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irlerimi, benim d yğulanmı anlıyorsanız ve hissediyo sa ız 
"GAZI MUS'f4FA 

- 2 hı cı;w P == ' . 

Relslciimhur bazrtleri dün öğleden sonra saat 3,30 da Ertuğrul yatyle Imralıildasmı t hu 
yurdular. Relsicümhur hazretlerinin teşrifleri e nasında dün dolmahahçe ayı bahçesinde 

ve Ertuğrul yatında almağa muvaffak olduğumuz çolt kıymetli resi •nlerini dercediyoruz. 

GAZ Z. EVELK. AKŞAM, YE ~ 
• 

HARiKULADE 
R HiTABEDE BULUNDULAR. 
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makbul mevcudiyeti. olacaktır. 
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llE ·s. CÜMHUR HAZRETLERİ DÜN öGLE~ 
DEN SONRA "ERTOGRUL,, 

YATİLE İMRAT_)İ ~~DASINI TEŞRİF ETT1LER 
1 
lteisicümbur ho:r.rctleri. ev

h e ki akşam Pnris sefiri Fethi 
eyfendinin Büyiikderede ika· 
~e~ ettikleri yahd!l er~flerin.e 
b e~ıde ettikleri zıyafetı teşrıf 
t Uyurdular. Gazi hazretlerinin 
h~rifleri i haber alan halk 
lo U esnodo yolınm önünde 
Plauaı·ak, ve orada, aotlorca 

'\'e müştak, reisict1mhur 
etlerini be ledi. Akşam ye· 

~ eA'iuin niha)etleriııe doğru, 
~lir.ika Gazi mar§ını çalmağa 
d tlodı. ~ı rşın sonunda rıhtım· 
!, i halkın bar retli ulkış se~ 
ijri tfı &ofray odnr aksetti. 
~Unun üzerine rel icilmhur 
rtotleri fevkalllde mütabaseis l dul r ve b ikona doğru iler
eyıp başlariyle halkı elômla
d.ııar. 
h lialkın tezahürü, reisicitm

U,r heuetlcrinln görünöşleri 
lit;rine, pek heyecanlı bir man· 
~ gösterdi. 

.. 1( dın, erkek, çoluk ç~cuk, 
~°Ktislerini yırtarcasına: Y oşa 
d flti! y a_ş G zi~,de)'e bağırıkr· 
k tı. Hislerin bu coşkun oı 
!ll' ıeınd reisiciinıhur lıazretle

İ' endflerlni tutauıadı!nr ve 
l'ticalen ayet beliğ bir hitabe-
de hu.lundular. 
!l ltefsicümhur ha:r.retleriı "Ha· 
bHnlar, beyler, çocuklarI,, bita· 
~i e haşluyuıı hu cidden eoııml· 
l ~ tıutuklnrındu, evveliı halkın 
~:lldilerine kaı· ı gfüıt<'rdigi sa· 
\ft1i:1i tezahüre teşP,kkür ile mu· 
~-ı ele etnıi~ ve hu udide fev· 
tll lldn nazigihıe ve niirnzi~kn
~ tle C'Üınleler irat hıo urduk tan 
~~l'n, kendileri hnk'kmdo bir 
~tlnı· hethttb ~"ızların, gn)_hu· 
ttt· erı C!lnaısmda, hurado ı na 
~d •ktcri meium haberleri kust· 
"e er~ , din eyen kiitle~ i evk 
'uy~ey~cancl~n sarsım vecizeler 

ın: lerdır. 

'') l_teiı;icümhur hazretleri em
~- 1~ hitaMleri oı·asıoda hil

Şunlnrı ııö ·)emişlerdir: 

...._ ''B · · i h t d. }\it euım ıç n za nıe c ı-

1)1 lltıuz. Bundan mahc p 
ttı '1Yo:tuın. Beni görmek de· 
@~ k, behemehal yüzümü 
~l~llıek deme değildir. Be· 
t~ı.ı.ı' fikirlerimi, benim du· 
' d Qruıu anlıyoı·sonız ve his
l\t-Yor ntz, bu kafidir. An
~\> 

1 
dan buraya gelmeden 

t i İttilll ki hakkımda: 

.. 

Ga:d hd~retlerinin dan ErtuArulda aldıAımız 
gazel bir resimleri 

ölüme mahkumdur? • ı tim yerindedir. ( varoluo sa· 
yor, " . 1 . daları, alkı lar ) 
demitler. (ahali, düşman s· ı k be l 

l d. bağı· - ız m a şam n m 
rıoız kahrolsun " ıye karşımda milletin hlr ütle· 
rdı ) • si bir tim alisiniz. Size bit.-

Gazi Hazretleri deviıml~: 8 ; ederken bütün millete 

- İşte karşınızdayım. Sı- sesimi işittire~~ğl.~e kanii~. 
bhattaymı. Elim ayabrım tu- İşitiniz ve ı~ı~tırıoiz: sizın 

K . di göd rhıizle gö· wenfautınız ıçın sıhh tını, 
tuyor. < 11 •• ü ö '\la f ve hasreden 
rfi orsuııüz i saı asağlamım. omr n 

y • • d -'ı" sı·zfere odam sıbhattadır ve IZID 
kuvvetım yerın ta r. , . . 

· • heri olan mulıabhe· için çalışacaktır. O, alzıo ı9ln 

YUNAN HÜKfJMEıiNH 
VERDiGiMiz 

NOTANIN METNİ. 
Ankara, 10 [A.A) 

Atına elçimiz. tarafından per
enbe srQnil akşamı Yunan harici

ye nezaretlue verilen cevabi muh
tıra berveçhi atidir: 

Tfirklye Cümhuriyeti hükumeti 
hariciye vekiline Yunaq •efiri ta
rafından tevdi olunan 27 T eoımu:r. 
tarihli muhtıra muhteviyatına ittilli 
kespettik. Bu muhtırada Yunan 
hilkt'tmeti mevcut muhtelif mese
l lerln h lli i~iıa cereyan eden 
mil:ıakeratin akamete utra aaı 
mes'uliyetinden teberri etmek te
mayülün<i göstermekte ve mu:ıa
kerat dosyasının muhtelifinfih ka
lan noktalar üzerinde karar ltti
haxı için beynelmilel adalet diva
nı v ya laviçre konfederasyonu 
reisleri tarafından tayin edilecek 
bir ve ya milteaddit hakeme tev
dlini teklif eylemektedir. 

Türkiye hükumeti işbu mesele-
lerin hallini temin edecek uhut 

({; ve muknvelıit mevcut olmadığın-
,;:an ha:ısretkri diln lmrara. dan dolayı müzakereye girmiş de
tqri/ buyururken l!..rtu(jr-ul a· ğildi. Onun evel ve ahır göz. önün-
' tında aldığımız resimleri . de bulundurduğu şey, gerek tebaa-
yaşıyor. (çok ya sesleri, sının, gerek garbi Tarakyadaki 
fi ki' 1 1 ) ekalliyetlerin hukukunu Loz.an 8 re 1 a kı ar muahede.sile onu takip eden iti-

- Benim kuv'\·etim, he· lıifnamelerin ahkamı dairesinde 
nim size olan muhabbetim temin etmekten ibaret olmuştur. 

Bu muahede ve bu itilafnamelerin 
ve izin b n oloo mubah- altı seneden beri tatbik ve intaç 
betinizdir. Bu millet, bu olunmaması mes'ullyeti kendisine 
memleket, "·eni rciimi ilze· teveccüh etmediğini isbat etmcğe 

"' ~ Türkiye daima hazırdır. Bu yüz.-
rinde dilnyamn en makbul den mütemadiyen şikayet etmek-
hir mevcudiyeti olacaktır. te olan Türk hükum tine 1928 

Marbnda Cenevrede Te..-fik Rüştü 
Ben hunu kendi gözlerimle beyefendi ile vaki mOzakeratında 
görmeden ölmiyeccğim! (ço M. Mihnlakopulos müna:r.iünfih 

d l ) meselelerin hnlli .için daha seri 

nan sıra ile rİf.aHt eylemekte ol. 
duldan muhtelıt komlayona t.evdt 
eylemit bulunan ahkamı ahdlye 
ile kablli itllAf olmadığından mD
teaktben her f ki hilkümet arasın
da yeniden flkfr tlai vuku bul• 
mu~tu. Nihayet iki m mleket ara .. 
ıındald hfianü münasebab takviye 
eder ve kendi tebaasının huku
kunu daha ziyade sür'atle temin 
gibi ameli faide ... 

ab al kimde? 
Anadolu ajanaı 'tarafından 

notanın arkası dnn gece gazete
miz. makiney verileceği ınrad 
ıönderildiğinden maal'esef der~ 
dilememi~tir. Hariciye vekiletimi
zin günlerdenberi hazır bulunan bu 
notayı böyle gece yarıları tebliA' 
ettirmesi ve bilnetice gaz.eteleril 
mizde yarım yamalak neşredilme.si 
ve postahanenin ajan a gönderdiği 
telgraf kfiğıtlanmnda içinden çıkı· 
lamayacak kadar karışık olarak 
verilmesi hakıknten şayani tees
süf bir keyfiyettir. 

l\fO~KOVA EFİRİ 
IJU GiTTİ 

Moskova büyük elçimiz. Hüseyin 
Ragıp bey, dün Çiç rin vapuru ile 
mahalli memuriyetine haraket t
miştir. Ragap beyi nhh?tda .bir ç~k 
ahibba ve aşinaları teşyı etmı4lerdır. 

Moskova sefirimiz. tecdit edi
lecek olan Türk - Rus ticaret mu
kavelesi müzakerah için murahhas 
tayin edilmiştir ve bu hususta An
kMadan icap eden talimatı almış 
bulunmaktadır. 

Atiııa seiirinıiz 
yoşaym, var olun sa arı ve daha ameli bir çare bulmak 

" Gazi Hazretleri coşkun .ı:r.re bir müzakere açmak ve bu- b ,. · ef •}ror 
halka i tirahat etmelerini nun için hakem tavassutuna mü- U gun g .1 

_ 
t t k tekıı.fı"ndc bulunm Atı·na sefirimiz Enı• B. Bugun 

b ildirerek dokı' atarca eüren racna e me • ı uştu. işbu hakeme müracaat tek- T eodora vapudyle şehdmir.e gc ~-
(kışlar arasında hıtabelerine lifi mevzuubahis mesaili cemiyeti cektir. Enis B. bir iki gün ,ehn-

kv f d m·ı:r.de kaldıktan sonra Ankaraya nih yet vermi lerdir. a am tara ın an mansup ve se-

l 
lahiyeti liiz.imeyi haiz. bilar f aza- gidecektir. 

Ga i Hsı. dü 11 1nrali • • • b ·· cılı oı· 
adasını teşrif buyurdu Yerlı nıalla ın sergısı u gun a Y · 

Reisicümhur hazretleri dün öğ
leye doğru lmrnli adasına gitmek 
arzusunu iz.har buyurmuşlar ve 
saat üç buçukta Ertoğrul yahna 
rakiben hareket etmişlerdir. Evel
ce de yazıldığı Jibi Gazi hezret • 
leri lmralıda bir nümune çifliği 
tesis etmek arzusunu izhar buyur
muşiardır. · 

Gazi hazretlerinin refakatlerin
de -tibi umumileri Tevfik, er. 
yaver Rüsuhi beylerle Saffet Bey, 
Nuri B y, Rea p Zühtü Bey Kılıf 
Ali bey, Cevat Abbas B y, tahsln 
.dey, Hasan Ca-vit Bey Mu fız kı
taat kumandanı lrımal{ Hckkı Bey 
ve 'yaverleri Silkril ve Cel&l Bey
ler bulunmaktadır. ReisıcOmhur 
hazretlerinin lnırali adasından bu 
sabah avdetlerine lnti:r.ar edilmek
ıedir. -1 lslzin l<onserl 

Dün akşam .aat 8 de Ertu~: 
nıldan alınan bir telsiz.de Rem 
cfimhur hauetlerinin radyo tara-
fından bir konser verilmesi arzu
sunu iz.har ettikleri bildirilmlş ve 
bunun Qzerine radyo orkestrası 
tar fındno muh- telif musiki par
çalan terennüm edilmiştir. 

Ser d~n. M;ı kÖ ' 

M·ı1· T- k · bi ı·~ ·t aLndan Galatasaray lisesinde hazırlanan 
ı ı ur sanayı r •ıs· ar 11 h ti ri t 

yerli mallar sergisi bu gün sa t 16 da b şvekil paşa az.re ~ h ~~·· 
fındnn kü at edilecektir. Sergi umuma çık kalacak ve u u ıye 
alınmayacaktu. 
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Avrupa ittihadı -Şimali Amcrikadaki 48 devlet 
büsbütün birlcşmi lcrdir. \ aktiyle 
şimal "e cenup dcvlctltri süıekli 
bir muharebeye g•jrişmişlerdi. f ~in 
sonunda bütün hu abık muharjp
lcr ittihadı kuvu~tlcndirdiler. Bu 
sayede aha iıi,b n ile A rupa 
kadar bü ük bir ülked 121) m(}. 
yon inean rahat yaşıyor. 

A vrup i e ütteh1 de ildir. 
Si~ ei hudutlar, ümrilkler avru
l'alıları bir birinden ayırıyor, yek
cJi~erioe düşman ediyor. 

Fakat, bu günlerde, Fransa 
},a vekil 'e riciye nazırı M. Br· 
iand orla) a bir Avrupa ittihadı 
nıee'elesi ttı. Bunun iki, cl>ehi 
rl('dir? Bilirsiniz ki Amerika güm· 
rük tarif derini ) ükscltiyor. O de
recede ki bundan onr air ) er· 
)c•r<lcn Amer:lm}a hemen hemen 
ıı ta ohunayu«'nk. Hiıncı)C u ülilniı 
ifrat gotur<lulcr. Avrupa harp clo
foyı ı ile Anıerika)a pek borçlu· 
clur. O memlekete idhnliit yapa
ma a vcrcc~ini ua 11 t viye eder? 
Amerika hep altın idbal eder c hu 
rnnden kulçderini n yc.p rf Altın 
ne yenir, ne içilir, )tılnız bir mu· 
l adcl \8 ıtn dır. 1ilb dele d 
ınumküo olamayınca ne i e )arnr? 

Butun devletler Amerikanın hu 
nşm him )ekarhğm arşı şiddetle 
proreeıo ettiler. fste, Avrupa· dev· 
lc'tlcrini Ameriknnm iktisaı'li la· 
lıakkümiindcn kurtarmak için 
böyle bir birlik ileri irülüyor. 

u olini )CDi bir m k le inde 
diyor ki: 

"Avrupa, ikti ndi vaziyetini dil· 
zehmek için ihtiyaç.lanın azaltın · 
lıdır. Başka l erlerden hububat~ 
ııımuk, petrol ve sair iptidat matl· 
deler bulmalıdır. Buulano }erine 
kaim olacak nıevat icat edilmeli
clir. H lr. lük eşya tenki edil
melidir: Otomobiller, filmler. Av· 
rupa bunlan kendi ) pnuığa mec· 
hurdur. Son derecede tasarrufa 
riayet ~dilme1idir ki Avrupa i tik· 
lalini mubafa d bil in. ,, 

Her milleti, her ferdi yoran bu 
derde deva olmak üz.re, Briand, 
Avrupamn Amerik gibi ittihadını 
tavsiye cdiyoru d acaba bu ga
) Cycvarnınk kabil midir? 

Avruı>a Amerika)& benzemez. 
Amerikada azim ckaol'.İ)et İngiliz
dir ve sair muh cirler de ingiliz
lige teme ül etmişlerdir. Arada 
ınilli dtı§manhk, ihtilaf yoktur. Av· 
rupad · e milletler uıütecaviz. bir 
hald dir. H r devletin diğerind n 
lıir alacağı, ona bir verece i var. 
Hele htiyiı'lc harp bu hu nmetl ri 
hir kat daha unu. iptida Avrupa 
haritasını hak ve adil lızerine yeni 
h an taehih ve tadil etmeli k:i 
lıir ittihada doğru gidi)ebilıin. Yok
ııa muhterem fransız. Ba,vokilinin 
J>rojesi t thik.at l!llha m çıkamaz. 
Avrup bu hu u ta h IA lıamdır ve 
Ar erikanın tabakkb U a1tında 
kalmağa mabkumt!ur. Tekrar ede
lim: Cihan harbi bu imk~nı daha 
) üz eene, belki clalıa ziyade öteye 
ntmı tır. 

Tashh 
4 Ağustos tarihi ile h na mu

habirimizden aldığımız. bir telgraf
t, " bura ,, kelimesi 11 b ro ,, şek
linde çıkmıştır. Tashih ederiz. 

Maıırice Lebla11c 
H 

Sıra dordtinctiye geldi. Bu 
nclam bir şey çalmamıştı, fakat 
ç lclığm n şüphe ediyorlardı. Cel
i dm tnh:ın a~ı i lemcdi. Fakat 
Holle ton talıtmdan kalktı, iri 
J oyunu sallayarak mahkumun 
yanına geldi v e1indc tuttuğu 
pıçağl uıv IJının iki ürek ar sı
na sapladı. 

S yircilcr fı ıran kan man
~ra 1 ommd vinçlcrind n çı1-
d ırd1lar. Kad hl r başınd , ra
kı lar, şarkıJar ba ladı. 

