jü~lcmildtı : 1 l~nc ah~:ıp ve üç 
ı..::uta.n ıbaret olup dr)rt sofa dokuz oda 
iki sandu~ odası dört hs.to\ n .. ı nıcrdlvcn 
nltı kiler bir odunluk btr !'ırın:ınhk 

'e bir ahırı nıuhte.-i ,.c ittisa1Lııde bir 
kattan ibaret ü:ıtli çinkolu bir ıııulbah· 
vardır. Bahçe 1\.1 ı-ct uıcr:ndc t:eplıcı;i 

kirj!;lr divar ,.e müıeastdlt nıcy,·cıı 
meyve .. ız aıaçl.1rl 1ıa,·idir beh\:cJe 
~arap binle ahır WC\'cuctur. t-iJr.~dc 

nıcdyun '"·e Jıio;,cdarl.tr !loı.k!n olup lı. , .. 
nıetl nınhıınunin .. i bi•ı Uo~1..;1. )'-'" 1 r.ı~ 
dır, ~\rt;a hJli ve l)ay.rı .. :·ı t.ı r r ı ıl 
olu,ı hir kaç a~aç \'.ardıı. Kıynı~ti r.ıu .. 
h-:ınnıtncsı ıki y'!.ıı hrftJır !.u:lı nıtı:Unı ~ 
tı2~-l 141i'J. . ·. d'-·~}n-1A~•r. T.ıl.ipkrın 
kıymeti n1uhamııt!r!"!e:r!nin hiot t:lcre 
nu;~!p nıiL111rını1t '.f0ıde onu nı lı-.:un,Jc 
l'-l'.)" .'f.~ÇC:o;inJ l~$Jlmf \°t"ıOC Cttnch.rt \ e 
K·7-~1totı.rU1tndt saat IQ;·ıı kaJarrneıı..ut 
hı:1. elorıu ı"hJiı.:I c..-. ' eli) ~$lnio ıc.;ra ~, .. 
llaıcıtğı 11.\n ol,: ıtır 
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BUyiık 
SeJrr isef a in 

.Mulez ac<nt•si: L:ıla:• höpru 
başındo. Beyoğlu 2So2 Şube 
ac<r.te,1: l\."hmudiye Ham olımda 

~ ıı·."""··~!e~w1AR!~ Eşaya ' pıyngosu 
BİLETLER 

1 liradır 

ıtarıbtıl 17 40 

1 rabz~ ı ıı:ı 'p0St3 ıı 
( İZMİR ) Yapuru M Mayıs 

Pl·r~c·nbe 1;..şamı Galata nhtımın
dan hare etle Zon~ul<lal: İne
bo!u, ~ op. ~amsun, Ünye. 
l 1tsa, ()r ~u, Giresun, Trabzon, 
Rizeı c !'; kcck Ye cır, Trabzon 
Polathanc (;irc..;,on, ()rdu, Fat

s;ı, Sam~· n, Siııop, İncbuluy.ı. 
ugraYarak gclecc~tir. 

--
İzmir sür'at postası 

(GÜLCE!\lAL)vaµuru 31 May" 
Cuma JA,.>O <la Galata rıhturun

dan hMek ıle Cumarte'i .. khı 
lzmire gid,cek Ye Pazar 14,30 
d., İzınird· ,, h•n:ltetle Pazarte•i 
.. b.hı se cektir, 

\l erurc , mükemmel hir Or
ke~tnt ,.e 1.:azhant mevcuttur. 

(G.\Zİ lL\ZllETLEIÜ
~İX Y.\ÜLl BOYA) 

n ı:siJILEBİ 
Tayyan cemiyeti tarafmd.rn 

~ureti ııı. !,s.,~ada cclbedilcn , 

Bcrlııı S'l ıyıı ııefise akademisi 

reisi prnfuôr Artör Kamp! la· 
mim dan ı arılaıı, G..ıi tlazret-t 

• !erinin y~ !lı boya resimleri Vi-

ran rı nms c 
bast ırılııı ı1 ır. 

Bu rcsı nler bir kaç güne 

kadar lst,, ıbu l Ylllyet ,.c lraza 

Hn~ora (Babı.ali) ~addesin~e 

Kiralık daireler 
Anadolu ajans:nın bulunduğu binanın iki katı 

ayrı ayrı ve ya birlikte kiraya verilecektir. 
İ gteyenl erin (V:ıkıt) idare Müdürlüğüne müra

caatları. 

