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YUNAN HÜKÜMETİ YENİ BIR SEFİR GONDERECE _ 
M. Steryadis, yeni sefir ! 

DO U S 
EDEN AZLED .LDİ 

l\'I. l'apa mahkeıııeye de verilecek. 

Yunan hükumeti Ankara sefiri 
M. Papayı azletti ve dün gelen 
Atina telgrafları
na nazaran sefir 
bahkemeye de ve
rilecektir. Bu mu
hakemenin ırele

cek taf silah bizi 
hayh alakadar 
"edecek mahiyet
tedir. Mamafi liu 
kararla yunan hü
kümetinin nrbk 
ıızntma bolitikn
sının müznıinle-
en arazı iç:nde 

maskeyi büsbütün 
attığına hükmedi
lebilir. 

M. Papa mü
badele müzakc
rabm Yunan hü
kumeti tarafından 

ifaya memur edilmişü. Yunan se
firi müzakereyi bir çok zamanlar 
uzatmakla beraber nihayet hükü-

metimizin hüsnü niyeti ve bilhassa 
bitaraf azanın tavassutu üzerine 
itilafı kabule mecbur olmuştu. 

Bu hal, müzakerenin ebediyen 
sürüklendirilmesini isteyen Yunan 
hükumetini fena hal de kızdırmış, 
hem M. Papa, hemde itilafa taraf
tar olan Yunan baş murahhası 

M. Diyamandopulos azledilmiştir. 

Bu iki hadise Yunan hükumetinin 
haleti ruhiyesini açıkça gösterir. 
Aynı zamanda yunıınlılann müba-

dele işinde hiçte samimi olmadık

larını ispat eder. 

Bu vaziyet karşısında hükume-
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timiz için, tebeamızın himayesi 
maksadiyle kat'i tedbirlerini itti
haz etmekten b a ş k a şimdilik 
yapılacak iş kalmıyor. 

Yunan hükümetinin cevabi 
notasını bu gün tanzim ve ihzar 
edeceği zannedilmektedir. 

* •• 
Atina, 12 (Fos] 

Meclisi nuzzar yeni bir içtima 
aktedcrek Türk-Yunan meselele
rini ve muhtelif noktai nazarlan 
tetkik ederek takip edilecek batb 
hareketi tespit edecektir. 

Meselelerin tamikan tetkiki 
hakkında verilen karar üzerine 
mukabil Yunan cevabının bir müd
det tehir edilmesi muhtemeldir. 

Mamaf mukabil cevabın uzun 
müddet teehhür etmemesine çalı

~aktır. 

Yeni sçfir 
Yunan hükumeti, kıral Kons

tantln zamanında hariciye nazırlığı 
edf'n yunan siyasilerinden M. Stre
yadis'i Türkiye hükumeti nezdine 
sefir tayin etmek niyetindedir. 
Yunan hükümeti evvela M. Streya
diain muvafakatini alacak ve ~onra 
hükumetimizden istimzaçta bulun-
acaktır. · 

Muki..ddemma Ankaradaki sefa-
retin m-.slahatgüzarlıkla idaresi 

-takarrür etmişken, bu tasavvurdan 
vaz geçilmiştir. 

Yunan hariciye nazırı iki gün
denberi hariciye encümeni azası 
ve siyasi fırkalar rüesası ile hususi 
surette temas etmektedir. Bu gün 
de bir içtima aktedilerek müda
velei efkar edilecektir. 

---
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'"IŞI gez ı. 

Mensucat kıs11ıı11a çok 
alaka gostt>riliyo,.. -Galatasaray lisesinde açılmış 

olan yerli mallar sergisine halk 
tarafından çok rağbet gösterilme
ğtedir. Dün sergiyi gezen bir mu
harrimiz sergide bütün dairelerin 
dolup boşalmakta olduğunu gör
nıüştür. 

Sergi hey'eti idaresi tarafından 
tutulan rakkamlara nazaran sergiyi 
dün takriben 8750 kişi ziyaret et-

:ıniştir. 
Sergide teşhir olunan maUardan 

hemen hepsine çok alaka gösteril

mektedir. . 
b0 k Bilhassa mensucat kısmı, tat ı 

~dilecek gümrek tarifesinde hariç-

ten gelecek enıtaa için fazla zam 

mevcut olduğun dan şimdiden çok 
alaka celbetnıektedir. 

Ziyaretçıler meyanında bir çok 
mcb'uslar, ecnebi sefaretler me-

murin ecnebi muhafile mensup bir 
çok aileler gelmiştir. Civar ve 

mülhakattan telgraflarla serginin 
bir haftada kapanmaması ve bu m-

üddetin on be~ gün daha temdidi 
tıtlep edilmektedir. -

1 iknıet l•ev ., 
Davad(Ill uaz geçti 
Hae;eket gazetesi aleyhine mü

ddei umumiliğin açtığı davaya 

bugün üçüncü ceza mahkemesin
de devam olunacakbr. 

Müstontik Hikmet bey ,.az~te 

aleyhine açtığı davadan vaz geç
lllİştir. 

Bugün muhakemenin intacı 
lnuhteıneldir. 

Bcrgaıı ada 
lıafriyat -Berli11 müzelerinden Profesör 

Wiegand, • ergama ba•riy"tına 
önümüzdek t.na:;ıı; ____ _._ .. 

eylülün illt 
haftasında 

b~lıyacak
tır. 

Profesör 
1927-28 se
neler inde 
l3ergam.ı 

Ak. ropolu
nun en yü
ksek bir 
ın c vkiinde 
Bergama 
Kr a 1 i yeti 
de"·rine ait 
cesim bir 
saray enka
zı keşfet -
mişti . Bu 
sene hafri-
yatı. Ask ~crııgmmfo hııh:nan 
piyon maL- t·~ki p r~l:ır 
edine teşmil edeccl. tir. 

Refiki mesai olarak zevcesi, 

yegeni \'e dert profesör ile bir 

Macar asari atika mimarlnrmdan 

Dr. Şalay isminde bir zat bera-

berdir. 
Bergamada yapılacak olan asa

. .k h f ·yatına bu sene Maarif 
-rıatı a a r.ı 

vekaleti komiseri olarak lstanbul 

- . hafriyat memurlannpan 
muzesı 

Haydar bey tayin edilmiştir. 