O ırada iki halt havad bir 
.ıoı ıf dnirc çizdi v iki keH düş-
, . 
ıU, 

l!u haydutlar Afrikanm göbe
indc bir z nci kımlan rayınd 
iş gibi bir m nznr gost riyor
dı. 

· Beşeriyetin ve insanlığın koy-
duğu bütün knytlerden azade 
ol ın bu katiller, korkusuz, perva
füZ istediklerini ke ip biçi)orlardı. 
Ay rei leri Ro1Jeston sırf öl-

Kemallettin bey 
merhumun 

cenazesi geldi 
Borsa komiseri Kemalettin be

yin cenazesi Marailyadan dün Pa
guet,, ku panyasmın " Le Rhin ,, 
vapl:riyle getirilmiştir. 

Vepur dün abah aat sekizde 
l"manımar.a vasıl o Uf ve merhum 
kemalettin beyin cenazesi akraba 
ve taallukatı tarafından Bostancıya 
na ledilmiştir. 

Cen ze mer s1mi bugün yapıla
cak ve merhum Sahrayı cedide 
defnolunacakbr. 

Allah Rahmet eyle in 

• • 
Borsa Meclitl rei i Komnnyacı 

zade Sadi Beyden aldığımız mek-
tup a ya dcrcolunmuştur : 

Kıymetli ve faziletli hsiyetini 
tanıy nlarl beraber Bora mızın da 
ebed· gaybubetiJe amimen müte
ellim ve dilhun olduğu komi eri
miz Kem 1 ettin Beyefendi Merhu
mun tctfin mera imı 11 A ustos 
1929 tan ne m dıf p z.ar günü 
öğle ti icra edı ce tir. 

Merasime i tirak edecek ze' ata 
Seyrisefain id resinin HAYDAR -
PAŞA vapuru tahsıs edilmiştir. 
Vapur köprünün Ada! r iskelesin
den sa' ah on buçukta kalkara 
Bostancıya gidecek v saat on 
üçte d Bostancıdan har kelle 
köprüye avdet edecektir. -

• • 
Yol progranıı 

Vilayet, yeni sene yol progra
mında ufak tefek bazı tndilat 
yapmağa karar \•ermistir. -
Emane le 
Haydarpaşa traınvayı 

Üsküdar- Haydarpaşa tramva.)'. 
malzemesinin bir kısmı dün güm
rükten çıkarılarak Haydarpaşaya 
n kledilmi tir. Hattın vaz'ı esas 
günü b gün le pit edilecektir • 

N unıcrotaj hazırlığı 
Numerotaj hazırlığına devam 

olunmakt dır. Cemiyeti belediyeye 
verilmek üzere ir h te tanzim 
edilmekt dir. 

Be) koz parkındaki tesisat 
Beykoz p rkmdaki el ktrik 

t 0 sahnmSaraybum p rlun nakli 
takarrur etmiştir. 

Pr. Yansen şelır~nıini 
ile görfiştü 

Evelııi gün Ankaradnn .şehri
mize gelen mimar M. Ynnsen dün 
şehremini Muhiddin beyle urun 
müddet görü mü tür. 

M. Y mıen Muhiddin beye ş -
hrin iman h l<kında ban i:r.ahat 
vermiştir • M. Vensen bir kaç 
güne L:adar bir rapor vuecddir. 

J?rancala narhı 
Bir çok fırına ve tablakar! nn 

fırancalnyı n rhtan fazlaya Battıkları 
hakkında şehremanetıne müteaddit 
ikiyetler vaki olmu lur. Bu şikiı

y tler üzerine y pıl n tnkib t n -
ticcsinde 40 tan f nı.I muhtekir 
yakalanmı br. B bu ustaki t ki
bnta devam olunma'kt dır. Ekmek 
ve francala narhı salı günü yeni
den tesbit edilecektir. M mafi na-

dürmek için öldürüyordu. 
kahkaha salıverdi: 

- Şimdi mosyo Simonn ıra 

geldi, diye bağırdı. Onun da i~\ni 
gorm•·k ve-afe i hana duşiıyor. 

Rolleton tekrar tahtından indi. 
Elinde, ucundan knn damlayan 
pıçukln Simon'un k rşı mda di
kildi. 

- Simon, dedi, Ha ting 'deki 
otelde bir defo elimden kurtul· 
dunuz.. Galiba sizin yerinize bir 
başk ı kurban gitti. Bu te rübe
den sonra, kendinizi unutturacak 
)erde, rıe diye pc~imi kovalayor
unuz? AUahtan beli mı arayan 

onu da bulur. Mi Bekefild benim 
nişanlımdır. Onu vdi~imi de 
pek aln biliyorsunuz. karşıma 
bir ra iı) çık rsa kaburgalnrmı 

d meğc yemin ettim. İşe hak
ki karşıma gene en çıkıyorsun. 
Şimdi ölümlerden ölüm beğen. 

Rolle ton'un gozlerinde hudu
t uz bir zevkin parıltı ı vardı. 

Fakat vakit daha gelmemiş ola
cak ki Roll ton birden bire dur
du: 

. - Aklıma bir şey geldi, d~ 

lzmirde tutulan 
150 lik bir 

va an haini 
150 hk listeye dahil, vaktiyle 

vat n aleyhinde yunanhlnrla teş

riki meıai ettiğinden dolayı F..ski
şehirde on dört sene h pse mah-
kum edilmiş olan Bilecikli Ahmet 
S dılun J:zmird yakalan-iığmı yu-
ıtbk. 

Hey'eti vekile lrnrarile Türk 
tabiiyetinden iskat edilmiş olan 
Ahmet Sadık, tedarik ettiği bir 
Arnavut p~portu ile Türkiyeye 
gelmiş ve lzmirde bir igorta şir-
ketine memur olarak girmişti. 

Yakalanan bu vatan haininin 
hudut haricine mi \"lkarılac ğı, 

yoksa on dört s ue mahkumiyet 
müddetinin hopiste geçir:ldikten 
sonra mı çık rılncağı Adliy ve
k "letinden oruhnuştur. 

Buna c vap gelrni tir. Ahmet 
Sadıktn e\ elce gıy ben on dört 
ene hapı;e mahkum edilmiş olduğu 

için şimdi tutulduğona nnuran 
vicahen muh kemesi yapılmak 
üz re Eskişehre gönderilmesi bil
dirilmiştir. 

Merlrnm mahfuzen Eskişehire 

l\tahkeıucye 'erilen 
• 

katipleı· 
Altıncı hukuk mahkemeai baş

kahbi Kemnl b yle diğer bazı 
lkiitipl r h kkınd bir htekarbl<tan 
dolayı lüzumu muh eme karan 
verilmiŞ ve bunlar ağır ceza mah-
ke esine evkolunmu lardı. M h
keme OJ. mnn yapılnn tahkıkab 

noksan görmü ve bunun tekem
mülü z.ımmnda evrak1 istintak da-
ireaine i de etmişti. 1'nhkikat tev-
ian ikmal edilmiş bulunduğu ci-

heti vr k tekr r ağır ce:ı.a mah-
kemesine verilmi tir. 

Dün bu dav nın rüy ti mukar
rer bulunuyordu. Faknt Kemal beye 
tebligııt y pılm dığı anlaşıldığmd n 
tebligat if sı içfo muh keme b şka 
gün bırakı\mı tır. 

Beraat ettiler 
lat nbulun bir çok yerlerinde 

mühim sirkatler ika eylem k ve 
Şehremini poli& merkezi mürette· 
bntınd n Tat in efendiye k til 
kaadiyle il· tarall yaralamakla 
maznunen ve mevkuf en yedi aydır 
muhakeme edilme t olan Arna
vut Behçet, Hur ıt ve Hilminin 
muhakemeleri dün ağu ceza mah
kem ind bitmiştir, 

ah e ec ittih 2. olunan ka
rara nazaren bu adamların iddia 
o1unan cürüml rl yaptı'klanna dair 
hiç bir delil görülmediğinden hep-
sinin beraatına hükmolunmuş ve 
derhal t liy edilmi lerdir. 

Bir mahkeme karanna cevap
Mahkeme, Şehremaneti nezafeti 
fen niye müdürü Mehmet Ali Bey 
baklanda f>eraet karan verirken ay-
nı ııam oda, hmet AJi bey mli· 

tealhk tahkikatı yapan mülkiye mü
fettişi hak mda, tahkikatı polis 
vasıtasiyla yaptığı için takibat ya
pın sına kar r vermişti. 

Mül iye m '"f tti iği b ka-
rar üzerine m hkemeye verdiği 
cevapta, tahkikatın polis va ıtasi
yla yapılmayıp ynlmz polisten ka
tip alındığını bildirmiştir. 

di. Hiç tc fena bir ;;;ey değil. Mo
syo Sırnon C'vvela küçük bir me
ra im eyredec·eksiniı. Güzel. lza· 
belin cmııiyP-t nltında hulurıduğu
nu gorm k her halde on dakaka-
larınızda &izi evindirir, metane
tinizi artmr. 

Sonra muhafo•larıyla bir şey
ler konuştu. Onlar cJa Rolle to
nun fikrini ta~vip ettiler. Jfozır-

hk haşlndı. ç muhafız gitti. 
Ortaya hir masn ve iki sandalya 
koydulnr. 

Bütün bu hadiseler delilerin 
oynadığı bir piyesin sahneleri · 
andırıyordu. Simon öyle bir hale 
gelmişti ki, ne kurtulsa sevine
cek, n de tehdit edilse korka
caktı. Gayri tabii ahval ve muhit 
içinde yaşayordu . 

Muhafızlar sıralandılar. RoJ
leston mücevherlerden müte ek
kil gerdanlığını çıkar<lı. 

Giden üç muhafız geldi. Ark -
Jarında bir de kadın getiri) or 
lardı. 

Simon yesindeu ~e aczinden 
titredi. İzabeli tanımıştı. Sanır. 
mı~, solmuş, perişan olmuş bir 
İzabel! 

Bir arbedede 
olen öldü, 

kalan kaldı 
Geçenlerde Cibalide bir arbede 

olmuş, bir kadın yüzünden Hik
met, Mu tafa ve Hasan ismi de 
üç kişi kavga etmişler, her üç6 de 
bıçakla ) ekdiğerini vurmuşlardı. 
Bunun neticesinde Hikmet ölmüf 
ve diğerleri de iyileşorek hasta
neden çıkmışlardı. 

İyileşerek çıkan Mustafa ile 
Hasan, maktul Hikmetin katili 
olmakla maLnunen nğır ceza mah
kemesine evkolunmuşl rdı. Bun
lann muhakemesi dün bitti ve 
maktul Hikmetin Must.nfn ile Ha
r;andan hangisinin bıçagiyle öldüğü 

tespit edilemediğinden 'e her iki
de e a ~n maktul tnrafından ya
ralanmış olduğundan ceıa kanu
nunun maddei mah su v çihile 
kendilerinin anc k bir"r sene üçer 
ay uddetle ağır hap konulm -
larına kar r verilmi br. -• 

sım oy ' • 
Braen kanunu dolnyı"iyl ... 11 Ha

kkı huzur., kalkmıştır. Yalnız ik
ramiye ve sair i imlcrle p r v -
rilebilecektir. Defterdarlıkta bazı 
komisyonlar a7.ası h:ıkkı huzur 
almadan işe devam edmiyecekle
r i n i bildirmişlerdir. Bu suretle 
komsiyondaki i lerin yüz üstü k -
lacaiın1 naı.nn dikkate alan def
terdar Şefik bey dün maliye ve
kaletine müraacat ederek ne nam
m 1a para verebileceğini sormuştur. 
Gelecek cevaba göre hareket edi
lecektir. 

Zinırn tine para geçiren 
tahsildar 

Beyoğlu belediye dairesinde 
tah ildarlıkta bulunduğu esnada 
tah il eylediği 1194 lir~ tanı.ifiye 
ve tenviriye vergisini zimmetine 
ğeçiren Hidayet ef ndmin muha
kemesi dün ağır ceza mahkeme-
5İnde icra edildi. 

Şahit olarak divani muhasebat 
murakıbı Hüseyin bey dinlendi. 

Mumaileyh, Hidayet efendinin 
dip koçanlarında tahrifat yapmak 
sureti) bu parayı 2immetinc ge
çirdiğini öyledi. 

Müddei umumi Cemil bey id -
dlasım crdederek Hidayet efendi
nin mücrimiyc:tini talep etti. 

M :ı.nunun müdafaa için mu
hakeme t.nlik olundu. 

Sc) ri ef aiııin tevassntu 
Vapurcular arasınd ki rekabe

tin kaldırılmaaı için Seyrisefain 
idare.si ir itilifname tanzım ede
rek, vapurculann bu itilafuame ü
zerinde mut bık kalma1anna çalış
maktadır. 

Vapurculann muraha lan bu 
hafta içinde Seyrisefoio idarsinde 
toplan rak müzakr.r ye başlay -
cnklardır. Seyri.&efainc yeni bir 
seyriscfer yolcu e eşya n vlunu 
lıakkmd tarife baı.ırlanmışbr. Bu 
tarifelerin hüsnü suretle tatbiki 
halinde arayerdeki ihtil f ve r k -
bet tamamen ı.aiJ oJacaktır. 

S llnnarak yürü} or, lı:ıkat gene 
muhafızların yardımını reddedi
yordu. Arkalarından gene esir 
edilmiş bir rahip geliyordu. 

Rolleston "nilJ nlım,, dcdil{i 
İzabeli karşıladı. Elini tuttu. Ma· 
samn önündeki nd::ılyalardan 

lıirine oturttu. Kendısi de oteki 
RandnJyaya olurdu ve zevce olmak 

liıfatıyla matmazel 1zal>eli intihap 
ettiğini •ıyiedi. Papas, ma nm 
onünde \C ayakta, bir tabanca 
namlu unun tehdidi altında düa 
okudu. Nikah kıyarken İı.abele 
sordu: •'Roll ton,,u zevc olarak 
kabul edi)·ormusuo?,, 1..avalh kız 
La~ını eğdi \'e hu müspet bir ce
vap telakki edildi. 

Bunun üzerine Ro1l~ton lıa
bele nit olan incili minyatürü 
kızın goksünc iliştirdi: 

- Bu da düğün hediyen olsun! 
dedi. 

f zalıeJ, bir an ha yılacak gibi 
ol<lu, fakat derhal kendini topla
dı. Rolleston dedi ki: 

- ~cvgiliın, zevciniz bu gece 
}anınıuı f2elecek ve hakkını ara· 
yacak, ~imdi ~din, istirahat 
edin. 

aş hatırı 
için adam 

öldürenler de var. 
EvcJki gece Pendikte bir cina

yet olmuştur. Aldığımız maluma
ta göre hadi şu suretle vukua 
gelmiştir. 

Gece saat 22 de Pt-ntikten göz 
tepeye •elen trende kondnktör 
Hamdi, aynı trende kondGktör 
Halide karşı kin beslemektedir • 
Fakat kinini bir başkasının elile 
tatmin etmek niyetindedir. Bunun 
için de arlt:ıdaşlanndan Sıhhiye 

memuru Rız.aya vaZJyeti anlatmış
tır. Rıza da Hamdinin halın için 
Halide bir oyun oynamağa karar 
v rmiş ve tren Göztepeye geldiği 
zaman ani olarak bıçakla Halidi 
ağır surette ;yaralamı tır. Halit te
davi lbna alınmı , Sıhhiye me -

muru Rızn da ) kalanmıştır. -Veraset vergi~i 
Ver set ve intikal vergi i ka

nununun 22 inci madd si mucibin
ce kendılerind n vergi istenilenler 
t rnfınd n ve 1 n arzuhal erd se
rdedilen mütal 1 ra ka şı faüye 
memurlannın mutalaalannı ynzma-
dıklan " vergi nisbetl rinın l'anlış 
h ı; p edildiği 1 kkındn Mali) e Ve
k:ıletinden bır emir verilmiştir. 

Bu emirde veraset \•e intikal 
vergi · müterakki nisbetlcr esası 
üz.erine mevzu bulunduğu için 
muhtelif mahaller dahilinde bulu
nan menkul ve gayri menkul ev
~aka ait vergi tnhakkuknbnm en 
yakın Maliye şubeleri ve Maliye 
memurlan tarafından yaptlacağı 
bildirilmiştir. 

Müteveffanın başka memleket
lerde mala varsa alakadar memur 
bulunduğu memleketteki Maliye 
memuru _ile muhabcr.: ederek ver
giyi tam olarak tahakkuk ettire -
recektir. 

Mnliye Vekaletinin tnhriratmda 
verginin mı l tarh edileceği hak
kında bir misal vardır. 

Müteveffanın (1600) lirası men
kul ve ( 2000) lira ı gayri menkul 
olmak ü:zre 3600 liralık metruk 
malı olsa dört mirasçıya intikal 
ettiğin göre her bir hisseye 900 
lira düşmektedir. Her hisse için 
45 lira düşnıe1dedir. 

Yanlışlığa mahal hıra lıma
ma ı Vekaletten emrolunmuştur. 

l( 

Japon Sergi i 
Bir müddettenberi açılacağın

d n bnh edil n J pon ticaerct ser
gisinin bütün i tihzarab bitmiştir. 

Serginin kü~t gimü yakında belli 
olacakbr. 

Sergi u' ela davetlilere göst r
ilecek sonra umuma açık bulun
durulacaktır. 