MahlCdat müdüriyetinden: 
Kıymeti muhammenesi 

Ztrn! Lira 
615 6150 

Beyoğlunda Amerilca Seforeıhanesi ve kohot oteli arlcasında 
12 harita numarolu arsa (l 5-Mayıs-929) tarihinden itibaren yirmi 

.sekiz gün müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye konmuştur . 
Talip olanlar baladaki kırmeti muhammenenln yüzde yedi bu

çuğu nispetinde pey akçesi ve ya Banka kefaletnamesile teklif 
melı:tuplarını (12-Hazlran·929) çarşa,mba ııünü saat on dörde kadar 
lstanbul evlcal müdüriyeti bina'ltnda müteşeklcıl ıd"!e encilmenine 

ıevdi eylemeleri ilio olun.'.:;_. 
_ ...... ::::: :::: -:r:ın::;:! :!: : : ::: :: 
·:~::::::=::::::::-~--····· · ····-· 

Banko di Roma 
ım 200,000,000 Li ret sermayeli anonim öirkeı 

şubeleriııcc satışa çwrılacaktu· . :i: · 
Cinsi eh' dı ve !iatı a;ağıda ~! ll:L'yat akçesi: 45,000,000 liret 
yazı lıdır : fü l\lcı kcr.i R0ma-lta l~·ada ve ecnebl memleketlerde 

FlJtı ı.:: şubdcri ve bi.itün şehirlerde muhabirleri vardır. Banka 
Kuruş mi şubeleri: Fr:ınsada Banko eli Roma-ispanyada Banko 
350 ınJ di Roma ltalp, - ll~'1ko ltalo Eigi7.yano. 

Cinsi 

Müşür clbi< cli 
> > 

Büyüklüğiı 

120)...."70 

50)(85 250 I"' Temsil idarehaneler i: Bcrliıı, Londr:ı, l'\eyyork. 
9X14 5 ıı:. Türkiye şubeleri: 1'ıanbu1-İzmir - Türkiyenin \"C ıncaı a!i.ki 

104X SI 300 ı !i~ ecnebiyl!llin ba~lıca \iliyıa için boııa, çek ve itibar mektuplo.rı fraklı 

• 58
X

45 250 
/ İfü 1ta-Esh:ım ı·e ya ~k tevdiaıı mukabilinde hesabı cari küşat-
iP.il bor>& <'ITllr\eı·; . inbr.- Türkiye ve memaliki ecnebiye i]in 

9X 14 5 ı· mı kopoıı l ar ı·e çekler t.th>il muamelesini icra-Demir kasalar ~ar 
----0 -P-ER_A._T_Ô_R ___ ,.. fü1 ve tasarruf '"ndığı hcsahı carisi küşat edilir. ' 

~' lsı.&nbul şubeleri: Müdütiycıi umumiyesi i tanbul Sultan 

Halil Sezai 
RASUR ~IR~IELERl 
Fisllil ,.e sırac<ıları 

meli;.ıtlı ameliyatsız dcktriklt 

redavi Y e bilciimle ameliyatı 

km eder. aat t-7 Dl-

van y ol ıı Acı hamam ro. 20 

iLAN 
Merkezi lstanb:ılda bnlunan 

Topçuzadc Ali, Mazhar ve şü-
rekası üııva ıılı kollektil ş irketi 

şeri:.le riıı 31 mart 1929 tari!İ li ' 
branıamı~;i ile ekseriyetle fes

l '.~dilmiştir . Üç ay zarlında ve 

ı'r~et i ınün!esihe idarelıanrsin

dc tesviyei düyun \•e tasliyei 
hesabatı için Mazhar Bey me
mur hyiıı edilmiştir . Şürekldan 

hiç birisi işbu tarihten itib• r . ı 

ş!ı" ti na!l ına icra)'l mua~le 
eJeıni yeceklerinJeo aksi halde 
mes'uliyet şahışl arını alt olaca
ğı ilin olunur. 
Topçuz~de Mzzhtr, Topçunde 

Ali 

f stanbul Etibba 
l\Jl•AYE'.'\ET VE TEA\"ÜN 

CEMIYETt! ·o 
önii miizdek.i cuma günü 

wıt on buçukta Türle ooıı.

ğında aylık jçtima akt0lunıı

çaktır. 

Mümessil anyorum 
Vekili umuınhl bulun

duğıım Avrupa fabrikalan 
için Türkiyenln her ura
f ındıın mümessil UllJ1lfUlll 
17.mirdc Rıhtım hıımnda N. 
13 Mehmet )brahjm 

ttıhriren müraaıat. 

b: hamamı Kulluk Zade 1 Lm. tel. 1501 - ı 502-616 - 81 7. 
:ı Galat:.da .~ord.<t~rn Han, Beyoğlu Sent \nturan binası. 

Tel. Beroğlıı 390-39 ı -.1ı4 1. 
••U• ...................... ••••l•flllll- lllfllllllllllllrae11111ollo1•1ıa•ıı•11I• ----ı--···-··---·----····· ... ---·-=.::::::;:::::;::::::::::::::::::::::: n•:::::::::::::..;:;:;::::::::::::::::: 
Sirbclde Ebussuut caddesinde 1 7 numaralı dilHan 
Fatihte tabhane medresesi lcömürlült mahali 
F alihıc kadı çeflllC"lııde damat Mehmet elendi medıcaeıi 
Rumelı fenerinde garipçe lcaryesinde iki odalı mel.tep binası 

Vilayet daimi encüme-
nl.nden· Bali~ muharrer emlW huswiye icara varıl

• mele ııue 19/6/929 çaqamba' günü saat on 
bire kad.r miiY.ayedıeye laıuldğuııdaıı taliplerin encümene milracaadan. 