-
Atina scfiriıniz 
Evelki akşam geç vakit Anka

raya hareketini tehir etmek mec

buriyetinde kalan Atina sefirimiz 

Enis B. dün sabah ta mübadele 

komisyonuna !'.' lmiş ve iki saat • 

kadar Tevfrk K ımil B. ile ko

nuşmuştur. 

', zı· :IJJllı Ilı '(J z. ılflll.!1!2 

= 
= Gazi lınzr:ı:eri dün al -
şam Adalur cinırıııdn tc
m·:r.zühtc lıuhııımu~lnr ve 
Bih iikncfo,f.ı Sp1andit olt"· 

__ lin<h· hir mii<ldct iıstirnhnt 
etmiş!crd:r. :..~ 

lmr<ılide imrn11 
- Hei icünılıur Jlz. lmrali ~ 

:-_ nduı:ıuıı i lıyu H~ oı·ndaki ha· 
rahcligiu imunnı \'C 100 -

:= muhaeir i8kumnı eırlret- 2 

mişlerdir. Keyfiyet Bursa 
· viliıyetinc lehli~ edilmiştir. 

Hulgaristandan gelen 
muhach·lerden "100,, kişi 

__ buraya iskim edilecekler
dir. Kendilerine sıhhi ev 

__ de ynpılucaktır. 
5illlllllllllllllllllllllllllllllllll!llliıllllllUllllllflllllllllllllllllffü 

İsmet ı>aşa Hz. 
Buşvckil 1 uıct paşa hazrntleri 

dün ki1~klerindc nıc~gul olıuuşlar 

ve istirııhntlu vukıt gec;irıni~lerdir. 

Evkaf islahatı ve 
müteve liler 

Evkafın islahı için celbedilen 
Avrupalı mutahassıs Ankarada işe 
başlamışbr. 

Mutahassıs 3 ay zarfında isla
hat layihalarını ikmal edip mem-
leketine avdet edecektir. ' 

Mütevelliler cemiyeti, mutahas
sısı Türk vakıfları hakkında tenvir 
etmek üzere Ankaraya bir heyet 
göndermiye karar vermiştir. Ma. 
mafi mutahassısın yakında lstan
bula gelmesi ihtimali de olduğun
dan bu heyet Ankaraya hareketini 
bir müddet tehir edecektir. --- -

29 Ağusto a kadar 
Fransızlar Louuı muahed~sini 

29 nğustosta imza ettiklerinden 
beş senelik müddetin o tanhte 
hitam bulması icap eylemektedir. 
Binaenaleyh R Üs uma i. umum 
müdürlüğü 29 ağustos tarihine 
kadar Fransız mevrudatına en ziya
de mazharı müsaade millet mua
melesi yapılmasını tamim eylemiş
tir. Bu tarihe cndar bir ticaret 
muahedesi yapılmaz ise Fransadan 
gelecek mallara azami tarife tat
bik edilecektir. 

Bu ayın sekizin
de Amerikada Lak
ehurst tan hareket 
eden Graf-Zeppelin 
balonu, ilk defa dev
ri iılem seyahabna 
çıkmış bulunmakta
dır. Bahrimuhiti ge
çerken Friedrichs 
haven'e evdet eden 
balon 1 mahrukatını 

aldıktan sonra bu 
perşembe günü hare
ket edecek ve doğru 
Tokyoya gidecektir. 
Balonda kırk kişilik 
mürettebattan mada 
ayni hava sefinesile 
iki defa Bahri muhiti 
geçen gazeteci La
dy Drümmond Hay 
de bulunmaktadır • 

Lady Drümmon dHay 
devri iılem seyaha-
tine iştirak etmiş 
bulunmaktadır. Ba-
lon Tokyodan büyük 
Okyanusu geçerek 
Los angelese gide
cek ve oradan Lak
ehurst'n avdet ede
rek dünyayı devret
miş olacaktır. Ge
minin süvarisi Dr. 
Eckener, balonun en 
ziyade Siberya üze
rinden geçerken mü-
şkülata uğrayacağını söylemiştir. 

Fakat bu müşkülitın iktiham edil
eceğine kani bulunmamaktadır. 

Balon buay nihayetine doğru devri 
alem seyahatini ikmal etmiş bulu
nacakbr. 

Balonun katedeceği mesafe 
32000 kilo metredir. 

Friedrichshaven'dan hareke -
tinden sonra, doğruca Petrogracf, 
Şimal denizinin cenubundan Ural
ları geçerk Siberya, Mancuri ve 
Tokyoya, bila menzil gidilecektir. 
Balon süvarisi bu mesafeyi kat
ede bilmek için dört buçuk gün 
geçeceğini söylemiştir. 

Balon, Tokyoda evvelce Al
manya tarafından Japonlara tes
lim edilmiş olan hangara gire
cektir. 

fokyoda gene mahrukat ve 

Murınarada bir kaza 
--·--------

Dün Y cşilköy açıldarında sey
risefnin idaresinin Cuwhuriyet va· 
puriyle bir yelkenli arasında mü
sarleme olmuştur. 

Aziz kaptanın idaresindeki alb 
tonluk ycfüenli geınisi Tekirda
gına gitmek üzre limanımızdan 
lralkmış ve Yeşil köy açıklarına 
gelmiştir. 

Bu esnada Cumhuriyet vapuru 
da aycı istikamete doğru gitmek
tedir. Yelkenli bir aralık yolunu 

r 
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şaşırmış ve Cumhuriyet vapuru
nun önüne düşmüştür. 

Cümhuriyet, yolunu kesmişse
de bittabi birdenbire duramamış 

ve Yelkenliye çarparak batırmışhr. 
Yelkenli içinde bulunan kap

tan ve tayfalar denize dökülmü.ş

lersede Yeşil köyden yetişen san
dalcılar tarafından kurtarılmışlar
dır. Yelkenlinin hasılatı olan 400 
küsür lirayı muhtevi bulunan çan
tada batıp gitmiştir. 