Tayyarecilik tahsili 
Tayyare cemiveti yeniden A.,,. 

rupaya talebe göndermeğe karar 
verm~tir. Bunun için bir müsaba
ka imtihanı y pı ac ktır. Müsaba
kan n Güm - uyun da Mühendis 
mektebinde 19 ağu tost ic:nm 
t karrur ctm" ir. Miisabakay gir
mek üue şimdİ)e kadar 30 kişi 

müracaat etmiştir. Cemiyet, imti
hand kaun nlan Fran a v Al
manyada tahsil ettirecektir. 

Muhafızlar km tekrar gotür
düler. Şampanyalar açıldı. Mü
kafat olarak p pazın güksünc bir 
ıuçak sapladılar. 

Rolleston kadehini knldırdı: 
- Karımın şerefine! Diye ba· 

ğırdı. Ecey! Simon Dübok, en 
bu işe ne dersin? Knrt}l ın • 'ut 
edeceğimi anladmyal Bu ~ece 

faabelin koynuna gire eğim. Sen 
de rnlıat rahat olebilirsin. 

:Elinde pıçak Simomı dof;ru 
yaklqıyordu. O anda bir hadi e 
oldu. MitralyüiJer i§lemeğe., si-
lahlar atılm~a ha§ladı. Haydut
lar bir torpile> ve bir tahtelbahir 
enk&ZJ etrafında müstahkem hir 
mevki tesis etmişler ve altm men

haına yaklaşmak i teycnlere ateş 
açıyorlardı. 

Simon başını çevirdi. Arka ta
rafta kaynar }ıir su fışkırıyordu. 
Suyun etrafında, ihtiyar deli ka
dının sepetinde gordükleri çakıl
lara benziyen sarımtırak taşlar 

gordü. 
Rolleston'un adamlarının aç

tığı ateş, alt ma hü~umn gelenleri 
durdurttu. Muhaciınlcrdeıı ol "n· 
ler ve yaralananlar çoktu. Niha-

1 h t 
Yaz sıcakları ve yaşlıl 

Sıcaklnr başladıktan beri 
sık filim vak'al nm görüyoruz. 

Bu gibi şiddetli sıcaklarda i 
yarlar ve bilhassa damarı ııe 
mit olanlar çok dikkat etmelidir 
Sıcak güneşte dolaşmak, sert y 
Jık takmak, ağır eşya kaldı 

kabızlık çekmek tam mile y 
ve zararlı bir hareket olur. 
gede geımc:li, yumuşak yaka 
malı, her sabah muntauman d 
tabü etmeli. Eter ger.mel& m 
buriyeti Yarsa şeraıdye kullan 
hdır. Baş dönmesi bile hiaaedili 
istirahat etmelidir. Tazyıkı f 
olanlar kan aldırmalıdır. Mid 
çok doldurmamalıdır. 

Başa ıslak bez koymak, 
sık serin su ile yıkanmak dahi f 
dalıdır. Sık ık tazyiki alçtür 
ve perhize dikkat etmek icap ed 

J.Jokman Haki 

Taşrada 

Iki rum izinsiz Izmire çıkmı 
Sakızdan lzmire gelen bir y 
kenli ile mal getiren Sakıilı Y 
ğa oğlu kaptan Mihael Tran 

ve t::ı} fa ı Mih. l oğlu lstep 
İı:,tdyn dün l mirde yakalanmış 

Kaptan ile tayıfnnın kont 
muamrlc'>i yaptırmadan kay 
tan ı;-ehrc çı t ık1arı anlaşılmıştı 

Her ikisi de evrakiyle hera 
.Sulh ceza mahkemesine ver 
miştir. 

tQt Bir ~erir - Eski a ker · 
çaklarım'.lan U1ukışlanm Yasın 

çı kuyıindcn Isınail, hacı Hanı 

lar koyündeıı Sakine isminde 

kızı cebren dağa kaldırmağa t 
şehbüs c•tmiş, koylüler ve'·'janda 
manm mümanaııtına ruğmen ka 
şı geldiğinden oldürülmüştür. 

-O- Para için - Burdurda K 

raman koyünden 7 kişi iki gı 

kor ve ihtiyar olan Yu uf ağan 
zenginliği etrafında ylenen 
Jcre kapılarak bir gece ihtiyar 
}olunn beklemiş, öldürıniişlerdi 
Janclarmnnm sıkı takibatı nctic 
sinde )Cdi i <le yaknyı c1c v 
rıni~lerdir. 

Ta) yare ceınİ)•eti reisi 
ve Uusuhi b y geldile:t 

iki aydanberi Awupada 
nan Tayyare cemiyeti r • • Te Ri 
meb'usu Fuat B., dün riyaff'ti cü 
hur ae.r yaveri Ruauhl Beyle her 
her Aırrupadan şehrimiıe gelmif 

1 81anbul Mahkemei Asliye beşi 
Hukuk dairemnden; l 7 H · 

929 tanhindc ilanı iflasına k 

v~rilmi~ oldu~u evelce ilful kılın 
l• ine.ancılar yoku unda Görgiya 
Çnvu oğlu hanında 4 numara 
mani( tura tuc rından Kon 
Atike zad.-. Mehmet Murat he 
4 A~u to 929 tarihind refi iilns 
na defotir ve mağazasının 1.:endi i 
tes!iminC' karar \erilmiş old~n il" 
olunur. 

}et h rp bitti. Kurşund n urt 
Janlar <:sir edildiler. Hep!;i bire 
birer Lağlamp nnbara atıldı) r. 

Sıcak u fı kıyesi de k ilmi 
ti. Hunun üzerine avenenin nd 
ınları ellerinde ke eler ve sepe 
Jer oldu~u halde çakıl taşlarını 
ara ındaki alımları topladılar 
ntal::mnda pay ettiler. Roll til 
kendi fla) mı arkasmd ki torlıaf 
doldurmuştu. 

.Emir verdi: 
- t;5irleri oldürun. ~mıra rı 

ı ini de gemilerin dirckl ri 
uem ! Bir daha hücuma kalknt 
i teyenler akibetlerini kendi g 
!erile gorsünlcr. Üldürün, ö)daı. 
ün, evv Ji "'imon'u o)dürün. Sr 
mon'u kim öldürecek? 

Bir ses bağırda: 
- Ben 1 
Bu adam atıldı, Simon•u bO' 

kll
ğazından yakaladı ve uçları il 
nlı bir bezle Simon'un yüz11

'
1
, 

surdı. Tabancasını delika11l1':f ıı 
şnkağmn dayndı · ve dört d 
ateş etti. 

Rolle ton bağırdı: 

- Bravo, brıırn! 



Az,Oz 
Deniz tazıları -

Bir maçtcı hal"ın 11e kadar 
an t e lıeyeca11a geldipini, 
, tecrtibc etmiısiui.:dir. Hal· 

i sporda elde eJılen netice 
Ütün nazaridir. Şu günlerde 

neti<'esi pel. amt>li olan bir ya· 
ingiliz ve llf man <ilemlerini 

fi. karşıya getillli. At/antik Ok
llsu t e lıer iki salı ili ~·allml<ı· 

Yor. 

Almrınlar - lıarpte maglup olem, 
.. n gemileri musadere edilen, 
in alımda bulunan almmılar -
nde "Bremen,, mınuncl<ı 49,864 

llluk bir gemi yaptılar (mul n· 
: bütun Tiirk se) risPfain ida

eıirıin tonajı: 2<J,36i). 

Bu mii/.·emmel gemi, deniz ta· 
ı, Fransada Cherbour{l limanın
ll l\ew } ork'cı kadar olem me

. eyi tam 4 giin, 17 saat, 42 <lıı· 
ada aldı, ıe rekoru kırdı. Re

r, bundan evel, iugiliz bandıra· 
hamil "Mauretania,, da idi: 

ilin, 2 saat, 34 dakıka .... 

Bu hadisenin ingili~lerin sinir
. ne büyük ~ir icra eUiğj. 

. •nlar.nnuı. Jrıgiltere bu '""'lu
eıin altında kalmak istemi.yor. 
let derhal iki büyük firkete 

ilhirn · meblağlar karzedecek , 
931.32.33 senelerine doğru re

ltıraca'lrlar... Bu esnada al-
kır da ralaol duramaz. Keza

arnerikanlar da faaLiyete geli-
0rlar. 

Tekrar edelim ki bu silT'at ,·a
ın pek ameli neticeleri tardır: 
anııs seyyahfrırı cırasmda ga· 

~ %enginleri oluyor; dört giinliik 
sefer içirı 10,000 türk lirası 

letenlf'r çok. Seri ı•e mürf'ff<>lı git
bazı seyyalalar için bir iueti 

ıı mes efesidir. O dfr-endamı 

ıırlar <laima doludur. &zen, 
aaılun:ik gemileri. bir günde 
·6000 )Olcu getir~orlllr. Her 

.sinı Amerikadan Atırupaya 
bir hümm, geni~ mikyastcı 

akın oluyor. Böyle bir vapur 

vilayet kadar caimdir. Bun
inıa etmek büyiih bir hünere1 

'ok ilme, MU&'ata nıiitevekkif-
• Jfmerika bile bu sahada geri 

U. lngilıere ile Almanya 
~ öpiiıüyorlaTdı; } ransa on

'to1rip ediyordu. ltalyanlarm, 
Gf>orı tıe f elemenkliler.in de on kıra 
'1rlaıtıklarım kay~lim. lngiliz 

lair galipler almanların bütün 
~l&rlarını ::aptettiler. Almunya 

· doğrultamayacalc sannedildi. 
Glcaı almanltır bir hamle ile 

:rekoru elde ettiler. Marne 
tinin Almanya san'at 

ileti.at sahalarında intikamını 
Yor. 

Alınanyanın az; bir müddeue 
· i toplanuuı, memleketi İf· 

Ve bütçe.si haciz altında iken 
&aliplerini yenrnea hay

tayandır. Harbin ferdasında 
Yanın en büyt;k vapurlarını 

ika ve lngilıere Almanyadan 
rnakla onu yere yatırdıklarına 
· oldular. Galiplerin musa

edemedikleri bir ıey vardı: 
hüneri! - C. N. 

bikilide 15,000 
lira çalan 

ldam yakalandı 
l>ikili malsandığından 15,000 

-.ırdıktan sonra kaçan ve 
et Hopede yakayı ele veren 
~ emini Ömer Lutfi ef. bun· 
"'14f bir müddet evvel Dikiliye 
~ erilmiş ve bapisaneye tı
~§lt. Ömer Lfıtfi efendi ha

lııııı._ eden bir yolunu bulup kaç
.:-ttı, nereye gittiğini de kimse 

lıııl._.Yo_rdu.Hırsız sandık eminınin 
~aze gelmiş olmasından şü-
1.6 itiyordu. Filhakika Ömer 
t/,A~ efendinin lstanbulda bulu
~ haber alııtmı§ vıe düa Be· 
'-el Süpürgeci hanında kira-

'iı odada yakalanmıştır. 
\t Örrıer Lutfı efendi gene gel

Yere gönderilecektir. 

"nan muvaredatına 
azami tarife 

6 
A&ustoata Yunaa htikumetinin 
~l tarifeden iatifıde hakkı 
ı.:._. • Muvakkat mukavele de 
-.uadıaından bundan sonra Yu-

Telgraf Haberleri·· 
Şükrü kaya B. Sırp· Bulgar 
Adanaya vardı geçimsizliği 

-Adana, 10 (Hususi] 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

beyefendi dün geç vakıt geldi. 
Vekil bey MUıis ve Ceyhandan is
tikbal edildi. Belediye tarafından 
bahçede büyük bir ziyafet verildi. 

Vekil bey bu sabah vilayette 
memurları kabul etti. Devairi tef
tiş etti. Halk fırkasını, belediyeyi, 
türk ocağını ıiyaret etti. Halk, fır
kası Adana kulübünde bir 6ğle 
ziyafeti verdi. 

Vekil bey yarın otom~bil~e 
Mersine gidecek ve pa:ıarteaı gu
nü Aukaraya dönecektir. Vekil 
bey ayın on dördünde An"ka~ada 
bulunacağı için doğruca hukumet 
merkezine gidecektir. 

Dörtyol, 9 [A.A] 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

beyefendi .. at 12 de kasabamıza 
8'elmif, üç saat tevakkuftan sonra 
Adanaya hareket etmiştir. 

Dominyonlar 
razı değil 
Londra, 9 [A.A] 

Avustralya ve yeni Zelanda 
matbuatı lngiliz-Mısır muahede la
yıhası aleyhinde protestoda bulun
maktadır. Melbourne da çıkan He
rald gazetesi M. Mac Donald'ın ln
giliz imparatorluğunu dominyon
ların fikrini almadan münakaşayı 
davet edecek bir politikaya sevk
ettiğini yazmaktadır. 

Galiçyada f eyezaıı 
Paris, 9 [A.A] 

Paris-Midi gazetesinin Berlin
den aldığı bir habere göre Şarki 

Galiçyada şiddetli fırtınalar, kasır
galar, feyezaolar olmuş mühim 
tahribat yapm14tır. IS telef, 100 
kadar yaralı vardır. Bir çok evler
de yangın çıkmış, köyler su altın
da kalmıf, ağaçlar devrilmif, mab
sullar mahvolmuştur. Hasar ve za
rar milyonları bulmaktadır. 

Gene komünistler 
Berlin, ' (A.A] 

Sofya, 9 (A.A] 
Bulgar 8'&z.eteleri affı umumi 

meselesine dair Bulgaristan tara
fından Yugoalavyaya verilen ceva
bi notadalti lisanın mülayemetine 
ve tarzı bareketin itilafperverliğioe 
ratmen Belgrad matbuatının Bul
garistan• hücum etmeşini hayretle 
karşılamakta, resmi Demokratitiksi 
izgovor gazetesi Bulgar efkan 
umumiyesinin ikinci Yugoslav no
tasına verilecek cevabı sükunetle 
beklediğini, Bclgrattaki bazı gaze
telerin, anlaşılan, başlamak üıere 
bulunan müzakerattan evel havayı 

zehirlemek maksadım takip ettikleri 
ni ve aradaki ihtilafın müzakere ta 
rikile halledilebileceği hususundaki 
zan ve kanaatı kendi milletlerinin 
kafasından sökmek istediklerini 

beyan ettikten sonra matbuata tere
ttüp eden vazifenin hükumetlerin 
işini teshil etmek olduğunu ve eğer 
bau Bulgar matbuatı buna muha
lif ise bunlann hiçolmazsa kendi 
aralarında bir birlik teşkil ederek 
münferit kalmamalanm ve balkan 
milJetlerinin kıymetli mcnf aatlerini 
tehlükeye ilka etmemelerini ilave 
eylemektedir. 

Sofya, 9 [A.A] 
Nazırlar meclisi Yugoslav no

tasına verilecek cevabın umumi 
hatlarım tetkik etmişlerdir. 

Gazeteler, birinci Yugoslav no
tasına verilen cevabi notanın met
nİlıi ncşretmektcdir. Bu notada 
Bulgar hükumeti has tan jeneral 
Jekof meselesinden bahsetmekte, 
mumaileyhin ordu emri yevm:sin
de Sırp münevverlerinin katlini 
emrettiki hakkındaki iddianın do
ğru olmadığım beyan eylemektedir. 

Jeneral Jekof esasen 26 Tem
muz 1924 affi umumisinden isti-

fade etmiş oldugu halde o tarihte 
Yugo<;lav hükumetinin bu bapta 
hiç bir itirazı olmamıştır. Jenera-

lin ondan sonra mevkuf kalma

sını icap ettiren ceraim:n Yugos
lav hükumetinın bahsettiği cürü
mlerle hiç bir alikası bulunma
maktadır. 

Sırbistandaki Eğer inkıta 
müslümanlar vuku bulursa 

Belgrad, e (A.A] 
Cenubi sırbiatandaki müslüman

ların vaziyetine dair Tilrk gazete
cilerinin verdiği bazı malumat 
hakkında tefsiratta bulunan Vereme 
gazetesi bu mücadelenin Yugos-
lavya aleyhinde çahıan bazı teşki
lat menfaatine biz.met etmek için 
8#Ji emellerle Jstanbula gelen 
baxı fÜpheli eşhastan mülhem ol
duğunu yazmaktadır. 

Gazete, ilaveten diyor ki: Bu 
mücadele Türk menafiine hadim 
değildir. Yugoslav makamah bu 
hususta Türk makamatının nazarı 
dikkatini celbetmelidir. Çünkü bu 
kabil haberler çok defa gözü -
müzden kaçarak tarafımızdan tek
zip edilmekte ve Türk efkarı um
umiyesi bunların sıhhatine itimat 
etmektedir. 

Avrupa turrıesi 
Belgrad, 8 (A.A] 

Beynelmilel müsaba~ya işti
rak eden tayyareciler Zagrepte 
geceyi geçireceklerdir . Mezkür 
tehir tayyare karargahına ilk mu
vasalat eden İngiliz pilotu Broag 
olmuşur. 

Mançurideki vaziyet 
Moskova, 10 [ A. A ] 

Çinlilerin Mançurideki Sovyet 
'konsoloshanesinde yapılan araştır
malar eanasında tevkif edilen 58 
kiş"nin bolşevik aleyhtarlarından 
m\irekkep mukabil ihtilale sevket
tikleri nvayet olunuyor. Mançuri
nin her tarafında sovyetlere karşı 

katliam hazırlıktan yapıldığı da 
söyleniyor. 