lstanbul Şehremaneti ilanları 
Şehremanetınden: Fatih yangın yerinde molla Husrev 

mahallesinde 6 Harita numaralı odada 641-1, 642,647, 
648, harita numaralı arsalar ansında 56,57, metre 
murabbaı sahasındaki Emanet mali arsanın metre mu
rabbaına 400 kuruf kıymet takdir olunarak satılmalc: 
için açık müzayedeye konmuştur.20 haziran 929 tari
hinde ihalesi olacaktır. Taliplerin şeraiti görmek ıçın 
lıer gün müzayedeye girmek için mezkür tarihte le
vazım Müdürlüğüne gelmeleri. 

Mahlulat müdüriyetiuden : 
Kıymell 111uhammenesi Mikd rlraı 

Lira 110 
9000 

Calatada kemankeş Mudafa pa,.. mahalleılndc balık pazarı 
caddesinde 38 atı.le 52 cedit nlllllaralı illtüode ilet odayı müıtemil 
klrgir dükkanın tamamı 22 mayıs 929 tarihın~ ıııhweıa 28 gün 
müddetle ve kapalı uırf usultle müzayedeye k-ooalın • 

Talip olan!• laymeıt ıııuhaınaıuıenin { yiizde ycdı ) buçuk 
nisbetinde pey paraları veya banka kelalelnameleriyle tetfif mek
tuplarını 19 haziran 929 çarp.roba günll saat on dörde kadar 
İstanbul evkal müdüriyeti binası dahilinde idare mdimaıi riyase
tine lenli etmeleri ilin olunur. 

MahlUlat müdüriyetinden: 
KıymeU ınulıaınıııenesl 

Zirai Lırı 

1757 35140 
Bahçekapısında Hubyar mahallesidinde Ajıtr Elendi caddesind~ 

Yeni pooelı•oe arlı:uında vaki baliya lclJadl . muhamm~ne ve 
milcttn Urll yu.ılaa mctrtk aebili mÜJ!mıil mel.tep ve arsa 
(18-..,._929) ~ ıııbartta rbıl ~ ııün müddetle 
ve nif ~ koııınQftiJr, 

Glaala.- lıalaH• ,byıneu rb-meemh ,t.de yedi 
buçuğu nlapetıode pey Uçıiel ff1'& Wa bl.lesneıik teklif 
m Jeftll (15 \ P -229) gOnil 
saat • dMda bdar E'4ıtf mlldıır""'1l binasında 
müteıelckil idare encümenine tevdi eylemeleri ilin olunur. 

• 

Tür ocakları mer ez heyetinin tertip ettiği 
Bijyük eşya piyankosu ikramiyeleri 

Cins 

Kapalı 929 model 27 katalog ı 'o. lu 
Beş ki ~ilik Il ııik otoınobli 
Kapalı 929 motleli Şe,role otomohili 
Pırlanta P, ı ı tantfi 

« Kü ı e 
flih ii k salon ha !ısı 
1"rızük ~ 

(( 

Pırlanta Paı ı.anti1 

PiJatiıı eift apa · iı erk · a· u . . 
« K<ldın kol aatı 
S \ton takım 
1pck çrea ıle 
llalı seccad . 
llt>.ı·e.ke batlani ycsi 

(( (( 

« (( 
(( (( 

(( « 
Jlel'ekeııiıı fantazi ipekli yastığı 

« 
« 

• 

il 

(( 

(( 

« 
(( (( (( (( 

llereke kun aşından yastik 
· « (( (( 

Hcreke"ıin ipelli ıneudili 
Beykoz fabrikası mamulahndan bavul 

• 
« J (( 

• 

· Adet 

il 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

10 
lü 
2· 

:?O 
.~o 

o 

J 

~ 
5 
5 

Fıat 

5000 
2500 
2200 
1850 
600 
900 
500 
400 
250 
200 

1000 
250 
100 

10 
15 
20 
25 
30 
10 
20 
25 
30 
25 
20 
3 

50 
30 

Yekı'.m 
LİRA ;;u. 

5000 
2500 
2200 
3'100 
1802 
600 

1000 
400 

2500 
2000 
2000 
5000 
800o 

300 
750 
600 
500 . 
300 . 
ıoo 
200 
250 
150 
125 
100 
600 

« 
« 
lt 

(( 

« 

• 
(( 

cc Mektep Çıntas 1 
« eğer takımı 

200 
20 
20 
50 

5 
5 

50 
20 

231 

5 
100 
50 
20 
10 

ıooo 

600 

220 
500 
250 
400 
500 

« 
« 

« etrak ç tası 
(( 

(( , « (( « 
Esirgeme Dernigile Hilftliahn1er 
San'at cviııiıı öo1en döı.abl, ipekh 

r ı· • .. 
Illuz, )1l tık , ça~ takmu, nıasa örtii u 
İpekli utnbinezon, eşrap, çamaşır 
T.ıl.ııı~ gibi fis eşyaları 
Z.ıri f \lir o ya 
El işi bir abajor 
il urde~iıl , 
İki paı·ça ceviz sigara kutu u, dokuz 
Parça işlen1eli fil dişi hamın sigara 
Tabak: sjle on bir adet günılış mineli 
erkf>k ve kadın sigara tabakaları 
İçerisi 'f fırk tipi minyatürlerle 
İşlemeli l.ıiiyük paravana 
iki küçük paravana 
GayeL nnLanna çerçeveli nıinyatiir 
Uallal .N ıri Erendi tarafından bronzla 
Yazılmış levha 