Tcrlliye koııgrası ıııuralılıasları 

Cinr' rc<lt·ki tc-rbhe kon,rrmmufa hir e<·l~e .. t"! 

f l rı::.ı~ı if s".' ıf<ılar.ımı::ultıj 

m 

Balonun on .-valıatinde v<.kuhtr . . 
nevale almak için dört gün istira
hattan sonra hareket edilecek, fa
katabu defa büyük 0Kyanus bir 
hamlede katedilccektir. 

Balon 9,200 kilometre tutan 
büyük okyanusun üstünde, gökle 
suyun ara yerinde dört buçuk gün 

seyahatine devam edecektir. Los
angelose muvasa!.attan sonra. Ka
liforniyadan Lakehursta kadar Müt-

Pı11• 
• 

-
un şerefıne bir 
ziyafet verildi 

'ltanbul için de bir imar plaı 

vücuda getirecek olan 

Pr. ) aıı"en 
Mimar M. Yansen dün d e re

fakatinde emanet fen işleri müdü
rü ve fen mütehassısları olduğu 
halde tetkikatına de,•am etmiş ve 
şehrimizin muhteJif mahallerini 
gezmiştir. M. Yansen Almanyada, 
şehrimizin ne suretJe imarı kabil 
olabileceği hakkında düşünecek 
""e bu düşüncesini teklif mahiye
tinde emanete bildirecektir. 

Emanet bu teklifleri tadil et
mek ister e M. Yansen bu taailab 
k bul ebniyccektir. Teklifatı ay
nen kabul olunduğu takdirde M. 
Yansen :;ehrin imarı için bir proje 
yapaca1;hr. 

Dün M. Yansen şerefine Ser-
1~~.bryanda bir ögle ziyafeti "'e-

l r.Jabadi üçuncü sahifemizde J 

tehidei Amerikanın üstünde 4500 
kilometrelik dördüncü ve son me
safe de kate~'ilecektir. 

Graf Zeppelin, tekrar Atlas 
Okyanusunu geçerek Friedrichsha· 
ven'a avdet edecektir. Bu son se-

yahat için de üç gün hesap edil
mektedir. Bu suretle tarihte ilk 
de.fa olmak üzr bir kabili sevk 
balon dünyayı devretmiş olacaktı.!'; 

İR MUHAB 

A ıkı ı"ayı nasıl 
göı"İi)Or? 

Bir kaç gündür "Malin,, İn An
karaya gönderdiği Hanry de Korab, 
gazetesinde, Türkiyeye dair inti
balarmı neşrediyor. Şimdiye kadar 
okuduğumuz yazılanndan Hanry 
de Korabın, dolaşhğı memleketin 
hakiki vaziyet ve ruhunu kavraya
bilmiş olmasından şüpheliyiz. Y aJ-
nız, memleketimizi al~kadar eden 
bir yazı olması itibarile, dün geien 
"Matin" deki makalesinden, nü
mune kabilinden bir kaç parça 
aldık: 

Otelde 
" - Baron her vakitki gibı 

bir 11u111lwttmı vereyim mi ? 
- Hayır, bir ~ iski-dn getir. 
- O da of 
- Biliyorum amına, sen isim 

degiştirditrin zaman bir lira fazlil 
alıyorsun. ,, 

IJa,.da 
İki türk, bir İngiliz, bir de ben 

barda en son kalan masayı lıü
cumla zaptettik. Burada da her 
şey başka yerlerde oldugu gibi .. 
Kozmopolit bir yemek J;.;tesi : 
'Viennoisc Craco\·İcnnc, Bardcla-

ise .. ,, Yanımdaki paşa garson ltıu 
çağırdı: 

- Minaha .. 

MI. Minaha elinde bir kadehle 
geldi ve kadehini benim lcadehle 
tokuşturdu. Nazikane: 

- Cheri, fırıi ça! dedi: (Bu cü
mle fransızca "Cicim bitir ş-unu! .. 
demelctir.] ' 

- Maşallah, dedim, ne çabuk 
ahb.,p olduk? Hem iz Fransızca 
da biliyorsunuz. 

Paşa bir kahkaha kopardı : .. 
_ Hayır 0 size Fransızca soy-

• d' lemedi. Türkce "Şerefinize!,, de ı. 
Yani "A votr.c san tel" 

ol ahla 
Her tarafı kazılmış büyük bir 

eydanın ortasında mühe> le l yeni 
b';; bina duruy nr. Kenarları dökül· 
mek üz.re! Fahat. so]gun sem nı~ 
üstüne mürtesemı duşcn, şu } m 

ile eski :r sında sekiz a ırhk bir 
bızans sutunu k .. lmış. Tepe inde 
dik ve haşmetli bir leyi k tuneyor,. 



c 
Ye , aö ., u -ı l ni et", } irmioci a ırda 

Kü r i a h kımdır. Hiç bir ınil· 
le ve de\'le , lıi bir hu n ta di
l" inucn crı kalma i t mi) or. 
İn ili Ier )er, gök, su enhalannda 
az çok t a\ \ ıku lıaizdil r. De 
de\ let, hu günlerde, hu ı·ekorlan 
kırmak için son derece gayrf't a
rfcdi) orlar. Cihan, &İ) asi mes'ele· 
lerdco zİ) ade, bu istihzaratla nıe~· 
goldur. La Hayc konferansı muza· 
ker !erine çoklnrı alakadar değil; 
Jakin bu yarı,ları takip etmeyen 
)Ok. 

Y Cl': altı millet Bclfa t ( Bri· 
tıınyn ) da hu gün yol ( motor ) 
yarışına müheyyadır. 

Hava: Solent'te deniz t yynrc
lerine Sdıneider miiKfıfatı nri· 
lt>c l • 

Su: V cııedik civannda, Lido'· 
da, Ey lüldc motorlu kayık ) arış· 
lon ola ak. 