Herriot Zagrepte 
Z:ıgrep, 10 [A. A.] 

M. Herriot buraya muvasalat 
etmiştir. 

La Haye, ' (A.A] 
Beyanatta bulunan M. Briand, 

Avrupa ve cihan sulhunun ümit:le
rini taşıyan konferansın akamete 
uğrayacağım kabul edemiyecejini 
söylemiştir. Murr.aileyh, Cenevrede 
6 devletin mutahaaaıalan tamirat 
meselesinin hallini ihıara memur 
etmek kararını verdikleri cylul 
1928 tarihinden bugüne kadar va
ziyetin bir tarhiçesini yapmış ve bu 

6 devletten beşinin planı aynen ka
bul etmek lehinde karar vermiş 
olduklanm ehemmiyetle kaydet
miştir. M. Briand sözüne devamla 
demiştir ki: "Vaziyet vahimdir. 
Fakat gayri kabili tamir değildir." 

Mumaileyh, Fransamn sulha sı
kı sıkıya merbut olduğunu beyan 
ve netice olarak konferansın uya
ndırmış oldutu ümitleri dağıtmak 
mea'uliyetinin Frauaanıo omuzla -
nna yükletilmeyecejini ilive· ey -
lem iştir. 

Londra, 9 (A.A] 
M. Mac Donald'ın halen ikamet 

etmekte olduğu Leaaiemouth tan 
bildirildiğine göre bir wazeteciye 
beyanatta bulunan bqvekil La Ha
ye konferansı hakkında en ufak 
bir şey bile aöyliyemiyecejini be
yan etmiştir. Mumaileyh, konfe
rans hakkında hiç bir malGmat 
almamış olduğunu ve binaenaleyh 
kendisi için M . Snowden in heya
natım tefsir etmeğe imkan bulun
madığım söylemiştir. 

Bira içebilecekler 
Nev-york, 8 [A.A] 

Müskirahn men'i hususuna ait 
itlerle meşgul olan komiser, aile 
arasında istihlak edilmek üzre bi
ra ve hafif şarap yapılmasına mü
saade etmiştir. 

Lupeni hadisesi 
BOkref, 9 (A.A] 

\Veimar kanunu eaa•i şe,nlik
lerine iftirak eden Avu.turya cü
mhuriyetperver cemiyetleri men
suplanndan Uk grup buraya gel
miştir. KomOnistler Berlinin muh
telif noktalannda " imparatorluk 
bayrağı,, cemiyeti iz.asiyle Avus
turyalı cümhuriyetçilere taarruz 
etmiflerdir. Ate' taati edilmiş 
ise de maktW vu mecruh yoktur 
ve kimse tevkif edilmemiştir. 

GRAF .. ZEPPELİN 30 AGUS'"fOS 
DÜN A VDETETTI BAYRAMI İÇİN 

Son hadiselerin kurbanı olan 
21 kişinin " Lupeni ,, de akraba
lan huzurunda tetfin merasimi 
yapılmıştır. Hastanelerde 23 aaır 
yaralı 30 hafif yaralı vardır. Mec
nablar arasında 12 jaadarma bu
lunmaktadır. BOtiba bu mıntakada 
aükiln hilkiimfermadır. 

Bir sahtekar 
kumpanyası 

Bela"rad, 9 [A.AJ 

Berlin, 9 [A.A] 
Dün •ece komünist alayı da

tıldıktan sonra ahali üç polis me
muruna taarruz etmı.tir. Atet te
ati edilmit poli• memarlanndan 
ikisi mecruh olmuf üçüncüsü ise 
bir müteamzı öldürmüf, bir tane
sini de yaralamıştır. 

"Sovyet kanadı ,, 
Moskova, 8 [A.AJ 

"SoY)'et kanadı" saat 17 - 15 te 
Mo•kova tayyare meydanına in
IDİftİr. Varfova ile Moakova ara
amclaki 1150 kilometroluk me .. fe
Jİ 6 aaat 40 dakikada alrmtbr· 
Seyahati fAYanJ dikkat bir muvaf
fakıyetle yapan tayyareci M. Gro
mor tayyare meydamnda toplan
mıf olan halk tarafından hararet
le alkıtlanmqbr. 

Moakova, 9 [A.A] 
Sovyet memleketi tayyarui 

ıaat 2, SS te Mo•kovadan kalka
rak saat 16,48 de hiç bir yere in
meksizin Moskovaya varmıfbr. 

Moskova, 9 (A.A] 

Sovyet memleketi tayyareai ••
at 8de Moskovad•n Karanoyaraka 

hareket et.mittir· -----

Hamburg, 9 (A.A) 
Bir Alman aeyrisef ain kumpa

nyasından alınan bir t~lgrafa gö. 
re zeppelin merkezi Avrupa saatile 
saat 17 de 49 derece arzı •imali 
ve 26 derece tulü 8'arbide bulun
makta idi. 

Parla, 10 (A.A] 
Zeppelin saat 6.30 da Paris afa

kından uçmuş ve garptan farka 
doğru yoluna devam etmiştir. 

Bal, 10 [A.A] 
Zep,Pelin saat 9, 2S te Bal tehri 

üzemide uçmuştur. 

Devri iileın 
Geminin auYari•i Dr. Eckener, 

balonun derhal devri ilem seyaha-
tine çıkacağını aöylemittir. Grap 
Zeppelin FridrichshaveR,dan doğru 
T okyaya, oradan Büyilk Okyanusa 
geçerek Loa angelese oradan da 
Amerikayı bqtan bqa katederek 
Nevyorka varacaktır. [ r. Eckener 
devri ilem aeyababnı yapbktao 
sonra ay nıhaye6ne doğru Nevyor
ka vaad olmuş bulunacatJm aöy
lemiştir. 1931 de açılaeall Okya
no• eeferleri için Zeppelinden iki 
defa büyilk dart balon daha iata 
edilecektir. 

M. Rivas Atinada 
Atina 9 (F oa] 

M. Rivaa ile M. Papa geldiler. 

Tayyare cemiyeti 30 ağustosta 
tea'it edilecek Tayyare bayramı 
için ~~xırhğfı devam etmektedir. 
Proa-ranun tesbiti için 14 ağustosta 
Halk fırkaaınd~ nahiye ve kaza 
tayyare tube reis ve reis vekille
rinin itUrakiyle bir içtima yapıla
cakbr. Bu içtimada 30 aj'uatos 
günü için program yapılacak, aynı 
pn -.e gece muhtelif yerlerde ve
rilecek müsamere programı da 
teıbit edilecektir. 

O aktam Saraybumu, Taksim, 
Bakırk'CSy, Salurağ•t:ı, ArnaYUtköy, 
Büyükdere, Üsküdar ve Kadıköy
ilnde müsamereler verilecektir. 
Bayramdan dart ıiln evel Eakife
hirden Gç tayyare hareketle Yetil
k8ye inecelderdir. 

Bu tayyarelNe merasimi mah
susa ile fstanbul- Beyazıt, l.tan
bul-Fatih, latanbul Bahkcalan, isim
leri 'konulaeakbr. Bu tayyareler 
bayram l'ÜDii tc:hir üatGncle uçarak 
halka tebriknameler atacaklar ve 
ba aaretle bayrama ittirak edecek
lerdir. 

Küçük telgraflar 

Polis sahte damw• pullan ya
pan bir aahtekir çetesi tevkif et
miıtir. Pravda ıazeteaine nazaran 
Bela hotman isminde ve anud 
Macar olan çete relai Macaristan 
Ye Yugo&luyacla bir çok terikl 
cürümlere malik bulunmakta imit 
ki bunlardan 6 eı kendi8iyle bir
likte tevkif edilmiftir. Polia bir 
pul makinesi ele 8'eçirmittir. Ditu 
ıeriki cürümleri meydana çıkar
mak üzre Budapefte polisi ile te
trild me•ai etmektedir. Çete 1,000 
dinarlık dam8'• pullan yapmakta 
idi. Polis bunlardan 100 milyon 
dinarlık pul ele 8'eçirmittir. 

Yanmmilyon 
iısiz amele 

Londra, 8 (A.A) 
S00,000 amelenin it•iz kalma

•ına •ebep olan Lanebahire men
sucat fabrikalarının aahipleri ile 
İfçileri arasında bir Gcret meaele
ainden dolayı zuhur edea mOna
zaaya aibayet vermek çarelerini 
taı.arri i~ amele birlllderi mec
lfsl idare azasından bir kaç ldtl 
yarın Mançestere 8'ideeektir. 

Assolant'ın cevltinı 
Madrit, [A.A) 

Galatada cinayet 
Dün Galatada rene bir cinayet 

oldu. Sabıkalı güruhundan Musa 
ile Andavallı Ahmet nhbm üzeri· 
nde yekdijeriyle münazaa etıilitler, 
Musa bıçakla Ahmeti ağır surette 
yaralamıftır, Ahmet hastaneye 
kaldınlmıf, Musa da yakalanmıfbr. 

lntlharlar 
Neden intihar etmiş? 

Geçenlerde Büyük Adada otu
ran Hayım Braha nırtft1ndaki mu
sevi tacıirin cesedi bulunmuıtu. Bu 
hususta polisçe yapılan tahkikat 
netioesinde Hayım Braha efendinin 
babası Yunanistand.ıa ticaretle me
fgul iken iflb etmiş, oğlundan 
yardım istemiştir. 

Halbuki Hayım ef. nin de va
ziyeti bozuk olduğundan babasına 
yardım edememit ve bu yüzden 
mütecasir olarak intihar ctmittir. 

Cerhler 
İçki ve arkadaş 

Sematyada oturan Hidayet e
fendi ile Ahmet Hamdi efendi 
•arhoılulda kavra etmitler, neti
cede Hidayet, arkadaıını biçakla 
yaralamıtbr. 

Kavgadan sonra 
Ayuofyada oturan Ali ile 

Mehmet Ali kayga etmişler Meh• 
met Ali, Aliyi bıçakla yaralamıtbr. 

Kadın meselesi 
Kadıköyünde kurbalıda çmar 

gazinosunda evelki geee rakı içea 
Süleyman, Ali, Necip, Feyzi bir 
kadın meselesinden kavra etmit
Jer, SGJeyman bıçakla difer lf 
arkadaşım yaralamıf, aonra poHı· 
ler tarafınden yakalanmqbr. 

Bıçağa mukabele 
Evelki akpm Sirkecide Demir 

kapıda sarhot dolatan Mehmet ı. ... 
minde birisine ihtaratta bulunan 
bir polis efendi, Mehmedin kendi-. 
sine bıçakla hücum ettitini 8'6riln
ce tabanca ile Mehmecll bacaj'ln• 
dan yaralamqbr. Zabıta vak'a bak· 
kında Tahkikat yapmaktadır. 

Kazalar 
Çukura düştü 

Ayupqada oturan Koço, rece 
a~anın arkaauadald üç metro 
derinUtincleld çukura dllfmBt '" 
yaralandıJından hutahaneye kal-
dınlmıtbr. 

Tramvaya takılan 
bisiklet 

Salih uminde hlr çocuk hindi
li bisikletle Ortakiy traaavayma 
talalmlft bir aralık muY&ze .... iDI 
kaybederek dlfmlt ve •in' suret• 
te yaralanaufbr· 

Kavgalar 
Sarho§lar 

SOtlOeecle Kanat~ eadduiacle 
Mu.tafanuı blavem i»abçaiade 
evelki l'ece rakı içmekte olan Akif, 
Salah, Rıza. lamai1 iambade dlrt 
kifiden Akif, bir arahk atka ıele
rek hayaya S el .u&h abnlfbr. Si
lill aealerin• bekçi Mevlat ile St6r 
y•tiflllifler ve bunlara ihtaratta 
bulubmuflardar. 

F alcat berikiler bu mGclalaaleyi 
ineti aeflaleriae • ı" ~ 
mifler, kaYpJ• ba.tlamaflardıır• 
Neticede çoban Akif k:mfaDla .._ 
tından, kabncl Mustafa dipplde 
bqandan, kahYeei ...... Halda• 
Nndalya ile bafuul• ,..........._ 
lardar. 

Poli•ler ba kaypealan Mlıer 
birer yak•l•••fbr· 

Dli•r vak'alar 
Eyüpte yangın 

Eyilpte iç ıehltler mahallesin
de Şefika hanımın e'rinde , lamba 
devrilme•inden yanıın çıkmlf, ev 
tamamen yandıktan aonra ahdl-
rillınlftilr . 

Denizde miithiı 
sür'at 

~ndra, 9 (A.Al 

M. Rivaa buradaki kısa ikametin
den blliatifade miibadele meselesi 
ve aon mOtkillt hakkında Yunan 
malcamatile mGdaYelei efkirda ltu
lunaeaktır. 

M. Papa Avrupaya aeyahabna 
d~vam edecektir. 

Loadra, 9 {A.AJ - fngiltereain 
en ı:nethur ve ceuur kadın tayyue· 
cilcriııdea olup İngiltere-Hindistana 
gidip gelme uçu~unu 8 günde ikmal 
etmek ~re Cuma günü Lioıpin 
tayyare kararglhındaıı uçan Dti§ea 
dö Bedford Pazartesi gtinU Karaıiye 
vaıul olduktan ve orada bir kaç saat 
isfü~t ettikten sonra donüş seya
hatınlt girmittir. Ve timdi Haleple 
~ •l'Mlnda hulunmakladı'r. Ka• 
rarlaııarılan ilan mucibince muma· 
il«t.yW, wt ~ Kroydon kararp· 
hıaa yetitebilecek oluna bu haYa 
yolu ti~ndeki ıürat rekorunu kır· 
IDlf bÜhıaacakttr. 

Tayyareci AAolant Ue Le fe. 
vre Lizboaa bareketl.W ,..... 
telür etmiJtir• Mumalle,..._. pce 
ta11ue klllGbG wafuadan telaref
l~e verilecek siyafette hazar bu
luaaCaldadıt. 

ICUclik fltberlır 

florida nuı Miami tehri açık
lannda yapılan aon motorbot a6r'at 
mO..bakuında birinclliti ihraz et
miş olan y«zbaıı SejuaYe Martta 
tekrar yapdacak olan bu m~aba
kaya azami muvaffakiyet ihtimal
leri ile iftirak edebilmek için yeni 
bir motorbot İnfa ettinnekteclir. 
Aagarl 3,SOO ve azami S.100 bey
air kuyyetinde olaeak olan bu •e-
1Dinin ln,Utereyi FranNdan ayına 
Mant denizini 12 dakikada •~ 

•• Wuain olun-

Bir kadın kendllıini 
pencereden atti 
Kadıköyde Cafer ağa maballe

ıinde oturan madam Seji dGn ken
disini pencereden atarak intihar 
etmittir· Madam Seji bp fakülte
ıiae kaldınlmışbr. 

Yeni antrepo 
RıhblD firketi Eminöoüodeki 

iki ..W antrep,oawaa iliveten ye
.W. Wr ifladl utrepo lapeu 

* Detroit, 10 [A.AJ - Heye
canlı bir takip eaouında Detroit 
nehrila.le küullü içkiler kaçakçahğı 
yapan gemilerle 18hiJ muhafızları 
arasında rovelver ve tüfek atefİ 
teatisi auretiyle bir mubarbee ol· 
oıu;;tur. Sahil mubaf'Jzlanadau biri 
mecruli olmut ve bpkçılar Kaaada 
uhiline dotru Uç .... maYaffak 

Hindiıftanda 
tedbirler 

Caleuta, 9 (A.A) 
Polis komiseri bir beyanname 

nepetmiftlr. Bu beyannamede 
1Demueat unayil amelesinin rre-
.ı dolayıalle ıerek Calcuta tehria
de ve l'erek varQflannda poü 
komiMrinden huauai bir muuai
yet alınmq olmada• apkta .... u. 
mi içtimalar akdinin ;redl ıh 
mlddetle mımw oldutu WWlftl-

Komisyoncuların imtiball -
Gümrük komisyoaculanndan bir 
grupun daha 18 Ağuıtoıta imti· 
hanları yapılacakhr. Bu imd.._ 
40 komisyoncu girecektir. 

+ Kereste konferamı - Çe
kealovakyıda Brea.laYa ~riDde 
toplanacak olan beynelm~lel ke· 
reste konferanama Tarkıye del-

kelcrinin de iıtirak etmeıi hu· 
euau ticaret oclaı tarafından il-
timu edfl.n,tir. Bu lamusta • 
eirler odadan ilahat ala bileolk· 
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20 laviçnı Frankı 
.1 Mecidiye 

Çek 

2()<) 

5ı 

4-9 25 
:.?C) 7 
24 62 
29 50 
fl2 75 

163 75 
218 
121 7. 

23 

73 75 
114 75 
80 .2 

80) 75 

1aııvilat 

50 t:1 >ı . . = 1 Tertip (A. D.S 
209 

5 ' ~ ~ 2 ( [). 1'") 

49 2s S: ~t 3 O·'J) 
29 75 • = 
24 50 Gı:ılnto (ahtel r-.ı: il. Y. 
29 letımbuJ traınvny :;. 