« 
« 
« 

« 
« 
(( 

« 
(( 

(( 

~ « « (( 
Kütaltya çinisi 50 saııtim tulünde vazo 

« c< « kavanoz 
« 4Q « arzında tabak 

t (( 60 « tulünde yazo 
• 

1 

Tahvilat satışı tehiri 

1 
1 
1 

22 

1 

2 
2 

1 

20 
25 
25 

20) 
200 

50 

1 5'.> 

! 50 

1 50 

1 25 
, 6 25 

7 
10 10 

3 cifı 60 • 

3178 50 

20 
25 
25 · 

450 

40) 

400 

5() 

51) 

50 

50 

25 

15() 
71 

IO:l 

180 

50 

::m:::::::::::::!!b1!m!::::=:::::~:!Aa •• c.e:a.:c::::r=:::::::::.. ...... ~-:=:::: 
:ın-.. ··-·-· .. ·······-··.::::::::::.:: .. -:.;:ı::,=ı::::".:::::::::-..::::::-.::::.:ı:::ı::::::::: 
fü= Tramvay şirketinden: ım ·-· 

lstanbul tramay §irl.:etı bilct~ilc vatilcsl içlıı ıalip ım 

Sandtğl müdür• ı:ıı Bu vazifeye ıallp olıılıılar cama •e pazr püadcn !fü 
ıgı maada her gün sabahleyin ..at 9 ile 13 arasında ve lii! 

Emniyet 
l :... .. .. 

• al:,amlan saat 15 ile l 8 arasında Gal•tada Hayneman jiil 
Laıwıda ıırlı:ellıı h.reket kalemine mürecat cdebilırler. igi lüğündıin: 

ı .• Biletçi olmak laeyelcr atideki §&rtlan haiz bulunmalıdırlar; m! 
Sandık namına tnerhun olup vadesinde tediye! deyn 1 - Tiirklye tchauı.ndan olmak. füi 

dilmeditmden MI~ 3() ınayıs 929 tarihinde s:ınlacağt ev- 2 - Y •§l 20 den fazla Ye 40 ı.ı al+ bulunmamalc. jii! 
1 el .............. --'" h il' ha.sbell" 3 - As\er vesık .. ı yolunda olmak. fır,· 

'\'C ce ga.ıct .,.., W..ı .,..,Unılş olan ıa v· ann satışı · u- ·ı: 4 - Yeni harnar ile olı:ııpp yazab ek ve heuptan :ı:. 
zum tehir ~ilettk 1 ! tıwran 9'l9 tarihine müsadif ça - m- • imtihan verebilmelc. jiH 
ı... .. ü t d"... .:.'--• ~e tahvillt borsasında pl•n• • .r 5 - Hızmeıe girmedeıı evnl bbbi ~e n-OC iı de !i 
ua gun SaA oıı "'.-e, """" • , _ lı: sıhhatte balunduğu td>e,,eıı .,l111nelı:. j 

ili- 1 al !{ b 1 nd ğu ·ı ·• ol ı:---······-······ı--· .. --=·-=· ........... 9!.·c--· ı. muc ince ••tı m arının mu arrer u u u ı an un ur .................... - ........... :*: ··~~ıe!ll!:!!!'!:!!~:!!!ll·ı-- ·--...... ,,. ........... . - · ..:-·····c:ı.····:::··r··2-··· -:=~ .... ·······-·:m··-=·:.-·ı"····· 4!i , ..... ··-·· •• -· - ··-·--- a :::..-:,:a 



r f.-f ( 1 ~ ~ lRTLARI: 
.. 29 Mayıs 

1929 
r H~ GON C1MR TOJtK GAZETESi -

1 1 urk iyede )farlçte 
Kuruş Kuruş 

11 

'}~ '"' 15-0 000 
:t 400 ff,'1) 1 
6 ;~ 14~0 

Gll%eteınb<le ~ yaza Ye 
e,imlerin bOtüQ h~'-n mahfuzdur 
Ca.ıcıeye f(ınderlletek ıncknıplann iizerlne 

idare içinse (idare), yazıya ıl"t ( Ym) 
işareti knnulmalıdlr 

'l'ikk. mekteplerile fayd•h etetb 
ıl&ıifuıııdt '!/ ~ 20 temtlat tapılır 

Büyilk ~ Yi bir Ç(>k detı lçtg verileo il:ln!arla 
hıııosl ınahlyeııeıJ l~lano ücmı 

idar~ :.ıe kararlaştınhr. 