1927 de lıııva Schn ider mUkli· 
fatını in ·ıı ler elde etmi 1 rdi; 
geçende do, Amerikada, bir ıngi· 
liı, Segrave, arad ve suda en 
büyük sur'at yarışında muvaffak 
o!muo ve cihanşunıul bir O ·1ıret 
ibraz et mi (. lin muvaffakıyetler 
enir illetlerde esaslı bir rakahet 
uyandırdı. Ecnebi hiln i, fenni, 
ecnebi gayreti galeyana geldi. Da· 
kalını netice ne olacak! ''Bremen,, 
gemiıı;inin sur' t tecrUbeı;i alman· 
lar lehim· ingiliz rekorunu kırdı. 

Bu hadise İngilizleri mat me 
ilka etti dersek hiç mUbnliiga et· 
miş olmayız. İtalya yol sur'ntindc 
birinciliği elde etmek için çırpı· 

myor. Bütün gaye 2,300 beygir 
kuvvetinde bir li'iat makinası ile, 
İngiliz Scgrave'in 1,000 beygir ku· 
vveti ile kazandığı tefavvuku gol· 
gede bırakmaktır. Mu solini cena· 
pları, denebilir ki siyasetten ziya
de bu yarışla uğraşıyor. Yarış de· 
yip te gf'ÇDlC) iniz. Bunlar lıoks, 

tenis, futbol VC)ll golf yarı lnnna, 
spora benzemezler. Sporda asıl İ\I 

eahsi idman \'C ga) rettir. Bunlarda 
iııe §ahıs pek ikinci derecede ka
lır. Asıl mcs'ele o nıakinalan yıı.

puhilnıektir. Bu sahada birincilik 
ihraz edildikten sonra o mcmle· 
ketin sanayii, firmalnrı diğerlerine 
gal he eder. Motor asrındayız. Yer 
yüzünde, havada, suda yegane ha· 
kim infilak motorudur. Bunun te· 
fovvnku ise indi bir surette değil, 
ölçU ile bilinir. 

lşıe bu öl çil, 8) ni zamanda 
milletlerin kahili)' etine de lir mi
zandır. Fyliil zarfrn<ltı hı'ş miJlet 
imtihana giriyor. Bfitiin medem 
insanların nazarı hu imtihana mn· 
tuftur. Bu rııii abakolar cd('bi l'a· 
knbetlcn hrnzt" nıez; çiiııkii cd('hi· 
yntta birincili~i gösteree<'k biı· 
alet me\cut değildir. Hiç bir ınil· 

Jet gt·riliği, hattn ikincili~i kabul 
etmez. 

Halbuki bir deniz, )Ol Vl')8 

lı va ) nrışında ı:ırtta knlnıı asin 
hirim·ılik iddia edemez. 

Biı mil yor inı;an ey Hil mi.i n· 
b kal:mm Eahır ızlıkla bck)iyor. 

Te taksi 
Emanet şehri 'zde işliyecelc 

oto obi •er ıçin tek tak · u u un
den vaz eçmı değildır. T tk kat 
devam et kte · r. 

Macera ro 

--
llaıırice Lelılanc 

!C 

Halbuki -simdi onun iş başın
da olınam.ıı:ıı iyiden İ\ iye hiı-.'"'rdi
liyordu. Muhat imler kar~ı taraltn 
ııte~in gı \ ;;-edigini hi~--cdince ~a
,ıetlcrini artırdılar \C kademe 
kaclenw yakla~nıağa ba~ladılar. 

Ahın yagmuru ~ok devanı et· 
mcdi. Malısurlardan lıir kısmı 
mücadeleyi bırakarak, altın top 
lamağa gitti. O zaman mühacim
lr'ı vaziyetten istifadenin yolunu 
IJUJdular. 

Simon dedi ki: 
_ Taarruz dclışetlendi. Vazi· 

) f't tena! Gelenler biıi de bun· 
hırdan lanned ede ve üstümüze 
Faldıraraklar. Bir kolayını bulup 
t~ ıınıha ara hattının dışma çık· 
~aL 

- Çıkamayız. Çünkü her çık· 
mnk isteyeni altın kaçırıyor diye 
)UJ..,1lıyorlar. 

Hır müddet ılaha beklediler. 

Vilaye 
m has 

-

s 
e 

geldi 
Vilaye~ bütçesini muhtelif ve

kaletler nezdinde taldp etmek Qz. 
re Ankaraya giden vilfiyet hususi 
muhasebe müdürü Cemal Bey 
dün avdet etmi9tir. Cemal B. diln 
kendiaiyle görllşen bia maharriri
mize demi~tir ki: 

- "Ankara.da, vilayet bütçesini 
muhtelif vekaletler nez.dinde takip 
ettim. Bütün vekaletler bütçeyi 
kabul ettiler. Y alnı:ı Nafaa bütçe
sinde küçük bir tadilat vardır. Bu 
da inşaata ait 29 bin liranın baş

ka bir fa la naklidir. 
Butçe tasdıki aliye arzedilecek

tir. Bundan başka Ankarada bu
lunduğum müddet zarfında vilayete 
ait diğer mesaili de takip ettim. 

Bu cümled n olarak vilayet 
tevhidi kusurat kanununa istinat 
ederek haz.ırandan itibaren memur
lardan kazanç ergisi kesilmemesi, 
kesilmiş olanların dn ret ve i desi 
için Maliye vekaletine m racaat 
etmi ti. vekalet vil yetin bu mura
cnntını kabul etmemiştir. 

Fakat noktai nazanmızm dogru
luğundan emin oldugunıuz. ıçin bu 
husustn Devlet şurasına müracaat 
edeceğiz.,, 

Ceçenlerde Defterdarlıkta ya
pılan teblig memurluğu imtihanla
nnda muvaffak olan Mehmet Ha
di, Hasan Fuat, Mehmet Remzi 
efendiler tahsil tebliğ memurlugu
na, Ziya efendi ile Ruhsare H. de 
tahakuk tebliğ memurluguna tayin 
edilmişlerdir. 

man 
Binalara nunıara 

Emanet binalara yeniden nu
mara konması için geçenlerde 
cemiyeti belediyeden 72 bin lira 
tahsisat almıştı. Bu tahsisat üze
rine bir münakaşa açılmıştır. Nu
mara ve sokak levhalarının imali 
bitince şehremaneti sokak isim
leriuin bir listesini cemiyeti bele
diyenin tasvibine arz.edecektir. 