82 
16."I 7 
2JB 
121 

2S 
73 

114 
80 

801 

lllht. Dok. hnt. 
f d üdnr-1\adıköy Sa 
l•tı:,mbul uuonim Sıı 
l'."rc[tll llladcu 

llisse serıedatı 
I~ h.aoluıal 

Müı;la itibar. l\lilli 
Oıuııoull Dk. 
M lllilk tlutBk. 
1 iC'.nrct ve eaayt 
Lınnf Dk. 
ŞirkcU Hayriye 

Londru l leterlin 1016 751016 
,. 1'C'.mctu 

11rli<' uporlar. Arı 

~. Aıı.U. \". )olu NiV) ork l türk L. Do.. 
Parb ,, Frank 
l\Jfiano ., Liret 

Bcrlin " l\Inrk 

Sofyo " Leva 
BrükaeJ Udgn 
J'mııtlrdıun ,. Florin 
Clocvre ,. 1-'raok 
Prag ,, Kurun 

Vi)nna ,, Şlllo 

l\ladrit ,, Pc:ıcta 

Vaquva ., Zeloti 
Acina ,, Drahmi 
Bük.rq !O l..ey Kurut 
Moekovn l Çronco8 
Belgrat tilr k li rnsı Di.n. 

lstikraz'lar 
istikrazı D. vadeli 
Düyunu muvahhede 
lknuniycli deı:nlr yolu 

1902 CiimrülrJer 
1908 faldimahJ 
1905 T<ıclıizatl Aakerlye 

~ 1 1903 Tertip 
~ '°' .. ""' 1901 190> 'a_ l 908 T -ertip 
~. 1908 .. 
'""' 1909 

1909 
1159 

fabremaaot .. 

o.·~111 
12 19 

9 12 
200 

6S 87 
s 42 
ı 18 
247 

16 07 
3 38 
321 
425 

8686 
24.87 

1078 
2705 

95 5 
192 50 

0,4.7 73 
ı:: 20 

9 \4 
225 

6590 
343 
1 19 
248 

16 10 
3 S8 
s :!5 
4 25 

3686 
24 75 

1072 
27 10 

.. .. .. 100 
~. .Mudanya-Buna 
'1 Sameuo Sahil 
~ 1rnmvay 
::. Türka111 milli 

~ ittihat • .... 
itimat 
Şark elgortll 

Bor: kurt 
Anadolu Aıa. T. 
Jet. Umanı. 
Balya Karaaydın 

'Çil Arelan Çimen. 

:: 
ra 
Q.. 
~ 

Bakırkö1 ., 

1 

= 
95 50 ?l 

Türk kömar M. 
Jılf'.rmCr 'fqt Ş.. 

Hanı ga&ı, alcktrik 

.. ., temettu 

192 73 
fJıoküdar· Kadıköy 
lzmır mezbha 
fetanbul T. Ano 
RihtJm dok. An. 
İttihat dfltirnıcnei 

v.ıı ~ark merk ~• 
5,: Jet. Kuapları 
~ Rf'jl (hali tufiye.) 
::. Türk tüt. Aao. 
~ ., Duban Türk., 

Şark deprmtm. 
Milli. bira M~nı. 

n :>ıı ı 

22 75 22 

tl 41 

D ·· n Istanbula gelen 
Zahire ve hububat 

ANADOLUDAN : 12 Vagon 
buğday, 1 Vagon Un, 1 Vagon 
Tiftik : TRAKYADAN 4 Vagon 
Çavdar, DENiZ TARiKİYLE 1563 
Çuval buğday 1 600 Çuval Un, 90 
çuval Arpa, 90 çuval Mısır, 429 
balya Tiftik, 281 balya yapağı gel
miştir. 

lstaııbul piyasa ve fiatları 
AFYON: Piyasa durğundur, bazı 

ufak satışlar olmaktadır. Dün Ka
rahisar 927 mahsulü 118 okka 
401-2 liraya satılmışhr. 

YAPAGI: Piyasada talep vardır. 

kiyedcn kuşyemi arzi yoktur, Av
usturya korteri 52 şilin S pena 
okkası 15 kuruş 70 2/5 santim 
Manitoba 3 numara karteri 56 şi

lin 6 pens okkası 16 kuruş 90 1/10 
santim, Baruzo karteri 46 şilin7 172 

pens okkası 14 kuruş 1/210 ıan -
tim; Ketentohumu 19 isterlin 5 şi
lin okkası 24 kuruş 71 5(3 santim. 

LIVERPOL: Buğday 100 kilosu 
9 şilin 4 pens okkası 13 kurut 
53 7/10 santim. 

Galatada Y enicami mahallesinin karaköy cad
desinde Mchn1et Ali paşa hanındaki ihale edil
meyen dükkan Ye odaların kirasının ınüzayede
leri tenıdit olundu. Talipler .C:\apı numaralarına 
göre aşağıda tayin e ilen müzayede günlerinde 
stanbul dcfterdarh~ ihale koınisyonuna ınü

racaat ey eyeceklerdi . 

Senelik 
Kapı 

No. 
Cinsi muhammen kirası 

122 Dükkan 
110 Odalı dükkan 
112 Dükkan 
140-142 ,, 

28 Sofalı oda 
30-1 Dükkan 
21 " 
60 iki oda 
50 .. " 
40 MO. Bir ,, 
47 
40 
53 
55 

132-31 
36 
37 
58 
59 

.. .. 
Mağaza 
Oda 
iki oda 
Odalı dükkio 
Yazıhane 

Depo 
iki oda 

" .. 
128-126 Depo Dükkan} 

32 Oda 
26 
25 
27 
34 
24 
30 

28-29 
42 
52 
42 
43 
38 

30-1 
33 
49 
43 
54 
39 
45 
44 
39 
51 
46 

Dükkan 
Dükkan 
Mağazt: 
Depo 
Dükkan 
Mağaza 

" 
" 

iki oda 
Mü. oda 
Mağaza 

Odalı dükkan 
Mağaza 

Mağaza 

İki oda 

" " 
Oda 
Depo 
3 oda 
Mağaza 
Odalı dükkan 
İki oda 
Oda 

Lira 
360 
300 
420 

1200 
1500 
720 
840 
180 
500 
120 
360 
120 
600 
360 

1320 
216 
216 
360 
660 

1968 

180 
j80 
720 
J80 
180 
420 
420 
180 
240 
360 
360 
800 
420 
180 
500 
500 
600 
500 
360 
500 
600 
500 
720 

Müzayede gilnU 

18 - Ağustos - 929 Pazar 
8 
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" 
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" " " " 
" " il " 
" .. " " 
" " " " 

28 .. ,, çarşamba 

" " " .. 
" " " " 

H .. " 
" " " " 

" " " " 
" " .. " 

" " " " 
29 " 

.. perşembe 

" " " " 
" " " 

il " il " 
il " " " 

KiRALIK BOSTAN 
Kirlı Yozgat ve civarı 10000 okka 
1041-2 kuruşa sablmışbr. 

TiFTİK: Piyasa durğundur. Ta
lep yok ve satış olmamaktadır. Fi
atlar eski vaziyettedir. 

ŞİKAGO: Hartvinter 2 numara 
134 7-8 sent okkası 13 kuruş 27 1-S 
santim: Topkapıda saray dahilinde Dulhane yanında senelik kirası 105 lira, 

VİNİPEK: Buğday buşeli 154 1-8 muza) ede 25 Ağustos 929 Pazar gunu ~aat 15 te Defterdarlıkta yapıla· 

BUGDAY: Anadol yumuşaklar 
12 kuruş 10 paradan 17 kuruş 30 

. paraya kadar 88 ton ; yumuşak 

• o 20 ila % 40 sertli 16 kuruş 10 
paradan 17 kuruş 22 112 paraya 

adar 60 ton; Kara biğa ·unter 
3 1 2 ton 17 kuruş 10 paradan. 
Tekirdağ sert 30 ton 18 kuruş 10 
parn diğer sertler 16 kuruş 20 pa
raC:fan 17 kuruş 10 paraya 80 ton. 
Antalya Kızılca 13 ton 17 kuruş 
5 para ecnebi buğdayı sırf lstan
liul 75 ton, tonu 204 şiline satıl

mıştır, buğday fiatları düşüyor. 
KETEN TOHUMU: 15eylü! Sir

keci teslimi 20 ton 22 kuruşa sa
bhriışbr. 

YULAF: Adapazar üç ve yir
mi bir günde iskele teslimi 60 
ton 9 kuruşa sablmışbr. 

DARI : Meuin malı 40 çuval 
12 kuruş 20 paraya satılmıştır. 

ARPA: l:ı.mir ve Alpullu 27 
ton 11 kuru 20 para Karabiga 
5 ton 11 kuruş 10 para, Adana 
60 ton 10 kuruş lS para, Mersin 
45 ton 10 kuruş 10 paraya satıl

mış, talep iyi, !>iyasa i:;teklidir. 
UN: 72 kiloluk yumuş;ıklar 

310 kuruştan, 1420 kuruşa sertler 
1220 den 1300 kuruşa kadar sı:
blmaktadır. 

Iznıirde afyon 
8 Ağustosta 192 okka muhte

lif 40 liradan muamele görmüştür. 

Ecnebi piyasa ve fiyatları 
9 8 29 

Londra: Bugday piyasaşı gay
n munta:ı.amdır. \1üttehidei Ame

, rika hükCmctinin mahsulü tahnıın 
raporlanna intizar edilmektedir • 

Mı ır flatlan gevşektir. Arjao
tinde vasi iatokJar vardır. Turlri-

sent okkasl 15 kuruş 13 9-10 san- caktır. ( 698 ) 
tim. 

ANVERS: Karadeniz arpası tonu 
8 isterlin 2 şilin okkası 10 kuruş 
55 1-2 santim. 

Dünkü muanıele 
Dün borsada lngili:ı. lirası 1016 

da açılmlŞ 1015 te kapanmıştır. 

Salonda 40 bin İngiliz lirahk mu
amele cereyan etmlştir. 

Borsa komaerlitince yapılan 
tetkikattan muamele yapılan mik
tann hakiki ihtiyaçlardan ileri gel
diği anlaşılmıştır. 

9 Ağustos 929 Ticaret 
Borsası 1i<ıtlan 

Asgari Aza mi 
Cinsi K. P. K. p. 
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~ugdav yüı:d• 
• fllYdarfı 

Yum ufak 
Kız.ılca 
Süntrr 

ert 
l>önoıc 
Sert mahlut 
8ul,;aristıı11 
1'.:C-ncbi 
(~vdar 
J\lı~ır 

Arı o 
l\terdmck 
l.'liuhut 
Fıumlye 
Si~nıu 
Kuucmi 
\ ulrf 

Un kilo 
i:k8tra Ekstra 
f,k;ıtra 
nirioci yanıuş:ık 

.. Sert 
lkinr.i 
1-ındık kabuklu 
l'ınılık içi 
S.ndık bo~altuıa 

, Ceviz 
~flyoa 
Afiyon Knrahi;ınr 
Yapağı 
Yılı:.anmıt 
'Jifük 

lJ 20 

9 

1300 
1340 
H20 
1800 
120Cı 

104 

1 70 

17 25 
17 s. 
:ı :o 
16 2(J 

10 Jcı 

9 

1275 
1230 
1310 
12.20 
1200 

!Ol 

170 
O lak 

-==~=======;:;;;..:;;;;.,.. - ....... 

SATILIK VAPUR 
Haliçte Ayaknpı önimde d<.'ınirli Rüsumat muhafaza idaresine .ait tulü 

105 arzı 19 uroku 8 kadem el,'adıııda 294 toniliito cesametinde bulunan 
3 numaralı vapur kapalı zarf usulile milzay<·deye çıkarılmıştır. Muhammen 
bedeli 13960 liradır. Talipler 1048 liralık te'minat makbuzlarile teklifna· 
melcrin 15 Ağustos 929 ttırihine mUsadif Perşembe güııll saat 15 to 
lstanbul Deftenlarlığmdaki ihale komisyonuna verilecelüir. ( 771 ) 

KiRALIK EV 
Anadolu kavağında Macar caddesinde mukaddema torpil efradına 

mahsus 4 odalı Lina enelik kirası 75 lira, müzayede 21 A~ustos 929 
Çarşamba guııü saat 15 te Defterdarlıkla rapılncaktır. ( 720 ) 

SATILIK VAPUR 
Haliçte Ayakapı onündP. demirli rüsumat muhafaza idaresine ait tulu 

130 am 32 unıku 9 kadem eb'adında ve 252 tonilato cesametinde bulu· 
nan (J) numaralı vapur kapalı zarf usuliyle mUznyedeye çıkarılınışhr. 
Muhammen lıe<leli 10,400 liradır talipler 780 liralık teminat ınakbuzla· 
nyle teklifnamelerini 15 Ağustos 929 tarihine mtısadif Perşembe günü 
saat 15 te lstanbul Defterdarlığındaki ihale komisyonuna vereceklerdir. 

(772) 

KiRALIK ŞERBETÇiLiK MAHALLİ 
Husunıat müduriyeti umumiyesi alt katında, senelik kirası 74 lira, 

müzayede 18 Ağustos 929 Pazal' günü saat 15 te Defterdarlıkta yapıla· 
caktır. ( 700 ) · :)(); . 

·KiRALIK MERA VE MANDIRA 
Ayasağada 5000 dönüm miktannda, senelik kirası 54.0 lira olup 3 

sene müddetle kiraya verilc(wktir. Müza)·ede 21 Ağustos 929 Çarşamba 
günü saat 15 te DefH;rdarlıkta yapılacaktır. ( 719 ) 

SArfIL K EŞYA ve KOK 
KÖMÜRÜ CIRUFU 

Adliye anbarındn mevcut koltuk, ıııa a, lıelii. ta~ları, ya7.ıhane, halı ve 
kilim parçalan, hurda demir \'e saire gibi cem'an 24 kalem e yayi nıııh· 
telife ile tahminen )50 toıı mıktarıııcla kok kiimüru cirufu, <'Şyanın 342 
lira ve eirufurı 150 lira nıulıammm hcdelleri vardır. Ayrı ayn ın lızııyı-· 

deye konulmuştur müza)'ede 21 Ağu tos Çarşamba günli saat 15 te Def· 
terdalıkta 1lacaktır 

ŞTEMILA IYLI~: SAT L k 
'(AGIR DEPO 

Y edikulede Fatih sultan n1ehnıet ma 
lesinin dibağhanei cedit sokağında v 
No;h üstünde ikişer büyük salonu ve o 
huJunan iki depo kapalı zarf usuli yle sa 
caktı r. İkisinin ınuhaınnıem hede]i biı· 
nede iki taksitte verilınek şartiyle 20 
liradır. Talipler 500 liralık teminat ~ 
ve ya ınektuplariyJe teklifnamelerini 
Ağustos 929 tarihine müsadif Cuma 
gunü saat ] 5 te Istanbul Defterdarlığın 
ki satış konıisyonuna vereceklerdir. (8~ 

SATILIK ARSA 
Beylerbeyinde Be)lerbeyi caddesinde 35, 75 numaralı 1015 arşm 

tarında bedeli dört sene ve diht taksitte verilmek üzre muhammen 
1790 lirodır. Muza' ede 31 Ağustos 929 Cumartesi günü sa t 15 te 
terdarlıkta yapılacaktır. (744) 

SATLIK ARSA 
Beyoğlundn Feriköy ıkinci kısmın Şişli K!ğnthanc soknğında No. 

1360 arşın, bedeli 8 sene ve 8 taksittl'J verilmek şnrtiyle mııhammcn 
deli 5560 lirad r nıuzayede ltapolı zarf usuliylc olup talipler 421 l 
te'difrıamelcriyle, teklifıuımelcrin 31 Ağustos 929 Cumartesi gllnu 
15 te lslanbul Defterdarlığmdaki komisyona verilecektir. (741) 

S 4. TILIK .ARSA 
llnsköyde Kiremitci ıııulıallesinin Hasköy caddesiodeNo. 229-203 

defaten verilecektir . .Muhammen bedeli 360 liradır müzayede 31 
929 Cumartesi gunü Defterdarlıkta yapıJncnktır. (763) 

Pazarlıkla gaz 
Şehrcmanetiııden: 

Pazarlıkla 90616 kilo Gaz alınacaktır. Talip olanların 1 
Ağustos Pazartesi günü saat on beşe kadar levazım müdüı 
lüğüne gelmeleri. 

Gillette tras bi
çaklarının ima
linde yapılan 

en son tca1lbclerde, bunlınn 
~lam Sheffield çeliğinden ma· 
mül ve yüzlennin pek keskin bu· 
lunması hascbile bır bıçakla mO· 
uaddıt defalar mOstcrih bir ~
rene traş olunablmesi t~pit 
cdılıniştir. 

Yola çıkmazdan evvel bir pe· 
ket almanızı derluur ediniz. 

Qillette 
Zayi Evrak çantası: 

Harbiye ile Beşiktaş arasında 
otobüslerden birinde Ağusto
sun beşinci Pazartesi günü saat 
19 la 20 arasında derununda 
siyah kaplı hususi bir hesap 
defterimi havi evrak çantası 
unutulmuştur. Bulan zatın Har
biyede sipahi ocağı kapıcısı 

Emin efendiye, Beşiktaşta oto
büs istasyonunda tütüncü irani 
Sadullah efendiye teslim ettiği 
halde memnun edileceği ilan 
olunur. 