ILAI TARiFESİ: I 
Satırı Kur·ıı 

11-8 !oc! sayfada ll,50 1 

ş • • ~5 . 

t t : I~ i 1 
1 ,. '200 

12 IWJ 2COO 

eaıılııayan n:<kluplarm fadcılnden, \t)'mn.6· 
mukaddereıU mektuplara konulmut parldarm 
lr.a1bolmannd&n ve ilJnlann mütı.dertcatmda.n 

idare meıul detildlr. ,, __ 

Ilı gccetl •_..,,ı ______ ;:... ___________ d..,,...-------~d:--ı Sayısı 
stanbul, Babıali, Ankara caddesin e ('V akıt,, yur u 

Cuetemlza hu•ı.ut din kab111 ıdeıı yer 
H. S. il ilAD•t acerıteıt. 

ı_-a lntı sayılaJ ı 
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resnıl illnlar 
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\ B -1- - 1 :•••Darüttalimi musiki•••• orsa ar 28 mayıs 1929 • • Hey'eti ıtmdilik yalnız Cuma günleri : 

~ __ --=-" ,......,.,..~,_,,--,-i ••CtıJ)ukltı bal1~esİ11de terennümsaz• 

!\ ı:ktıt 
=---=1 wAfılrlı Kıp~!,_- > > olmaktadır. 

J ~ı · rıilı ,u ı 
1 : ,, ,, :' 

~ o Yı: ~aı: tlır .. arıt 
t'. :- ~·lıf!l . aı ~ 

A'l:l·lııty\' ~ i lin' 

:r ı c~- Rorn;. ı·y' 
~r l.r a ı:ı.:lp-ar 

FrlfJ!:f!ın. fl<·ıınl 

:o Fı-anFıı fı • ı cı 
~O Jl:ıfy:.ın Jirtlı 
:o kuron Çclı~ • • l'lo,;\kya 
l Çenonet, • ~o"Viyet • 
1 ltJ<ıti ı l.l'hiFtan • 
!O Dinar , )"opoıla,·ya • 
:o l'•kika fraıı~ı 

l'< · zet:ı J1pauya 
20 JE,·itre frangı 

1 Meciıliye 

Çek 
LoDdra tuerlne blr 1n~-tllı Jlr3Sl kuruş 
J\nıork ı 'Türk lirası dolar 
P.trjı • frank 
~tılano 

Perlin 
~ol'ya 

Brüb•I 

• 

• 

J..ndEterdam• 
cınevre • 
rrag 
Yiy:na 
~l.ıdrit 

Yarıova 

Atına 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Uret 
• mark 

• leva 
be ika 

• florin 
• frank 
• koron 
• ıilin 

• ıı•••t• 
• zeloli 
• dirahnıl 

I Ukre, 
l eleırat 

:o ley kru.!1 
Tlirk llraat dinar 

Tahviller 
Jfli1ıaz dalıil! ı vadeli• 
lit.:}unu muvalıide 
ikramtıel! demlryolu 
ht•ııLul trım,ay •lrketl 
P.ı~tım Dok Ye Antırepo 
ll!,n1ul anonim ru ıtrketl 

Hisse senetleri 
1~ 1 ankası 
(1 1ır.11nI1 baııka!U 

1001 
1 

25 
26 00 

53 ·25 oo 
,, 0300 

~· 00 00 
~4 15 OJ 
~9 0000 
82 00 

161 O'OO 
00 
Ol 

215 
122 

0000 
22 75 
73 00 
114 00 00 
::o 50 

,,, 00 

1003 25 
048 40.00 

12 38 00 
9 2soı 

:2 02 75 
(6 75CO 

3 47,15 
1 '000 
2 5075 

18 27.IU 
3 4375 
s se s·ı 
4 so.so 

37 45 
24 110.00 
27 40,00 

93 
1 194 
r 1 

82 60 
7500 

30 

25 

• ı2 115 
138 00 

1002 
206 

sa 
l·s 
~000 

1 
25 o 

o 25,00 
00 

24 s1 s·ı 

29 12500 
P2 26 

161 25 00 
215 211 
122 25 

0000 
22 
73 
114 
29 

790 

15 
00 
25 
50 
50 

roo5 2s 
o,4a Sl,25 

12 33 50 
• 22,00 
2 0225 

GB 82,5, 
3 47,UO 

1975 
2 ı0,25 

18 12,ııo 
3 43211 
s SB.75 

4 a:ı,oo 

Sl 45 
24 82,llO 
27 37,50 

93 •2 r;o 
194 50 00 

7 30 

Ticaret ve 7.ahire borsası 
Jiatlar Ticaret hor'• ı Utlbumamııııı:ı tararınd•n vnllmla!lr, 

Ok.kası 

Aramı Aıgart 
K. P. K. p, 

Eugday % Çavdarlı 
Y ..ıfJi Ullk 00-00 00 00 
l\nılca C0-00 0000 
Sı!r.ıer C0-00 00 00 
Sert C0-00 00 00 
ııı ""'. 00-00 oo.oo 
~<'tl uı~lııut 0-00 00.00 