Şehremaneti, numara vaz'ı faa
liyetile iki gaye takip edi)or. 
Biri 1930 senesinde yapılaca!< yeni 
nufus tahririne hazırlık, digeri de 
geçen seferki numara \ az'ı esa- , 
sındnki noksanlnn tamamlnmak 
"e yanlışlıkları tashih etmektır. 

Eski rakkamlarla talik edilen 
numaralar yeni rakkamb numar .. 
tnbelalanna tebdıl edilecektir. Ge
çen seferki nufus tahririnde nu
mara vaz'ı maliye şubelerindeki 

mesken numaralan esasına gôr<· 
konulmuştu. Halbuki bu arada 
bazı numaralar yanlış olarnk kon. 
muştur. Mnliyc şubelerindeki ka: 
yıtlara göre aynı numöra 1 mda 
bulunan bir arsa üzerinde kapılar 

taaddüt ederse o m .. lke ait numa
ralar kesirli olarak konacaktır. 

Şi~ i - Ka aağaç caddC'8İ 
Ş'11h ile Karaağaç mües e esi 

Y rn ı:ı"' } ın.tş orıtılık karardı. 
Bo u~manın .iddeti gt çti. Sımon 
\c Antonyo \apur eııkazmda kim-
5cJerin kalmadığını gorünn nsu· 
lf'tle oradan 5İvişmck i:,tediler. 
Lord Bekefild yürüyebilecek ka
dar kendi-.i11i toplamıi;ill. ~imo

n'un or.ıd.ı oJu ... u 1zdbelc IJütün 
kU\vet ve metanetini iade ctmi
~ti. Hep IJeralıer gizlendikleri 
} erden \itktılar. (;eı ·enin karanlığı 
içinde Lir ) ol bularak hu cehen
ırnmden kurtulabilecekleriııi Ü· 

mit ediyorlardı. 
Vapur enkazından aşağıya in· 

diler. Harp gevşemiş olmakla be
raber, iki taraf ta uyumu§ değil· 
lerdi. Hep!İ de müsait bir Ana 
intizaren beklemeğe mecbur ol
dular. Ancak sabahın yaklaştığını 
his etmiiiilerdi ki, Simon her §eyi 
goz.e alarak keıfe ç:ktı ve mu
hasara hattının zaif bir noktası· 
nı Luldu. Tekrar geri gelerek 
vaziyeti anlattı. Hcılsi birlikte 
fır attan i tifadeye kanır verdi
ler. 

Şafak atmata haşlamıştı. Tam 
muhasara hattına doğru gelmi§-

• • • 
vegı erı e ar -Maliye vekaleti müst bdimin 

beyannameleri üzerine tarhedile· 
cck kazanç vergisinin •enelik ola
rak tarh ve tahakkuk ettirilmesi 
hakkında atideki tamimi Defter
dnrlıklara göndermiştir. 

Bazı mahallerde beyannameye 
tabi birinci kısım mükellefin nez. 
dindeki memurin, milstalıdemin, 

amele v sairenin kazanç vergi
lerine esas olmak üzere müessenat 
tarafından verilen beyannnmeler 
üzerine mükellefinin defatiri mü
tealliknaı uzerinde kayıtlanmn te
sisi ve müesse at tarnfındnn ve
rilmiş olan bey nnamckrde go.ste
rilen ma ş, ücre ve re miktnr
lanna nazaran her ay tah il<lt u
belerine yatırdıklan kaz.anç vergi
sinin tahakkuk kayded" me ure
tile bu kısım mukeHcfın kazanç 
vergilerinin tah k tu m u tah llne 
tabi tutulmal • ol u u c reyan 
eden mu meleden ~nla ı m b • 

Kaz ç ver i ı kanunun bu 
suretle muameleye dair bır giına 

k yt v .sarahat olmadığın n bu 
suretle muamele hükmü kanuna 
münafi oln,ıakla ber ber m hı:urlu 

bulunduğundan bu kısı?D memu
rin ve mu tahdemin, amele ve 
saire kazanç "ergiJerinin de mti
e&ı;esasat tarafından ver"lecck be
yannamelere istinaden diğer ka
zanç vergisi mükeJlefini misillu 
enclik olarak yani ötedenberi 

d c v a m e d e n 1 e r e sen lik ve 
yeni işe haşhyanlann da o tnrih
ten sene nihayetine kad. r olan 
müddet için tarh ve tahakkuk et
tirilmesi ve kanuımn bu kı!lmı 
mükellefin vergtterjniıı tahdd uk 
ve tebeddülatın hkıp ve ıı.nircs·r.c 

dair olan ahkamının lcem~f.:-.sabı:~ 
tatbikma devam olunması ve haü 
nüshası gönderilen iqbu umur ckın 
midhakatımz memürini mnliycsine 
de gönderilmesi tavsiye alunuı· 

efendim. 

arasındaki yol, şimdiye kadnr pek 
harap bir halde olduğu için bütün 
nakliyat ·güçlükle yapılıyordu. Ge
çen sene kışın şiddetindt n dolayı 

et nakliyatı denizden güçlülde 
yapılmış ve Şişli - Karaağaç yo
lunu kamyonların sökmeleri im
kan haricinde l almıştı. 

Emanet geçen seneki bu im
kansızlığın bir dnha tekerrür etme
mesi ve şehrin ets z halmaması 
ıçın Şişlıden karanğaca kadar 

imHdat eden caddeyi inşaya karar 
vermiştir. İnşnata bir kaç güne 
kadar başlanacaktu. Bu caddeQin , 
şimdiye kadar yapılan tecrübeler
den alınan neticeler üzerine Kl\t
ranlı olaralc inşn edilmesi mu\'a
fık gorülmüşür. · 

Eınanette Jarenı 
Emanet Kanun ayJ, rındnn bi

rinde c ınanet mem urlan için Barem 
kanun nu t tb k edecelctir. 

Aıneh' P <'lbiı-;e ., 
En n t, mirah mut m diye 

ameles ne elbıs , ose yapan r.ıme
ley de gö Jük vermiştir. 

leıdi ki, "'ıınoııun kar ı ınn iki 
ki i çıktı. Foıt,.,la ılC' !\., nanil 
Bu ndamlar yalııız Ja degildileı. 
Arkalarında bir iki aveneleri da· 
ha vardı. 