S ultan ahmet icra duiresınden: Bir ıley· 
in behin ceıııiıı i tif4 ı lı.ıcı:inde taht 

haczi! alınıp lurulıtu mukarrer hulunuıı 
elli udct halık fıçı ırıın 13 ağustos ='alı 
gunu saat 1 ı raddelerinde lıııanlıuldn 

inciler cadde ind<' fıçıcılar soka· 
ğında 59 nunı.ırnlı diikkanın oniınde fu. 
ruht edıleceğiııdcn talip olanlar vnktı 
mua)'yeniıııie memurııııa mııruca:ıl lacı 

iliııı olunur. 

B eyoğlu beşinci ulh kukıık lıiikımlı· 
ğıııden : Bir ·clP.);ndeıı dola) ı malı· 

cuz \e furuhtu mukarrer kon ol, S)Ullı 
dikiş makine i, 14 · 8 · ll29 ç:ırşamba gu· 
nii saat 12 den itilıareıı tııt:ıvlııda eşref 
sokağıııcln incm koyumle JOl No. ha· 
nede sutılaca~ındnn talip olanların gun 
ve saatı rnezkürdıı mahallı nııızn)edc<lc 
hazır buluııdurulaC'Ak memuruna mura· 
caatlnrı llli ıı olunur. 

l stnnlıul irrn~ından: Bir dcvnm temini 
lsıifııaı zın rııııda mahcuz ve furuhtu 

mukarrer )irmi kalrın luks salon takımı 
] 5-8-Q29 pcr cnbe günü saat onda Be· 
) oğlunda iııgiliı sarayı arka ında Ar:ılan 
ok:ığındıı 23 numaralı hanede hilınüı:ı· 

' •de satılacağından talıp ulnıılnrııı nıa . 
lıııl;irıde memuruna ınıiracantları ilan 

11 [= Davetler 
Kay. Ismail Hakkı b 

Merkez kumandanlığından 
Mütekait süvari kaymaka 

mail Hakkı beyin [312-14) 
k~~ kumandanlığı 2 inci şu~ 
muracaatı. [ .. ::::::: ::::: ::::::::::::::::::::::::::::::· 

J! 
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ii 
:: Abone ücretler .. .. 
:: 1'ürkİ)C için: Senelik 
SS Altı aylık 
SS tiç aylık 
ii F..enebi memleketler için 'cnclik 
g •· " " Altı ııylık J 

S! "' " " Or '" 
:: 

~~ :: 

~~ .. 
:: .. 
:: 
:: .. 

ilan üc:retıerı 
Tek sütuııdıı 
Altıocı 88) fndn 
Be inci "' 
Dörchiucü " 
Üçüncü 
ikinci 

santimi 
25 lrnr 
50 .. 
80 "' 

120 
200 ı: 

;ı 
!İ Hunka ve müe' csati Mol 
!! ililnlnrı lıusuııi tarifeye tabi fi Ticaret müdüriyetinin. şirketle 
:: tescili lıakkındnki ilônlarilt• knt 
EE adilliklt>r \C nııoııim irkd 
g iliuılnrı, ııuntinıi otuz kuru t 

Si Dc·vair vt· mÜess<!Snh rt>tım 
~i Hanları, Turk mektepleri ,.e 
g münte~İrf" iltinları santimi > ir 
:: kuru~tur. • ••:::::::::::::::::::::::::::::::::1::1:::::::: 

14""clemcnk Bahri Scfit 
' Banka ı 

' Merkezi 
Amstedr aın 

Gıılatnda karaköv hani dıur•ı mah 
telefon Beyo"lu H7ll • .1 ı~ 

postan<.' i iııisalınde Allnlt>mcı 

telefon lstambul 569 lırrn vi Dan 
mu mclıill Vfl emniyet 

Çocuk Babalarına tavsiye: 
Çocuklar için eylenecli ve 

deli bir kitap olan " Dan e 
su ,, eserini tav.siye ederiz. lk 
Kütübhanesinde ve kitapçılıı 
bulunur. 

llr. İHSAN SA tl 
GONOKOK AŞISI ,,, 

Belsoğukluğu ve ihtiiitD~ 11 
karşı pek tesirli ve taı.e af~. 
Divanyolu Sultan ~ahrııut 



SPO Al üç ündeııberi e 
hat olduk. 

e 

e u uyamıyor. a et 
l\IEHMET BEY - Siz n~rnnızın ada-

a 

Pazarlı\ la kiraya v rilccek 
l - Bahçckapıcla dı"rdünı·ü \akıf h ııın ildııu kııtıııfo 6 l\\c. üdn 

• • 

2 - Çakınol\C'ılarda , aldc ham ılenınunıln <'t\Till nlttııda )~ o. oda 
3 ÇnkıııııkC'ılarda rnldt hanı 1;umle lrnpı mm tıM ı \c ldn i 

mı değil~inizde ondan; Ben 8ıca lar baş
lıyalıheri geceleri vantilatörünıü · şletİ)'O
runı ve adanı ba~ıua iki kuruş bir nıasrafla 
ben, karını ve iki çocuğum sabaha kadar 
rahatça uyuyoruz. 

mahaller 
4 Beşikta~ta \lurnJive m:ılıallı inılf' cnmi itti nlimlt n 'o. ıluklı.:ın 

B<'~ıktn~tu !jeıılik dede Maçka me} danında çt·~ım.! nrlıı:ı ııdn 2 

İ1.mir Şampiyonu Altay takımı 
ikinci marını buğiln Taksim Stad
yomunda F nerbahçe takınll ile 
yapacaktır. l:ırnirlilerin yapncaklan 
bu ikinci maç, bir kaç noktadan 
ilk musabakaya nazaran daha mü
kemmel olmağa namı.ettir. ilk mü
sab ka, Gnlataf;arayın çok berbat 
oynamnsı ve bu fena oyunu telafi 
etmek için lüzumsuz sertlikler yap
ması yüzünden zevksiz bir halde 

cereyan etmişti. 
isafir porculan ço rencide 

eden hu vazİJ et, oyunun umumı 
ahengini de ıhl 1 ederek seyirci
leri bizar eden bir şekil almış-tı. 
Altaym bugun yapacağı .naç, iç 
cruphc.si:r. bliyle bir ak1betc nam
zet olma ya mfistait d ğildir. 

Altay-Fenerbahçe maçının çok 
•amimi bir cereyan takip ed ce
~ini, Fenetlilerin bu "·adideki şöh
retlerine istinat ederek, !ahmin et
m kle hntn etmediğimize kailiz. 

Maçın neticesi hakkında bir 
mütal a dermeyan etmek la1.ımge
firae f enerbahçenin galibiyet ih
timalinin daha kU\vetli olduğu 
llÖylenebilir. Mnm fi, oyunun ta-
kip ettiği cereyan dolnyi•ile, Ga
lata arny maçın.ıs ciddi bir varlık 
göater~meycn Altaylıların Fener
babçey 'karşı çol< glbel bir oyun 
oynaması d mümkündür. 

Altayhlann, yapacaklan bu son 
aça çok ehemmiyet verdikleri 
ylenmektedir FcnerliJerin Eyhil 

zarfında lzm ire yapacaklan seya
t bugünkü maça kıymet ver-

Abidin Daver bey 
Galatasaray kulübü ikinci rem 

Abidin D ver bey, hem ikinci re-
1 llkten, hem de uhtesinde bulu
nan futbol ba kapt nhğından istifa 
etmistir. 

Gaial sarayın mesai15inde mühi.m 
hi:z.mctleri bulunan Daver beym 
f al vaziyetten çekihner.i hem Ga
lataıı nıy için, hem de ~ ~ı - • K1~
mızıyı scvt>nler için hakıkı bır zı-
yadı~ • Bu istifanın Allay-Galatasaral 
maçınd ki müessif had:"c ile alt -
kadar olduğu tahmin o!u 1mnlttadır. 

İzrr ire t"'vd0~ 
izmirll futbolcuların bu gün 

Beşil taşla bir rnnç ya macı ve 
Fenerbahçe mu& aka nı cumaya 
tehiri du -nuHiyord . F kat misa
firlerimız. h rckd.lcnni t cil ettik
leri için bundan sarfın zar edı -
miştır. 

Altaylıl r yann İ mıre borekct 
d ceklerdır. 

isiklet koşusu. 
l ı:kl'lchir, 9 (A.A) 

Bu gün 100 kilometrelik Bisil -
let müsabakasında birinciliği Yu
nus (İzmit) ikincilıt"i Halit (Anka
ra) ü~üncülüğü Ziya (lst.:ınbul) dör
düncülüğü Ali (Eskişehır) bey er 

lmışlardır. 

fukirch1r, 9 f A. A.J 
Bu gün piııiklet müsabakasında 

yüzbaşı Halit bey 50 kilometreyi 
1 saat 24 da1cillada katetmek su
retiyle rekorunu kırmıştır. . . .. 

GaJatasaray Fenerbahçe Hey'eti 
tertibiyesindcn: Misafirlerimiz. Iz
mir Şampiyonu Altny takımile 
F enerbahçe arasında yapılacak 
mü15abaka bu gün saat 5,30 da 
T.abim Stadyomunda icra edile
cektir. H kem Mi.ster Ailen dir. 
Fenerbahçe oyunculannın dört 
buçukta Stadyumda bulunma1an 
teblığ olunur. 

Hey'eti tcrtibiyc namına 
Alımet Muvaffak 

-==-"'~..-:;=i"'=""'°*~-=..._,_......,_ __ -====-== 

Radium gaz ocakları< 
Petrol ga11 ilr yanan sarfiyatı ga· 

yet az, istimali gayet kolay mavi alevli, 
kokusuz, dumansız HAUIUM markalı 
gaz ocaklarımızı her yer<lc arayınız. 

Bu gün piyasada hulunaııların en alfün 
ve en ucuzu olup asla rckahcl kahul 

etmez. 
Taklitlerinden sakmını:t~ 

Toptan alan atıcı esnaf i~·in ten
ıilfit vardır. 

Ş Depoı;u Galatada Okçu 

Musa caddeısin<lc Şişhane 1 arakolnna g~<ler
ken ikinei etmekçi fırını ittisalindcRADIUM 

~-.:..,.r TİCAUETIIANESİ ~aggnı ~~~~~ 
sta bul gümr .. k eri baş 

müdürlüğü den: 
1 - 1927 senelik istatistik mecmuasının ikinci cildilc 1928 

Temmuz ve Tcşriniewel aylık mecmualarının tab'ı ayrı ayrı açık 
münakasa ile ihale edilecektir. 

2 _ ihaleler 18 - Ağustos - 929 Pazar günü saat 15 ve on h~ş 

buçukta icra olunacaktır. 

3 
- ş a meyi görmek isteyenlerin b ş müdüriyet kalemine 

arına kl . .. l . k l ·ı b" l'k - k · frak edece erın o gun emınat a çe en e ır ı -
vt e nbmna 305d~Y~ ışt 1 ··bayaat komisyonuna muracaatları. 
e aş m urıye mu 

·Askeri liseler 
miif ettişliğinden: 

A _. Li l tab T . ·kınat ettikten sonra A keri Tıbbıye' 
. n ae er sı ını ı . . k ·· re Askeri Liselerin 

Bsytrmye e ecı:.acı mekteplenn gırme u~e "ti ı- . . 
ikinci devreainin (10, 11) nci ımıflanna ~ali~ vf şers~s.929

1

~:J~ 
haiz ve orta mektep tahıilini ikma1 etmış o an aran 1 Li 
hinden itibaren 20..8-929 tarihine kadar Kuleli ve HahcıoA' ~ İe
l riode t~ ekkül eden kaydı kabul komiıyonlanna mOracaa ely e· 

1 
. b lb .. t d ceklerı'n müracaat arı· 

me erı ve u tar ten sonra muracaa e e • 
nın nazarı dikkate alınmayacaA"ı itan olunur. 

11 

OHA .J 

1 

san u ·1 a a 
QU rUQlınde 

Sandık 
1 
1 
2 

10 
2 
1 
1 

Balya 
3 
2 
] 

TCE 
1 l D 
TAC 
DTC 
DMP 
J R J 
JEO 

CE 
CTC 

278 
50 

284 
730 
370 
140 

8 

kilo 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. 
•• 

Pamuk nmcrikan bezi 
Kcnd"r ip 
P~Hnuk mt csucat 
Is tor 
Pamuk mensucat 
Demir mak\ne aksamı 
Müstamel eşya 

Pamuk ip1iği 

P.o'Ş c;uvaf 
Balık cığı ipliği 
Kazmir 

1 
3 
2 

J p 
CKE 
j EK 

527 
'132 
156 
330 
'132 
258 •• Yiinlti P:tmuk\u mensucat 

•• 
Demet 

20 1035 
7 125 

Adet " 

•• Piriç çubuk 
Dcınir çubuk 

1 Müstnınel Araba tekerleği lastikli 
J .. Çinkodan mamul sandal 
1 .. Motorsuz motosiklet 
1 Çuval M . L . B . M . 56 tdlo yeni bahar 

Balada muharrer 19 kalemeşya 12-8-929 tarihinden 
lstanbul ithalat gümrügü satış anbarında bilmiizayede 
ilan olunur. 

itibarenı 
sablacağ 

................. ..-.. ~~._.....···~·~··~···~~ ................ ... i Üçüncü kolordu satınalnıa l oıni§yoııundan j 

................... ······~········ ... ······ .. ·· .... ··· ... ·· .... 
A11ırni A11ka11 

l .rn ı 

Fl,nll'k 
L'• .... 
1 :ıı ıııç • 
l l'ı•• \ng 
"luı 

A :.:ımı Aı,kıııi 
5 000 2,(ıt){) 

:oo .i'-10 
HOO J,.0 
~O f)O 
70 :1> 

l insi 
Kuru fn'tıl)a 
l ) ıı 
lı\1nu ır.tı.ııı 
M.ık:ırna 
C .az )OJ.;ı 

~ o JliU 
.<,O :.w 
70 35 
25 lO 

lliO (ı5 

500 150 l\ohııt 
l'.ıtnıes 
~··kcr 
Bulgur 
:loı.'\ın 
Men ımek 

~00 1~0 
200 J:dJ 

t-.omur 
l lfluıı 25,CW!O ıo.rnıo 

ıoo ~o 
:mo 100 

70 so 
ı~o 75 

~ıylııı 2(0 100 

Zı·f ın ):li;t 20 15 
Sa >ıın :fü ıo 

'ra ı:lı:t.e HOO 300 

Şılı•tf,.ki :ıskl'rlil< cluir~inin bır ı:ııetilı.. ıhtıyac.ı olan lwr vı ı;Jıı hala m varlı iaşe 
p:wnrlık ınır,.tıl · ınııhana cılıleı·e"tır, ıla)a tulip ı lııııl:ırııı her ı;ıııı ııılelkki uskeı · 
Jik ~ubc'>İıll' ınurar.ı.ıtıan. 

••• • 
Arpa Yulnf Kuru ot :)ıııııan 
1200000 fJ(JOl)(J(} l 200000 800000 Kırk 1 ıı r eli 

165UOO CJU ı ıoooo 7 5000 
tı( 0000 WOUOO :iSOOOO 210000 U.ıbıı eskı 
nsouo oo Jl5000 75000 Fılirııc 
HıSOOO 00 110000 75000 tl7.11n kopnı 

Kıtaat ilılı)JU için l>en cçhı h:ılu ııır\ al ımınnku6Uyn konınıışhır. 1 hul~ı 14 
8 • 921) 1 arıhiıı m ı~ dıf Çarş.ımlıa gurıu :y.:ıpılul ık1ır. l nliplerın şartnnın ini mu· 
hullındı gorrııc:eri ~c ş.ırtn. ıncde uv.ılı ol.ın şı:Iuldckı ıc ııııııatlarıylc Kırklar eliıı· 
dckı koınışyond hazır bııluıımalan ıl'ıı olunur 
K mıuıınndnkı llıtant ihtı)ocı ıçın ıktiza eden dekık 8 . 8 • 92') tarılı nden ılıbn· 

ren 28-8-929 lanlııııe kadar kapalı zarf ılP. nıunakıı~ya konmıı~lur. ıhıılc 
~ • 8 · 929. tarılııne musmlıf çılll-ln)ın gunlJ al (lb) da karnnııın satın alına ko
mı yonıındn ıı ro cdıleıcktır talıpleriA ~rtnıunesirıi her gun aaı (10) du karamanda 
salın alma koınis)onunda Konynda fuka lstnnbulda kolordu lwıirdc musıahl<em 
mcvk'. Akşdıirdc ala) satııı alma komisyonlarında g<lrmcleri 'c tcklifnnınalerini lemi· 
mıtlnrıle lıcrab•'ı Karnınnıııla sııtın alma koını«yoııunıı vcrınclcrı. 

ıt,uıt ilıtiyncı i~iıı 600 \'.eki udun pazarlık ~uretılc nıulı:ı)aR cclılccl'k1İr. lhalC!i 
11·8·921) pawr gunıı rnat l4 le )llpılncak ıır . fııliplcrin şırınııımeiııi gorıne!l'ri 

\le ".3rlnanıı Jt• }llZlll olan §t.:kildck~ $Crııinntlnriyle komİ«JOllUlllUZdB Jıam bulunma· 
ları ilan olunur. 