00,00 
00,00 
00.00 
0000 
(I0,00 
0000 

-ZAHiRELER-

. '"aYd:.r 

. .\ :--;,· a 
ı \I u:ır 

u: .. ! 
· t ruJı·e 

ı s11Fan1 
ı u ~em l 
-- ~ 

oo.oo 
1430 
ıB 15 

oo.oo 
~O!>O 

-HUBUBAT-
0000 
00 00 

00,00 
14 20 
1420 
oo.oo 
0000 

co,oo 
0000 

-UN-
Çuvalı kilosu 
Eklstra ek!ıtra 00 1160 113~ 
Eki.ıra , 1200 1 18~ 
Dlr!nc! yumuoak 00 1850 ı ı aJ 
Birinci reı-t • ı300 ı 140! 
ık!nci 1200 0995 

- TİFTiK - i 
Aı , kara 000100 000,00 1 
Akş•hir 000.00 000,00· 

Yapası Guz yunu 185 00 094,ooJ 

- AV DERiSi - ı' 
Zerdela fi!li 0000,00 0000,00 
Sansar 
Tilki 
Kuoduz 

0000,00 0000,00 
• 0000,00 0000,~ 
.. cooo,ooo eooJoo 

-FINDIK- ı

1 ç fıııtl ı t 000 00 002 00 
Badem 000 00 000, Oo 

Emlak ve Eytam bankası 

umum müdürlüğünden: 
satıhk köşkler 

- · f stanbulda Büyükadac!.. Nizam caddesinde (Seferoğlu 
l<öşkleri ) namlyle maruf ve iki kıt'a tapu senediyle bankamız 
uhte•indeki maa müıtemilat köıklerin satııı taksitle müzayedeye 
konmuıtur, 

2 - Müzayede kapalı zarf usulü iledir ihale 3 haziran 929 
pa1aıte•i günü Ankarada ve banka idare meclisi huzuriyle icra 
olunur. 

3 - Satın almak isteyenler (7,350) liralık teminat lraeıine 
med urdurlar, Bu teminat mektubu teklif mcktuplarlyle beraber 
ihle gününe yetiımek üzre bizzat umumi müdürlilğe verilir. ve 
yahu, taahhi!tlü olarak posta tle gönderilir. 

4 - ihale bedeiı bilalaiz ıeluz ıaksittedir. ilk taksit pqindir, 
5 Talip olanlar fstanbul ve ya lzmtr ıubemlze ve yahut umum 

müdürlüğe müracaatla mufa sal §aTlnamemizi mütal&a ebnelerl ve 
müzayedeye lıtırak halinde bir lira mukabilinde birer nushasını alıp 
teklif =ktuplarına rapteylemelerl icap eder. 

Mahlulat müdiirlii
ğiiııden: 

Ilidaycli ihin 29 .. 5,, 929 hafta (1] ·nihayeti 
kin 26,, 6,, 929 ı:ar~anba 

kuruş 
22500 

320000 

42678 

150000 

126900 

72336 

Rustem paşada mahkeme sokağında atik ve 
cedit 20 numaralı 250 arşın dükkanın oıı altı 
hisse itibarile iki hissesi. 

Feriköyünde Furun sokağında 16, 18 maklup 
numaralı 1600 arşın arsanın tamamı. 
Fatihte Dülger zade ~ahallesinde eski devehanı 
caddsinde 5 numaralı muattal çeşmeyi havi 142 
arşın 7 numaralı kabristan arsanın tamamı. 
Üsküdarda kısıklı kariyesinde münhedim Se· 
lami Ali efendi camii kurbünde kain ve içinde 
kuyuyu havi 3000 arşın terbiinde olan arsanın 
tamamı. 

Bahçe kapısısında çelebi oğlu Alaaddin mahal· 
lesinde Yenicami kapusunda 82 atik 63, 64 
cedit numaralı elyövın iki dükkan olarak istimal 
edilen 66 arşın mıktarındaki dükkanın yüzyirmi _ 
hissede otuz sekiz hissesi. 
Saraçhanede Feruz ağa mahallesinde Şekerci 
Sokağında üç odalı 601 arşın mıktarında bir 
bap harap hanenin on sekiz hisse itibarile on 
hissesi. 

Bidayet ilan 22-5-929 lıafta (2) nihayeti il:in 
19-6-929 rarsamba• 

Kuruş 
490000 

70000 

62500 

10000 

. . 
Galiıtada Kemankeş Mustafapaşa mahallesinde 
çömlekci sokağında 16.18-20 cedit numaralı 

bir çatı tahtında kargir iki bap mağazanın 
tamamı. 

Topahanede Ketani Ômerpaşa mahallesinde 
cami ittisalinde 240 arşın arsa üzerine mebni ı 
tamire muhtaç mektep mahallinin tamamı. 
Çelebioğlu Alattin mahallesinde Yenicami av· 
!usunda 60-84 No dükkanın dörtte bir hissesi. 
Eyüpte Evlicebaba mahallesinde Bülbüldere 
caddesinde 19 No bir odalı hanenin tamamı. 