Simoıı bu gayri muntazar va· 
7;) et k,ıı ~ı::ıın<la, <lrrhal ıııüdaf.ıa 

\aZİ)t'tinc geçti. 
Muknhil taraf dcı hal saldırdı. 

Tam Lu boğuşmanın ortn mda 
ilerden dort nala gelen bir atlı 

helirdi. Dort, heş el ilah patlar'ı. 
Simon Forestan m hir kenara yı· 

kıldığmı gordü. Bu kanlı arbede 
ortasında, böyle lıizla yetiii'ı'n sü
yari kimdi? Simon ıamdı; Dolo
res! 

Foreıtan m yıkıldığmı gören 
Mazzanı nin bütün cesareti kırıl· 
mııtı. Tabii Sinıon ve antonyo 
bo§ durmuyorlardu. Hücuma hü· 
cumla mukabele ettiler. Antoı1· 
yonun kurşunu Mazzanyi de lıir 

tarafa devirince avene dağıldı. 
Garipti ki, muhasara kuşağını 
çeviren diğerlerinden lı iç bir ha
reket görülmüyordu. 

Hatta hunlardan bir çoğunun 
bir kenara dıjıldıkları • &örülü· 

b·r genç 
en dini 

y ş a oğ u 
Dün ö le en sonra Unkapa • 

nında Haydarda tüyler örpertecek 
şekilde bir intihar vak'ası olmuş

tur. Yaptığımız tahkikata nazaran 
bu intihar şöyl~ vukua gelmiştir: 

Haydarda Sinan ağa mahalle
sinin Fen erli sokağında 4 numro)u 
evde oturan 25 yaşlannda Hayri 
ismindeki genç, son günlerde si
nirleri bozulduğu için dün eline 
geçirdiği kuvvetli bir kayış parça
sının bir ucunu evin sokak kapısına 
takmış diğer ucunu da boynuna 
dolayarak bütün kuvvetiyle sıkmıij 
VP bu şekilde kendini boğmağa 
muvaf k olmu tur. 

Bu fecı inhhar tahk1b:atına 

müddei umumi muavinlerinden Ra
gıp bey v z'ıyet etmiş ve ceset 
morg n ol n tu • 

6 l 70 lira istihlas eden 
tahııildar 

6170 l r ihtil den Beyazıt 
maliye memuru Kemnl bey hnl -
kmd. ağır ceza mru e.cıeııinde 
bugün k, rar \'Crı ecektir. 

• 15 yaşındaki katil - Kar -
gümr"kte Hamdi isminde 20 ya
şında bir genci aldüren 15 y ında 

ki Sacidin muhnkemeı;İnc bugün 
ağır cezada devam edilecc rtir. 

• Turldüğe hakaret - Manol 
isminde lir rumla Hcrant namında 

bir ermeni TürkJüğil t lıl~jy eyle
mcide mnznuncn birinci ceza malı
keme"inde mtıhakcme edilecekler
dir. 

Müdaei u:r.umi beyin iddiası 

nın tocrdı için muhnkemc talık 

olunmuştu • 

~ Adıı~ eye \'erildi - Pangalb 
polis merkt"zi İbrahim Etem na
mında bir hırsızi yakalamışbr. Bu 
adam dün adliyeye teslim edilmiş 
ve evrakı istinaf dairesine veril
miştir, 

* Küfür ettiğinden - Şeref 
iEminde bir kunduracıyı tabanca 

ile yaralnyan Ahmet ismindeki ar
kadaşı dü Adliyeye teslim edil
miştir. 

Ahmet, Şerefi hcnd s:ne kufür 
ettiğini, izzeti nefainc yedirmeye. 

rek yaraladığım röylemektedir. 

i;t Bir hırsu ma .küm oldu -

Bebe' te c- süm hanımın evine gi
rerek bazı eşya ça!ım Eyüp dün 

birinci cez, mahkemeşinde 4 sene 
ağır hapse mahkum olmuştur .... 

Barenı kanunu 
Eylülc;edcn itib ren Barem kanunu
nu ta bikatına b. şlanacağı için şim
diden dcv:-ıir kadro), rının tebliğine 

in "z r cdılm~k d·r. M murlann 

tir. ustos 

\ordu. Bunun da el hi vardı: 
l 1,, kt..ı.n i itı1uı Jıiı hoıul 

) aııi topı-.1f,ın üstundc devam 
eden anarşiyi kalclırmaya ve hu· 
ralarda da intizamı temine gelen 
Fransız kuvvetleri! 

<;ok g< ·ınPden muntazam uni· 
foıımıl.ın ile crhennenı )erine 
)etisen lm ku\i\etler fazla mu
kavemete maruz kalmadan, yağ
ma çetesinin hnkkmdan geldiler. 
Ortalığa Lir sükun kavuştu. Ma· 
fı .. urlar da, ımıha ... ara)a gelenler
de kafile kafile hemen oraf•ıkta 
tesis edilen bir kampın içine 
tıldılar. 

Gelen taburun komandanı 
Simonla konuştuktan sonra vazi
yeti daha iyi kavradı. 

- Bereket versin um zama
nında geldik, dedi, Bunu da lıir 
kadına mcdyunuı. Bize yolu gös· 

teren odur. Hatta siıiıı bu cehen· 
nemin içinde olüm tdı<lidi altm· 
da bulunduğunuzu da o haber 

verdi. 

Simon 'un dudakiarıııdan bir 
kelime dokültlii: 

• 

n 
• • 
ıç ır şey 

haberi yo 
en 
uş! 

İrtişa tahkikatına devam olun
maktadır. Yedinci müstantik Nazım 
bey dün de Jak Freskoyu tevki
faneden getirterek istiçvap etmiştir. 

Jnk Fresko müstantiğe verdiği 
izahattn kendisi bu mesele çıktığı 
zaman Avrupada bulunduğunu, hiç 
bir şeyden malumatlar olmadığını, 
bilUln işlerden kardefi Jülün mn
lumattar bulunduğunu söylemiştir. 