Ç 
orhıdald Kıtaat ıhti}ncı i~in 36785 kilo WtZ nıulıayııa edilecektir ıhalesı ]48. 929 
~r§Sınlxı {)unu "ant 15 de yııpılncııktır. faliplcrin ~rtnameeini ·görmek üue lll'r 

gün ve iştira~ etmek içinde vakti muayyeııJe Çorlud~ki eatın alma iıomis)onunn 
muracaatları ıllın olunur. 
K 1taat ihtiya~ı için 19165 kilo gt ~ kilo ıııaman 22000 kilo arpa 35(ıJ() kilo 

ot 10000 kilo eaman ve 10000 kilo ot ayn ayrı pazarhk ııureıiyle mubayaa 
edi~ece~tir. Paulrl~n ih~leei ll.S.929 pazar @ilnü aa.al 14 ıcn itibaren )Opılııcaktır. 
Talıplerın )CVm ve ~tı muayyenede komiııyonumu2da haın buluomalan il1n 

<J]unur. 

T ırrabzonda bulunan kılaat ihti,Yacı i~io 6600 kilo Sede )'~ lıapalı zarf atuliyle 
. mun,ak.asııya k.onmuf{ur. ~haleei 19-8-929 Nlı ~ünü eaat 14 te yapılacalı.1ır. Talip

lerın te mıoatı muvakkat~Jenyle Tırab2ondaki lı.omlııyonn muracaatlan ilin olunur. ,----.. ··-· .. ·-·-·-.............................................. ···--····---· 
1--- ---·-·--······~-~:~~~ ..... ~~-~~~~~-.. ~~-~~~---····· .. -·--' . :: 

Jandarma inıalathane i Satılık şilep 
mudüriyetinden: Beykozda Omur yerinde demirli bulunan eckiz bin bq yuz lir• kiymeti I!) • 

kaddercli (OkCTCti) namındaki 11ilebin raspa amcliye111 ve bilcümle masarifi tamiriye 

d 
uonkas:ı.sı ı . eylfı) • · · ol Kapalı 7,ıır ı rı alınacak 2128 a ei eşya çaı ının m • 

11 
tluıne"ınde ve sııir miıfterı)e aıt mak üzre hoy'cti bazınuııyla ve kapalı zarf uaulilo 25.S.929 

l929 cuınartcsı ~uıı ı at 14 te fstanbulda gcdık paşnd ~andan~ ıın 8 
- tanhino m" dif pıııar gunu eaat on bcote bilmilzayedc satılmam mukarrerdir • Ta· 

) pılıı aktı.r. Şartuame imal tlıaııcden ~e~ilir, Teklifnaıı ?10 tar;ı ım~:ıJ:C:am;~ liplerin yuzde yedi buçuk heııabile tc.ıninatı havf teklıf ııarflarwın vakti muayyene. 
yazılıdır. Temınat mal ea md:ın venlup k. teli.1if ıadıoa sinden evcıl Emvali mctrüke aaııı komiıyoııuna tevdi etmclcrL 

.... -...IMı.LJıı:JıliLilııı.w.ı~ı..ı~Wı.ii~m~uc~i~t~ir~ . ................................ .1. .............. .. 

5 
'o. oda 
6-
7 

Bı ~il-. tn~tıı rnr ur i kt>lr•irııle :i3-:~5 No. dtıkkiın 
l .. \-udurJa Hor<'m isle!esınde JS o. tlulk,ın 

8 " " ., ı 7 ,, ,. 

9 
ıo 

., ., ,, 5. 7 .. " 
Gnlntndn Hatt Ama mnlıaH imlr. AınJlknJll8l cad i ind fmun 

llr.crindC' Otla 
1 l Knı;; nıp:ı~ntla <;aıı Hasan paşa nı hnlle:ıindc Turobi hsbn "loka· 

~ınd:ı 2S·23 No. ar"a 
Mudrl~t : 17 .ı\ğusto 929 Cumartesi ı:ı;timi ant on cicirt lıu.,;n(!a kadar. 
) irmi ıı mmltlı tlt· ilfın etlılcn hnlntla ııııılınrr<'r t•ıııl:ıkin pnzarlıld 

kirıı~n ,, ıh 11 sınc Lııdııııuıi iılnrttc kamr \enlnn)tir.1 hplt'r sartııameyi 
okum k ,e tcrnm \ 1ta '°tkrı k ıcnra nil ıalqılı rıni drrmi~ nrı e lem k ,c;in 
1 •ani ıl l, LJ' 1 uı rı} tl:ııdı \!Ü• ıf nk. rlnr mudurlnf•ıim ı um •antlnı ı 
ilan o1unur. 

ih f H il 

()()8 ııd 

tu u1:itı hakkında malumat almak ı tf'p•nlrr 
1 mı orunu oku)a ı\irlc r. 

nn znyede 

• 
• 

üzaycdeye vazolu nan 

e 
en lak 

B hçek ı ıd ı ılordıım ıı \akıt lıuınıı ı miıı kntnıda 12 • · mağaza 
H lı:uı n nsıııa kutıııdıı 18 ve 29 ,c 35 \C bınnci l\atınd 36 \C ıkinci 
kııııııdn 2 ve ı No. odalar . 

M ı.ddı tı ıı HZll) ede : 1 Ağustos 929 ılnn 21 A~u"tos 929 Gum rte i 
guıııı saat on doı t huçut:,n lrndar 

Bnllidn nıulınITer eııılôk kiraya 'cnlcceğin<lrn muza) t deye vazolunmu~ • 
1tır. Tııhplt rin } • mi ihale ohııı son guıııın ımaı on dort buçuğuna kadar 
ş:ırtı1ıııııc) i olrnmak "'' tı·rııiııat ı nıuvakkatc ıta tıderek mlızs~ edeye i tirak et· 
nıı k ı.ın ltıtaıılıul }~, lrnf ııımhırhığiind~ ,ak ıf ııknrlnr mudıirltığüne mUıa· 
cnrıtları i}jıı olıınur. 

fa snf '" rnustemilAll lıakk ında ınn1Umııt n1mnk i f P-yenler bu mlidd 1 2ar-
l ı rıcla ıııiinıl C'<1<' o•lıısı ıın murıu ant ederek t ı ri mi ıl raporlarını gorebiliilet 

u ım müdürlüğündenı 
Haydnr paşada nalemam Doğum evinin ikmali inşası 1 Ağus

tos 929 tarihinden 28 Ağustos 929 Çarşamba günü &aat üçe k • 
dar kapalı zarf usu1ile ihale edilmek üzere münakasaya vazolun-
mu~tur. Talibi olan müteahhit mühenndis ve mimarların her güıı 
öğleden sonra şartname, proje ve mukaveleyi anlamak üzer 
lstanbnl Ev\caf hey'eti lenniyesine ve iha1 günü de lstanbul 
Evkaf id re Encümenine müracaat eylemeleri ilan olunur 

.-
]i ticaret ınektebi miibayaat 

konı isy<>nundaıı: 
5 Ağusto 929 tarihinde kapah zarf usulile yapılan l 10 ton kö

mür miinakasasında teklif olunan fiatlar gall görüldüğünden 
evvelki şartlar dairesinde 15 Ağustos 929 Pcr enbe günü saat 
14 tc pazarlıkla mübayaası telrarrur etmiştir. T lip olanların Sul· 
tanahmette kfün mektep müdürlüğüne müracaatları. 

l ilii 8 Eyliil 929 da devam cdt•ce 

ViYA A BEYNEtMlLEL SERGİSİNİ 
;ıİ)'tlrcl c.•diniz. A rupanın en muk<'ınmel muba)aat m rkcıidir. 
Biitıııı Avustur)a sanayii ile AHııp.anın t.:n nııı~im de,Jetleri tara: 
fından ;ıengın \C pl'k mühim meşherlcrlt• tenısıl olunmaktadır. l>ı 
ve uuut nıal tıntın almak için yeğnnc fsr nttır. . 

Tafsılat A vııstur) n st>faretbaneııinel' alınabilir. lslnnhul • Vıyana 
:of)n tarikiylı• lıı.:ııncıı sınıf nzirııttt ve avdet bileti (131) lira yerine 
100 liradır. H ııviyet verRkalnrı mlım sınli iahrilcri bulunan Galata 
w Pt'ınpall\8 kar~ı ındald Nnta e)lıhat iıiardıancsinden ııhnalıilir. 

Pazarlı la üzüm satışı 
Ercnkoy A ına fıdnnhkları rmıduriyetınden: Gebze fidııııh(!ırnızdn 690 

mrtro murnbbııında mPvcııt bs~ın l u em ki uzum malı ulu paznhkln 8?11· 
lacaktır. l'oliplerin craıtı ıın1anıak uıre Goztrped ki ıdaremız mcrk~ne 
pnzarlı~a ı"tinık i1;in <lt 15 Af~usto 929 Pı:r-;cnıbe gunti ast 13 te t;cb-

ıı: deki fidanlı a gelmeleri. 

~tih dairesinden: Unkapa-
nında Haraççı kara Mch 

met mahallesinin köprü mey
danında bulunan bef eski iki 
yeni numaralı iki katlı dük
kan enkazmın A~usto.sun 31 
inci Cumartesi günü saBt 15te 
satılması tekarrur etmekle ta
ip olanların o giinde daire en-

i ~~~enine müracaatları ilan 
m.::nur. 
M uddcİ)C mnJum Ojeniııiıı kocaı:n 

Ankara tahta kala hamam !oknğınJa 

ka p Omer Ef. nleyh:ne açtığı bopnma 

danın Oı.erine mumııile)hİn ikametgllhı 

meçhul olduğundan 15. 7. 929 pararteai 

eaat onda hazır bulunmak fiure ilAnen 

yapılan tebligata ~ en gelmedıl!inden 

blttalep gıyap karan verilerek tablukat 

1~9.929 salı at Jl e bırakılını§ oldu • 

Aundan "'1lktı meıkfu'da ~elmedığı tak · 

dirde karan gı,abt muteber ıutuJarak 
muamelen ntı;ıya yapılacağı iJ&n olunnr 

B 
~ıkt~ ıkıncı ımlh h .. kıml~ınJı.;n: 
Hnmide hanımın ;ierı~ , H t11;c • 

inıc. Fatmn , Advıye hammlarlıı şayino 
mutııs:ırrıf olduğu klll in ;t Hac Fatma 
Hatun ınııhallı ~ nde ı;unıu U)U (oddc-
·nde 1 ir lnıafı C emil ııa. \Crc11cleri 

akarı hır tnralı kıı~dıyc ,e imı.; o<laları 
ı;< kaldnrıyla cm ti hanını hanelcrı \c 
ba:ıen llıu,ıın efondi 'e ::;ıdıka hanım 
haneleri bahçceı , lıaı:eıı cmeti lıanı • 
mın ve Seuı bey luıne \C lıahçcııi ve 
tarafı rnbii tarilulım ile mahdut atık 
31-31 cedit 35-37 uumarab ,.c tahnıiooo 
1412 7.ira ar dan ibaret ınuuı dukkln 
barem ve selnml~ı muhle\i konak • 
)UUn izale i zımnında icra kanununa 
te~fıknn ıhalei C\Clı)C muza)ed "i neti· 
cet.inde 4000 dört bin lirn bedelle tıılibi 
uhdeııine ıhıılei eveliyeı;i icra kılınmış 
ve tarihi ilAndan itibaren 15 f!Ün onra 
yani 29 ağustol! 1929 tarihine m •f 
olan J>CllCnbe t;Onil [lllat on beııte ıhtkı 
kati yesin in icraSJ mukarrer. old~nd n 
talip olanlano ve fazla malumat ıılmıık 
iateyenlerin kıymeti nıuhanımeneııi Qlan 
eekiı bin liranın y117.de onu nısbetmd~ 
pey akçıaaını ınlı UhiLen Bc~ıkt. ~ ıJUllt 
jcra ıııa nıilracaaılan ılAn olunur. 

N 
ufwı cüzdanımı kaı.a ıı ıay eyledi• 
~ımdCll uıyı'ndc bir d eırni vık 

racağım ıllıı olunur. 
İmrahor il>ne mah 11 ınde ıki )Ü11 

' me kağında 21 a lı hancdf 
Todorı Pnp ) ni 

.·~ 



elkenci vapurları 
IZl\lİR sür't postası 
Lükı;_ve iSMET PAŞA 

sen 

vapuru 11 AGUSTOS 
Pazar günü tam saat ıs de 

Galata nhhmındao doğru 

lzmire hareket edecektir. 

Tafalllt içisa Sirkecide Yel
kenci Hanında kiin acantasına 
müracaat. Tel. lıtanbul 1515 

Ve Gaatada merkez nhbm ha
nında Celipidi ve Stnfilopat ac-
antalığına müracaat. Telefon 
Beyoğlu 854. 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 

KARADENiZ 
lUUNT AZill VE LÜKS 

POSTASI 

SAKARYA 
Vapuru ll agusıos 

Pazar gUnı~!fu'mı 
nhtımından hareketle(Zongu. 
dak, lnebolu, Sinop Samsun 
rdu Gireson, Tırabzon ve Riz 

iskelelerine azimet ve avdete
ecoktir. 

Tafsilat için Sirkecide l\les 

E
t hanı altında, acanta ma 
racaat Triestino dairesi Te

lefon : Istanhul 2134 

8 ultımahmet sulh ikinci hikimliğınden: 
Nikola zervudaki efendinin GalatuJa 

bayezit mahallesinin marya okağıııda 
19 numaralı hanede Kostantin haroko -
pos aleyhine ikame ettiği davanııı ecre -
)an eden muhakemesinde miıddeıınley -
hin isbati vucut etmemiş ve muddei 
vekili isbııttan ızhari aciz ile talebi tahlif 
bulunmuş olmakla mnlıkemcce ittihaz 
olunan gı)ap kararının bir a) muddetle 
ililnen tebliğine karar verildiğinden yev· 
ıni muhakeme olan 11 C) li.11 929 çar -
pnba saat on birde mahkemede isbati 
vücut etmediği takdirde usulun 337 ınci 
madde ine tevfikan ) eminden mümteni 
addile muddeinin daı.nsına sabıt nazarile 
bakılac.ajtı ıliiıı olunur. 

A Ii reşit beyin Minıı.s efendi Kigork· 
tan borç aldığı para)& mukabil ln· 

rinci derece birinci sıra nuınarasile ipo
&ek irae eylediği Beyler be) inde hurha· 
nhe mahallesinde hayır olrnğıııda cedit 
25 · l ııumnrnlı maa bahçe köıkun ve 
aniresiniıı ihalei ev,eli}esi içııı 30 guıı 

oıuddetle mumyede)e korıulmu~tur. Hu· 
dudu : lkı tarafı tarık diger tarafları 
Zerefşan hanımın ve Mel.ıruke hanımın 
hane ve bahçeleri ve bir uı·cıııin arsa· 
tı ı.e Cmmetullah hanımın hane \e 
l\ahçesile mahdut dtırt donum iki evlik 
61 arşııı murabbaında arsa dahılınde 
195 arşın terbiinde iki katlı ahşap k'>Ş· 
kUn ı.e 26 arşın mubtalı ve 81 arşın 
terbiinde beden duvarları tn. bir mut· 
hah rn ahır bir heli hariçte u taksım 

deposu ı.e 3-~ arım terbiinde bir oda 
ve bir odunluk mutel.ıaki i kı men ta~ 
duvarlar ve kısmen toprak taşlı bıri ı 

ingiliz denıır dolaplı ikı kuyulu ) uzu 
milteca' iz nıuhtelif \ e ağaçları ve çanı 

ve sair ağaçlarla ıııiıze) yen havuzlu bah
çe ve sair lıahçe derununda bulune.n 
iki katlı kırmızı ) eşıl boyalı poyraz ta· 
raç kaplı alt kat pencereleri deınır par· 
maklı ve ikisi tahta kepenklı mekanlı 
bir antre uç ofa uç hel! hır kısmı yuk
lu dolaplı biri )e8i olmak uzere dokuz 
oda zemini çinı hır kiler, iki merdiven 
altı mutbah arkada bır hamam ve saire} i 
havi olup enevi 250 lira kırası ıle maarif 
idaresi tarafından 29 uncu ilk n1ekt~p 
olarak i~al edılınekıe diger kııııında 

med) un sakindir enstalasyon tertibatı 

{3600) Jıra kıymeti mulıammine i kı men 
muhtacı tamir olup i,ıtmı~ınıı talip olnn 
lıır ve ziyade malCııııııt almak htC\ enler 
kı vmeti muhoııımincainin 'uzdc onu rıı~· 
betinde pey akçe ini \ C 9_>9. 1839 du,,· 
)il numara ıle 1 tanb ıl dordun u ı ra 
me'murluğuııa muraca.ıt ctmelerı ~e 
(16 • 9 • 929) sruıt 1 ı den 16 '\ıı kadar 
ihalei eH elı~ esi )apıl.:ı~ğı ılAn · olunur. 