Birlayeti ilan 
ihin 

15-5-929 hafla (3), 
12-6-929 carsamba 

nihayeti 

Kuruş 
490000 

50000 

21667 

18000 

• • 

Çakmakçılarda lbrahimpaşayıatik mahallesinde 
Fincancılar sokağında çeşmeyi havi 165 arşın 
miktarında bulunan kargir mektebin tamamı. 
Rumelihisarında Yaşmakçışücaaettin mahalle • 
sinde vaki beş bin arşın miktarında bulunan 
kabristan arsasının tamamı. 
Çarşıda Terlikçiler sokağında 72, 7 4 numaralı 
iki bap dükkanın sülüs hissesi. 
Yenibahçede Nesilşahsultan mahallesinde Çı -
narlıçeşme sokağında 2 mükerrer numaralı 
hanenin tamamı. 

Bidayeti ih\n 8-5-929 hafta (4) 
ilan 5-6-929 Carsanıba 

nihayeti 

Lira K. 
270 

183·20 

875 50 

600 

1740 

' . 
Koca Mustafa paşada arabacı Beyazit mahal
lesinde Silivrikapı cAddesinde 8 numara ile 
murakkam münhedim mektep arsasile içinde 
mevcut taşların hey' eti 
Koca Mustafa paşada 
ğında 25-27 numara 
arsasının tamamı. 

mecmuası. 

Ramazan efendi soka
ile murakkam mektep 

Samatyada Sancaktar Hayrettin mahallesinde 
camii şerif sokağında 14 numara ile murakkam 
arsanın tamamı. 

Çarşambada Beyceğiz mahalle ve caddesinde 
4 oda, 2 sofa, 1 kuyu ve bir miktar bahçeyi 
havi 68 numara ile murakkam harap bir ha

nenin tamamı. 
Beyoğlunda Amerika sefareti ve Kohot oteli 
arkasında 9 harita numaralı 290 arşın arsanın 
tamamı. 

Kötahya jandarma yeni ef- 3600 

rat müdirliğinden: 
Galatada Ekmekyemez mahallesinde iskele 
caddesinde etrafı hanelerle muhat takriben 
1200 arşın metruk kabristan arsası. 

92 Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde Halitağa 
sokagında 12 numara ile mürakkam arsanın 
648 sehim tertibile 112 sehminin 15 sehim 
tertibile bir sehimi. 

Kötahyada 6 numaralı jandarma yeni efrat mektebi için kapa
lı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilen erzak meyanında 
ıııi:-darı aşağıda yazılı etlerin fiatları haddi itidalde görülmedi
ğinden J 1-5-929 tarihine kadar ı·irml bir gün miiddetle tekrar 
kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. -Taliplerin yevmi 
muayyende Kötahya Belediye Dairesinde rıiiteşekkll komisyana 
n1üracaatıarı. 

azami aıkari ..,...._ ............. 
ı~ ~~ 

1-000 ~ 

cinsi 

iJiır eti 
~keç eti 
Koruıı eU 

Baladaki emlaki mahlule dörder hafta müddetle aleni 
olarak müzayedeye konulmuştur. Müzayedeye iştirak ede
cekler kıymetin yüzde yedi buçutu nisbetinde teminat 
olarak dördüncü haftanın ihale günü saat on dört bu
çukta Çcmherlitaşta lstanbul Evkaf mü(iüriyetinde mah- ı 
1ulit kalemine müracaat etmeleri. 

istanbul ithalat gümrüğü müdürlüğünden: 
20 sandık C F kilo 150 Kakao ( Transit ) 
1 c P V E « 168 Pamuk mensucat 
2 « N B ~ 1766 Adi demir saplı çakı 

4 « M H « 3850 Sigara makinesi 
16 « A C « 47550 Tehi şi;e ( Transit ) 

2130 adet « !9 M:,h!eli! zımpara taŞ1 
1 sandık E F HA « 1091 Et Saibı konservesi 
3 fıçı • Ş<ır~p ve raklanı 

18 paket Jp,kli nıensııc :ı t 
3 c Ustik deuiz başlığı 
2 ., • , lpckii ve rwıııklu eldiven 
3 « İpek çorap 
3 « • Gümüş kapl~ma pinç mamul!tı 
1 c Traş sat-anu 
2 c Pamuk gömlek ve memelik 

lO c • • Muhtelif ipekli ve pamuklu kurdela ve şerit 
1 « Vernikli cilil 
3 « • • Deri kadın çantası 
1 « , Çerçivell resim 
1 c • lstampa boyası 
2 « Dikiş iğnesi 
5 « Müstamel yün elbise ve glase iskarpin 

10 « Muhtelif şekilde Şapka 
2 « Demir kilit 
2 « Astusa ve kurşun kalem 
7 c Pamuk ipekli tarahlmde 
1 « Pamuk meıısucat 
1 « Lavanta numu:ıesi 
7 Sandık S R kilo 19-29 Mııbil:ıa 