Tahkikat daha 15 gün kadar 
sürecektir. 

ytamın parası 

Eytam kom iyonu avelki giln 
me aisiı i ikmal etmişti. Bu meya
nda Eytamn nit 40000 küsur lira~ 
lık i&tikrazi d bili tahvilatı albn, 
ğümUş mesln1kat tam miyle Türk 
evrakı nakdiyesine tahvil edilmi 
ve berayı hıfı:ı dün ziraat banka
sına teslim edllmiştir. 

i ırka ongreleri 
Halk fırkası ocak, nahiye, kaza 

ve vilayet kongrelerine bu sene 
eylul ayındn başlanacaktır. Kanu
nu evci aymdn Anknrada umumi 
fırka kongresi toplanacaktr. 

Üsküdar traıııvayJan 
Üskildar tramvayları bu sene 

Tıp fol ültcsinin önüne kadar iş· 
le) <'<·ektir. Bunun için muktezi 
malzeme ı:;elmiştir. İki güne kn· 
<lnr yeni hnttm vaz'ı esas re!lmİ 
icrn e<lilecektir. 

Tay) are hayranu 
için içtima 

30 ağustos Tayyare bayramı 
ihznrc.b hakkında ğöriişillmek üz.
re lstambu) vilayet, kaza ve na
hiy şubeleri reislerinin İftirakile 

bu gün saat 14 te C. H. Fırkası 

merkezinde bir içtima aktedile
cektir 

ı~~vlenıne ilanları 
Evlenme ilanlarından alınacak 

rüsum Maliye vekaletinden sorul
muş, bu hususta karar itasına 

kadar evlenme ilanlarından bir şey 
tahsil edilmemesi tebliğ olunmuş
tur. 

Güınrük tarifesi 
Yeni gümrük tarifesi 1 Te.şrini 

evvele tatbik edilecektir. Bu mü
nasebetle bir talimatname hazıı-. 

)anmaktadır. 

Bursa · kaplıcaları 
Bursa knplıealnnnın asri bfr 

halc ifrağı için J:vl af miidiiriycti 
unrnmi) (' İ) le lıir banka arasmdn 
yapılma( ta olan miiwkc•rata de
vam cdilmckt<'dir. 

Miızukerekrc)e hazır hulunmıık 

üzere Ev kof lır} "eti it f ti~İ} e rC'İ i 
Sadettin 1 y ·hrimizr gclmi.tir. 
MumrıilC'}lı hu nıiiznkcrcll·rdc J•v
k fı t<'ın il t'dt cektir. Bul' a kap· 
heni ırmın ı 1.ıl ma hu sene h.) in· 
mh ı ı k He mulıtcmd ir. 

Uuloıı· 1 
D loı hiı az ılrıclP ve ntmm 

ü tünde sahıwye bakıyordu. Si
mon hayatını kurtaran Holore e 
teşekkür etmek için, genç kadı

nın bulunduğu ) ere koştu. Fakat 
Dolorı. , Simonuıı kendisine doğ· 
ru g•·ldiğiııi gı 11 liıwc atın ba:?mı 

çc\irdi ve meçhul bir istikamete 
doğru dort ıınla knı;tı. Bir ,.,aııİ)c 

sonra Antonyonun da, ıwrcden 

lmlduğu anlaşılmayan hir atın 

sırtımla Dolore~in pt·~inJcn ~al· 

dırdığı gorüldü. 
Siınon gülünı~edi: . 
- A~kl dedi, Lir defa hakim 

olunca, insana neler yaptırmaz) 
Öğleye doğru karşı taraftan 

İngiliz kıtaatının boruları duyul· 
du. 

Bu suretle yeni toprak üstün· 
de, evvela denizin ayırdığı ve 
sonra şu yeni toprak parçasının 
birleştirdiği iki memleket kuvvayı 
nizdmiyesi kariiiılaşınış bulunu· 
yonlu. 

Ort<ılığa sükun avdet edince, 
Fraıı~ız tahuruııuıı kumandanı 
ile Siınon i~tik:;;afa çıktılar. Va-

Güzelli 

Almanca yeni bir es r çıkb. 
f smi " Wi~ werde • h schön ? 

" yanı "Nasıl güzel olacağım?,, dır. 
Ki.ahın bilhassa yaz me imi ile 
alakadar bir ço c kı lan var. Bu 
son sonelerde b tun dünya kadın
lan güzellıği deniz ve güneşte an
yor. 

Bunun için müellif bu hususlar 
üzerinde berveçhi ati noktalarc 
dikkat edilmesini işaret ediyor. 

1 - Mümkün olduğu adar 
çok güneş banyosu yapıDlL Yalnız 
bu esnadn başı örtmeği ve msi
ye ile mu haf azayı ihmal etmeyini2:. 

2-Sıcak iken denize girmemeH, 
bir az dinlendikten sonra, evvel& 
hafif ıslanııı sonra denize girmeli. 

3 - Ağır yemekler ye e · 
Ne çok ynğlı yem er yeyiniz, 
ne de çok et yeyiniz. 

Bilhassa dışansı sıcaksa bun
lardan s kınınız. O vakit eli~ 
bozulur. Meyve ve liCh... eri ter .. 
cih ediniz. 

4 - r por y~pımyorsaımı, 
her gön muayy 'r mikta: 
nefflia harek eri ile cigcrinize 
mebz.ul taze va doldunınuz. 

S - Çok yol yuriia - ğa 
i9ler yapb rtan .&o m aoğ\ı 5U 

içmeyini7~ Bo az ve mid izi ber4 
bat edcrs'niz. 

6 - S bz.e ve meyvelerin ta
zeleri en iyi gıdadır. 

7 - Faz.la güneşte ve yağmul' 
zamanında gitmeyini21. Yağmurd o 
sonraki havada gezinti en sıhhi 

şey!'ir. 

8 - Sabah erken kalkıp taze 
hava alınız. Gece pencereleri açıp 
yatınız. Falmt duman teneffüs et· 
mekten dnim akınınız. 