B C)O •lu 1 ııcı. olh hul-uk lıakıınliğın· 
den : Muıldeı karınızı iıoroz ~irketi· 

nin ıııud<lııale\ lı Mer) cm Kııdrı) c \ e 
~ocııaı . Sule) man Sırrı cf. ale)lıleriııe 
(122) !ıranın talı:0ılı hakkındı ikarne olu· 
nan da,anııı ırra kılınan nıuhakeuıe3ın· 
de muddaaleylerin hazır bulunnııımala· 
rına ve ikametgihlarınw meçhul bulun. 
masmll binaen her ~ucibı talep bir ay 
müddetle ilanen teblıgat icrasına karar 
verilmış 'e müddei bir kıt'a net ibru 
ederek imzalarının inkiin halınde talıqi 
istikıap \c tııhlıf olduğunu derme)'an 

eylemı11 olduğundan ınuddaaleyhlerın 
muddeti kanuniye :w.rfında hakkı ittraL· 
lnrını i tiınal etmedikleri taktirde hukuk 
usulu muhakemclerı kanununun 408 incı 
maddesi nıucıbınee \11klayı kabul 'e ik· 
rar etmıı ad olunacıı*ı ve muhakenıeııııı 

: 2Ş Eylül çarpmba saat oııdörde muallak 
, biılonduğu tebliğ makamına kaim olm&k 
• ilMre ilin olunur. 

OKSIMENTOL (PIM>D!") Ociarft:lopa "a•talıM .. ınd9. 
.. iiliiiii ..................... . 

VEREHLİLEllE, $/RACALILARA, l/BI. 
ve l<CltlK ZAYIFl./KlARINA, NA/!tlLI 
V6 sür VIR~N ICADlltLARA' ÇOCUl<l.A
IUN 80YÜllES/NC, ICElllK lflRIKUK~ 
HINA, HASTALIKDAI KAi.KANi.ARA, 

---~~~--~~~ 

N 

Bizzat otonıobil kullanmağa merak ettiniz mi? Dünyada hundan miıkem
mel ''e zevkli spor yoktur.Iliç şüphe yoktur ki dünyanın her yerinde ol
duğu gibi bizde de bizzat otomobil kuliaııınk unıunıi hir itiyat halini 
alacaktır. 

pOKTORLARA SORUNUl 
SAF TRikAL.SiN 

~OMPAIME, KAtE,T.OZ VE GRANÜL.! 

Günde 3 edsl yehol 3 k6fl# 
ocul<lsra n1111'. · 

As eri mana
l<asa ilinlari: 

Fındıklıda l\i. M. vekaleti satınalma 

komi8yonundan: 

50 ton Maden yağı: Kapalı zarfia ihalesi 12 ağustos 9 Pazartesi &&at 12 dt • 
50 • Gaz Kapalı zarfla ihalesi 12 ., l5 d•. 
55 • Benzin Kapalı 7.Arfla ihalesi 12 16 da • 

Milli müdafaa Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı malzeme himlannde. 
muharrer giln ve saatte kapalı zarf u8tllne ihalesi icra edilecektir • Şartnamelerini 
görmek i teyenlerio her gün, 'ermek i teyenlerin dtı yevmi ihalede muharcer gün 
ve saatte Ka ımpaşada deniz le\'azıın ııatınalma komuyonuna mtıraoaatları.. 

Erzurum 'e oİ\arında ciheti askeri} ece irııe olunacak mııhıılde biri sekiz parçadan 
ve diğeri iki parçadan ibaret iki gurup bina i çiliği ve malzemesi talibine ait 

olmak miıceddet olmak üzre inşası ayrı ll)Tı şartnaınelorle ve kopalı zarfla munn • 
kasaya konmuştur, Ihaleleri 21- ağustos. 929 çarşanba gllnu saat 14 te Erıuruaıda 
askeri atın alma konıis)onunda )npılacaktır. Tıılıplcrin şartnamesini gormek ve 
tekliflerıııı vermek üzre Erzurumdaki mezktir komisyona milracatlan. 
A skeri ihtiyacı için iki yuz kırk bC§ ton kırtple maden kömürü kapalı mrf UfV.< 

lile miinakaeaya konmu§tur. Ihaleai 23 - ağuıloe - 929 tarihine mösndif çar ımbn 
günü l!Mt 14 te komisyonumw: münakasa salonwıdıı yapıla<ıaktu. Taliplerin oorJtıe, ~ 
mc suretini yirmi luıruş mukabilinde aluıalan ve telı.lifaamıleriol ~id 
tarzda ihzar ile komİe)on riyasetine vermeleri • 

A skcri ihtiyacı için yirmi sekiz ton kok kömürü aleni milnau1117a k~. 
ihalesi 28-ağustos-929 çal18Jlba günü saatl4,30 te k.omiayoauı\illda yapalaoakif} 

Taliplerin şartname suret.ini komis)·onumuzdan almaları •• prtnamedeki tartdi 
teminatlarile komisyonumuza muraoaatları. 

U rfudaki kıtııatın ibti}ncı olan SıAır eti n okmek. kapah ~ müaa~ 
konınu~tur. lhal04i ~os-929 puA11o8i ginü aaat 8 de Urt.da 88keri ~ 

alma komisyonunda yapılacaktır.Taliplerin Urfadaki oıeüılr kom.İeJOH mÜC6'lla~ 

M anisa, Menemen, Kasabıı ve Kırkağaçtııki btaatın hayvaDa&l ilatiyM>l oıae a 
· ot kapalı zarfla münaka~ya konmıı~r. ihaleli 19 - AğU8tof - 1929 PMari 

günü saat 12 de Manisada askeri satın alma komisyonunda y,,ılacakı,r. Thl&p Q 

şartname suretini kom~yonwnuzda görmeleri vo tekllfnamelerüll teminatlııırtıe • 
raher Manisadaki mezkur komisyona vermeleri 

K onyad~ki kıtaatın ihtiyacı olan sığır eti kapalı ucfla naioakeeaya k.011• .. ~. 
Jbalesı 20-ağuetos·929 ah günü saat IS te Kon)'ada ukeri satın abna k.omisyo

nunda yapılacaktır. Taliplerin Konyadaki mezkur koıniııyona müra8M&lan. 
K onyadaki kıtaatın ihtiyacı olan dakik kapalı zarfla mlinak~ konmyttur. 

lh:ılesi 27 • Ağustos - 929 Salı günü saat 15 te Korıyada askeri saha 4lmt 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Konyadaki mezkur .lr.omieyooa muraeaadan. 

A nknrıı merkez ihtiyacı olan 1500 ton lavemarin klimilrli kapalı zarfla müoa.ka· 
Eıl)a konmu~tur. lbalCl!i 24-ağu tos-929 cumartesi saat 16 da Aııkarada merkes 

satın alma komisyonunda f!pılacaktır. Taliplerin şartname suretini komisyunuml.19Cll 
gormeleri rn teklifnamelerini teminatlarile beraber Ankaradaki oıeft.W- komitıyona 
vermeleri. 

Esasları iyi ögrrennıek şartiyle bizzat otonıohil kullanmak, otomobilden 
f d f k b 1 d ıd k 

K apıılı zarfla ihale edileceği iliin olunan Edremit ve Kınıktaki kd&ntıo bayvaa~ 
yegane ai e ve zevkleri nıahdut bir nıasra mn -a i in e c e etme ihtiyacı olan kuru ot ve samana tali{> çıkmadığından paı.arbkla abnacaktl(. 
demektir. Pauırlıklıı ihalesi 24-ıığustos-929 cumartesi günü saat 15te &lremitte ask.eri .ıuı almA 

komi yonwıda yapılacaktır. Taliplerin Edremitteki mezkur komisyona milraoaatları. 

Bizzat otonıobil kullanJnak isteyen adamı, en ziyade cezbede- 1 stıınbul<la bulunan kıtaat, IUÜC88eaat ve mek!tibi aekeriyeııin l930 scneal ~ 
nihayetine kadar ekmek, cnak. ve eairenin kara nakliyatı ka(ltllı zaııfla ~ 

bilecek otonıohil Doçtur. Çünki evvela şeklinin zarafeti ve kibar- ııaya konmuştur. ıhaıc•i s.e>1Ü1·929 pervenbe günü saat ı4 te komiayonlUDlll.da,. .. 
pılacaktır. Şartname suretleri Ankara merkez ve Izmir müıltaltkem mevki ulaD 

lığrr itib r. le e k · t · eder Sa iyen kullanması kolay ve alma komisyonlarında mt'vcuuuc. Şartname atmak. İ.'lteyenlerio her glo .kıomityo • a ıy z v l emın . n numuza milraraatlnrı ve teklifnamelerini ihale saaktıden evel komisyon rifuotin• 
zahınetsizdir. Salisen fevkalade sağlaınlığı itibarile arıza ve bozuk- tevdi eylemeleri. y enişehirde in~ ediluıekte bulunan Milli müdafa veUlet bUıuma ddrt adet 

luğu ihtimali sıfıra yakın olan otomobil Doçtur. Bu meziyetler, asaıısur te'sisatı )apılacaktır. Kapalı zarf usıılilc münakuaya konulmO§tuı 
lhalMi l-c)lul·929 perşenhc günü saat ondadır. Keofioi şeraiti feoniyuıini ~ 

Sür'at, Sarsıntıdan azadelik, az Sarfiyat gibi lUeziyetler İla Ve görmek üzre her gün Ankara merkez satın alma kooıi6yonuna gelmeleri minaq. 
saya iştirak için de o gtin ve saatinden evel temioat ve teklif mektuplarını mak.bu 

edilirse Doçuıı ı>ara nıukabilinde en yüksek kıyıneti olduğu her mukahilinde komisyonu ınezkfir ri}aSctino vermeleri. 
1-l~lrn te'6t~lı dl'rulıte edecek müheııdıs ile bu gibi te'tJİBat vücuda getirdik· 

kes nazarında tezahür eder. leriııe dnır \es:ıiki re mi)e)i ibraz e)lenıeleri lazımdır. 
O rJu ilıti}ııcı için 13 - 8 · 929 salı gıinü saat 16 te 500,000 fermejüp puaılııkla 

Türkiye için umumi vekili: _L~ 

t t •• .... alınacaktır. Taliplerin şartname ( numune ) sini komi.ayooumuda gö11m_.. 
KEMAL H"AL L, ~IEHMET R F.AT ve ŞUREKASI ve i1ıa1e saıılinde şartnamede yıızııa oldvğu gibi te'miınatıarile komiayooum-

ldarehane ve satış yeri: :ıtl Garaj ve tamir yeri : muracaatları. 
Beyoğlu lstiklil caddesi No 168 Ayazpaşa Jandarma karakolu batında • • .. u • • ••-

Tefefon Beyoğlu 2124-Telgraf: Tatko Telefon Beyoğlu 1755 L Bakır köyünde barut fabrikalarında ima.!cı harblye 

'rAŞRA ACAN'I1ALIKLARI: _:! ... ::~a.':1~.:•.:a:::=~ı::: ::ı:ı::::~~:.~. O 
ANKARA : Zabıtçı Zade ve şürekası DiY ARIBEKİR : Pirinççi Zade Satkı Nedim ve Kaba ke~ 450 kilo 
İZMIR : Mahmut Celilettin Bey Edip Beter. Bc)ıız keten şerit 450 m·etre 
KA YSERI : Muhaddis zade Alim Bey. BURSA : Nasuhi sat Bey • Pamuk Şerit 200 • 
A DANA SAMSUN : Esat Efendi Zade Seyyit Bilal Bey Dikiş makine" eeri<li 13000 metre 

: Muharrem Hilmi Bey GIRESON : Jsmali Zade Vahit ve Şiirekisı Keten Şerit 200000 metre 
GAZIA YINTAP: Güzel Bey zade Hasan Bey iSPARTA : intibah şirketi Ballida cin •;e ııııktarı )azılı beş kalem malzeme kapalı zarfla münakasaya 
TRABZON : Hacı Abbas ve mahtumlan MALATYA : Badılı Zade Tahir Bey. konmuştur. lhale;ıi 28. 8. 929 çarşamba günü saat y4 de icn kılınacaktır. Bu hap· 

- - daki şartııanıeyi gormek isteyenlerin her gfin komieyonumuZJ muraeaatlım ve mü-

1 • ı • ı • h , . d • ııakasaya iştirak cdecekleriu teminatlarıııı 'havi ltrldifnamelerini yevmil muayyeııinde 

stıma e gayrı sa ı eşya muzaye esı: :h::.~:~:J::::::~.~:~:::·.=ı:~~:·.~:::~·::::!:!~:!~e:::·: 
• • • • • h • • • d • • l • · \J • • d f Mekatibi askeryie satınalıua komisyonundan f 

tutun ın ısarı uınunı nıu ur ugun en: ---···········-································· Süt Yogurt 

Onbin kiloyu mütecaviz işe elverişli olmayan tahta kapak ile 5.000 kilo raddesinde iskarta mukavva 
ve anbalij kağıdı müzayede ile satılacaktır. Talip olanların izahat almak üzere Cibali fabrikasında 
levazım müdürlüğüne müracaatlara ve şartnamesini almaları lhımdır.Y cvmi ihale olan 17-8-929tarihinde 
saat 10,30da Gala tada mfibayaat komiıyonunda bulunmalar. 

Anhaliij kiiğıdı münakasası: 
Tütüı1 inlıisarı uıııuııı 111üdürlüğüı1deı1: 

Mevcut numunesi veçhile ve 82 X 114 eb'admda beher metro murabbaı 53 gram sikletinde olarak 
5.000 kilo anbalaj kağtdı pazarlak suretile ahnacaktar. itaya talip olanl aran numuneleri görmek üzere 
müracaatları Ye yevmi ihale 17.8.929 Cumartesi gilnü saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyo
nunda bulunmaları. 

Mahlulat müdüriyetinden: 
Kıynıetit m ~ 

Beyo~lunda Hüseyin ab ıuhalleıiode Bayram sokağında hü} ilk 't 

kttçttk lÔ oda \'e müştemilatı aaireyi altında bir dtikkanı havi ve zeminle 

beraber kagir olarak altı hattan ibtır~ 18 No. ile murakknm lıııııcııiıı 
tamamı altı bin Ura bedeUe kapalı zarf uıuliylc dört haft ınuddetle 
mlizaycdey konulmll§tur. Talip olanlar kıymeti mahamıniııcniıı ) iizdc > edi 

buçuğu nisbetinde pey akçeei \'e} a hsnka mektubu ile teklif mektuplarını 
yevmi ihale olan (28·8·929) Çarşamba gilniı 1aat on beşe kadu Çenberli
taf&a lataabul EYkaf müdüriyeti binuwda mütofekkil idare eocUmeni 
riyaMtine t~mli eyleme.im ilU olua-. 

Leyli ve nahari Arnsturya 

SEN JO RJ KOLEJİ 
Galata: Çınar sokak İııgiMore 

sefaretbaneai karıısında 

1 l Eylül 1929 da açılı} or. 

E> !ulun 9 ve 10 nuncu günleri 
, {·rıı talebe ilı- ikmale kalmı~ tale

henııı imtihanları icra olunacaktır. 
Her kısım için 8 Eyllıle kadar 

her gün (9·12) H' (13-15) ara ında 
kayıt muamelatı yapılır. Yeni· tale· 
benin nufııe tezkeresi, sıhhat ve qı 
raporlım ile son mektep tasdıkname· 
sini ve bir kıt'a fot<>traf ıemmeai 
lüımdtr. 

Kilo Kilo 
10000 5000 Harbiye mektebi için 
40000 00 Gulhane hıııtane& içııı 

35000 25000 Tıbbiye mektebi ve Haydar paşa hastanesi için 
Baliida malıalledle hizalarında mi kdarlan muharrer Sut ve Yoğurt bir arada 

ve fııkat ııınhnll riııf' nazaran a)rı auı Liç şartnamede olarak kapalı zarf sııretıle 
sııtın ıılınnc:akur. l\luıı:ıkaı::ılıırı 2 • c\ lul • 929 pazurtesı guniı ıat 14.JO ela Harbiye 
mektebi )Cmeh.hanclcri onundeki mahalli Kııh U'<unda icra kılıııacnktır . Taliplcrın 

sartn.:ı.mı'leri için mahalli meıkurdaki koml'l)Oll ı muraraatları w ı~tirak iı:ın de 
şıı.rtnaıııdcri veçhilc hazırlınacakları teklıf mektuplarını saati uıua)yene 'nı> kadar 
ilınaher ıııuknbiliııde mııhnlli mezkunlaki komi ) 011 riya ctın • vermeleri ilım olunur. 

A skeri mektepler ir;in 75000 kilo yedi Pirinç kapalı znrf uretill' t n 1 n:ı • 
caktır. .Muııakasası 26-A usto 929 paı.arte&i gunu !rult 14.30 da Ilnrbı) n ktebi 

yemekhaneleri onundekı munaka a mahallındt: icra kılınacaktır. Tnliplerııı rtıın. 
mesi için mezkur komı!;)Orıa mürııcaatlıırı ve i@tirak ıçin de şartname ı \eçhılc 
hazırlııyacakları teklif mektuplarını saati muayyenesiııe kadar müselsel numaralı 
ilmaber mukabilinde komisyonu mezkftr rİ)ll etine v~rmeleri iliu olunur. 

Jandarnıa imalathanesi müdürlôğiıııden:. 
Elbiwe 3 üncü seyyar jandarma ıılayıuca kapalı zarf uıulile ı:ıatın alınacak 30 

bin kilo arpa 1-8-929 tarihinde münakasaya konuldu. l\lilnaltasa 21-8-929 r;.arnınba, 
günü saat 15 te Elizizde mezkür alay karargahında yapılacaktır. Tııliplcrin mt>zkar· 
komis}ODa mfiracaatları lazımdır. 
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§!Ha eki kadınlar hastane.si Cilt if !f ve Firengi Hekimi :ı 
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