Balada muharrer yirmi dukuz kalem eşıa 1 haziran 929 cumartesi ı:üniiııden itibaren lstanbul 
ithalat gümrüğü satış anbarında bilmüzayede satılacağı ılan olunur. .-
İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilcinatı 

Semti Mahallesi Soka!!,ı No Nev'i Kıymeti muhammenesi 
Boğaziçi Ortaköy Mütevelli atik 2 nıa:ı bahçe ahşap ha-:e 850 lira dört taksitte 

Müştemilatı: Bodrum ve çatı ar~sı ve '.'.;i katl~n ibaret olmak üzre beş oda bir sofa \·e 
halası vardır. Muhtacı taıdnlir. 

Edirııekapı Emirbahari Kapıharici atik 28-2&n. Nalbant dükkanı 175 lira peşin para ile 
cedit 2<J-22 

BalSda evsafı muharrer emlfıkin hizalarında gösterildiği veçhile ve tahmin edilen bedeller 
ile 8-6-929 tarihine ırüsadif cumartesi günü saat 15 te müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin 
bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu heslbile pey akçelerile veya muteber banka mektup
luplarile Emvali Metruke satış komisyonuna müraca.1\leri. ------

Semti Mahallesi Sokagı No. Nevi hazineye aıt 38 - 120 tam 
Eminönü Şeyhgeylani Peyniri atikll cedit 9, il lK5gir magazalar] ve sıılus hissenin 

kinıeti mulıamnıi:ıesi 

Lira 6.J-00 - Sekiz taksitte 

f.lüştemilat: 9 Nolu dükkanın iki kat üzerine dört odası olup bu dükkanın lüleci sokagında 

birde madhali vardır 11 Nolu dükkanın havası yoktur. 
Balada evsafı muharrer emlakin hazineye nit 120 hisse itıbari!e 38 tam ve sülüs hisseni.

bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzere 6400 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulılc 
3 • 6 - 929 tarihine musadif Pazar güııü saat 15 de teklif zarflarının küşadı mukarrerdir tal ·p. 
!erin bedeli muhammcnin yiı<de yedi buçuğu lıesabi!e 480 lira temiııat akçdcri veya muteb~r 

banka nıektuplariyle emvali metruke satış komisyonuna nıuracaat eylemeleri. 

lngili1. motor fabrikalannın en mc~hurlanndan 

TANGI 
Her nevi mahrukatra işleyen motorlar. Tulumbalar ve 

saire. fnla malumat ve izahat için İstanbul yeğane vekili 

o:an OalataJa Küçük Millet hanında 15 16 numarada TAKAR 

müracaat ediniz ) 

teomi)rlm•Iİlrı ekserlya taklıl 

edılirler. 

fak.litl6nnd8n sakınmak için ıtıt.lm& 

kirmızı bandırollu 

ve .. &~ • markah hakıki 

ambalajına· dikkaL ve 

digerlerlıu reddeclittiz . 

Niksar asliye mahkemesinden: 
• "iksarın Cedit nıah;ıllcsindcn 
sağı çukurlu oğlu mcmiş ba
hçesi solu :'lkmiş arkası ka
ra bııdur oğlu bahçe>i çcp
hbi tarik ile mahdut bir 
bap hane maa ! -ı.ı ~chim i
tibarile 6-1 sehmi Şükrli 32 
sehmi ~uıiye 6 sehmi :\Iev
lude kocası Mustafa ı 8 seh
mi Apıliillv.h 6 sehmi Zekiye 
kocası :\lustafa 12 sehmi Ze
kiye oglu Ömer 6 sehmi Ze
kiye k17.1 Ilıınifcnin olup ka
bili t:ık,im olmadığından bil
miizaycdc >atılarak bedelinin 
hisscdarana schinıleri nisbe· 
tinde tevzii il:uıı kati ahk,\
mından bulunup icrııyıı ko
nult!ııgıından tarihi ii<lnd.ın 

itibaren 31 günde ihaJ .. j cv
veliycsi 1 5 günden ih:ılcl 

katiye~i kra olunac~t,ır.dan 

talip olanların ye dalı~ fa1.:a 
malumat almak i tiycnlcrin 
Niksnr icra dairc,inc müraca
at eylemeleri ilAn olunur. 

. Mayıs 
' 1 Zilhicce 19 Bu" Cevza 
' Ayın b•tııı f'21rgl Arm doa~u 
. 8,59 t=Jl2.J 0,00 

1 Çarşamba ı 
· , Sıcakların başlaması 

1- Namu vakıtları 
1 ah Öfl• llıt.ii Akta,.. Yatıı l-ı•'« 
4,32 12,11 16,!0_J.2:.~2~,29 ~.ı•ı i 
Buıün dotaruara lıim• · 

Erkek: Ku 
Ah mel Şehper 

iiniin nasihatı: 
llile1 Je ı ı an. mihnetle ca~erir 

Meı'ul müdür: Refik Ahmot 