Müellifin • bu yazdığı şeyleri 
yapmak o kadar mnşkill değil. 
Her halde güı:e! olmak isteyen 
karilerim istifade ederler. 

1..okmaıı Hakim 

Polislere izahat 
Ceza mahkemelerinde 20 ağu

stostan itibaren tatbikma başla

nacak olan yeni ceza muhakeme-

leri usulü kanunu hakkında dün 
polislere adliye kütüphanesinde 
izahat verilmiştir. 

Kaçak miiskirat 
Glata nhtımı üzerind ... bakkal

lık eden Yunanlı Yaninin dtikka-

mnda bir çok 'kn~ak rakı, şam
panya, Yunan konyaf,rı, likorler; 

Kasımpaşada rabacı sokağında 
Hasan ve Tevfikin hanesinde 2800 
paket Bulgar sigarası, sigara kiı -

ğıdı ve onyak; Kumbaracı yolrn
şunda kaçakçı Pandelinin evinde 
iki büyük rakı kazam ve saire bu
Junurak musadere edilmiştir. 

Ziraatçı nıcb 'uslar 
İktisat Velıillıği tarafınd n me

mleketimizin muhtel f mahallerin-

de ihtisa 1an d bilinde t tkik ttı 
bulunmaları için :zır 
lanmızd n ricada 

y m bk. Vckıl' 

b'uslarımı a b 
bulun tur. 

pur enk 1111 1 ı 

zaman h n nın , ı my..ı. 

tüy lcr oı pl"rt ıı m;ıııl..ırı ı~i 1d 

Rollc:;tonu aradılar H' k mlı n l"i 

Antonyonun oktugu )erde boha· 
zmdan bir çengele asılı buldular. 
O zaman ~iınoıı nııl.tdı: 

- \ntOil)O intik,ımını alını~! 

So) 1cmcğc hacet ) ok ki, hu 
kadar müthiş ')'Cylerdeıı -.;oııra, 

lord Bekelfild, ha)atını kurtaran 

gence, Siınoııa kızını nıe~\ıt ede· 
Lilecek yegane adam gozüylc 
baktı ve tereddüt.süz iki gencin 
izdivacına muvafakat etti • 

Şimdi Simon yeni topra~ın 
}~ransaya ait kısmında fevkalfıde 
komser bulunuyor ve zaman 
zaman Afrika çöllerinde hile go
rülmeyen vahşet sahne~inin bu
lunduğu yere geldikleri vakıt, 

gayri ihtiyari bir hamle ikisini 
birbirlerinin kollarına atıyor, ve 
dudakları canü gönülden birleşi· 
yor. Saadetin lıütüıı ozünü ıadtı· 

bilmek için, evvela milınetin ozrınf 
tatmak lazımmış. 

Bitti 



.._,_A_z_,o_z_..,) 
y, rı devletler 

->c -

:Mısır - Britatıyu amsmda te
karriir eclen rıoktolar lıer iki me· 
mleketin te§rii mec lt.sleri ıarafm· 
<lan tasdik edile<--e/, olursa Mı.sır 
kıratlığı üçte iki müstekil bir dev
let olmak iiz<•re meydana çıkacak
tır. Jlukul.i duvelfo ııe istihza 1 

llöyle büsbütün miistekil ulma
van devletlerin misali tar mıdır? 
Kari/erimizi bir az müstefit et
mek için bu kabil devletleri sıra

layalım: 
Orta Amerikadaki Cuba adasi. 

bir ciimhuri devlettir, yalnız, 
Amerikanın Bırlft'.§nıış devl('tleri 
lüzum görürlerle o adayı askeri 
iıgal ultına alabilirler... Temelsiz 
bir i tikliıl ! 

Fransa ile ispanya arasındaki 
Aııdorra devleti Fransa cürıılmr 

reisi ile ispanyada Ur~el baş epis
koposunu metbu tanır ... 

Eaasen bir lu"lkümdar olmayan 
bıı papaz efendi Andorrada der· 
hol metbu oluyor. 

Darızig §Chri ve etrafı büyük 
harpten sonra Almanyadaıı kopa· 
rıldı, serbes bir şehir olarak. k~n
di kendi"i idare ediyor; lôk~n- .a-

. ~ d. . '-•··r· harıcı ıı· ncı mevcu ıyetı yo,._. , . 
le · . 1 -h. - u··r Deı·elm§U. 
rını ~ ıstan gor -

v l'k 'h .. harbinden sonra .n.eza ı cı O•• 

Sarre P.yaleli .JtZ,,.Onya_dan ~lın<h, 
fakat Fransaya do ve~ılme"!. Or~
da bir devlet u. te§kıl edümedı. 
Vasısı Milletl.ır cemiyetidir. Bir 
J.eveku~u daha. 

lliikiimdarları ·olup ta harici 
mer cudiyetlt1ri olmayan hinuı.ye 
altındaki ülkelerden bahsetmiyo
ruz: 1'unus, Fos, Annam, Tonkin, 
Kamboç, Haj darabudi • Nizam rn 
saıre. 

İki sahibi olan, oraya şayi'an 
muta ·arrif iki deulete ait bulunan 
iki ülke de mevcuttur: 1 - Sud
ani .Mcsrı ile 2 - Bü.y iik Okycı· 
rıusta leni - J!Pbri.des ada/arıdır. 
lfolbul.i rrwdcrıiyct teaddüdü zerc
cutı ıl.ga ı•tmİ§ti ... 

Denizlide 
Bir şeker fabrikası 

tesis ediliyor ---Denizli, 12 [A.A J 
Vali ve meb'uslanmızm iştira

kiyle aktedilen bir içtimada, şeh
rimizde 400 bin lira sermayeli bir 
şeker fabrikası tesisi kararlaşbrıl
mıştır. 

Motorlil bisiklet 
Londra, 13 [A.A] 

p amındaki Sporcu mo-
t .. ı- ebr~ dneniz bisildeti !le Manş 
or u ır aı· in "it d . . . eçerek s ımea gı ere-
en;t!01 ~ştür Mumaileyh bu me

yef ~n7m saat. 25 dakikada lı.atet
sa eyı 
ıniştir. 

Tekrar girdi 
~e~r~rk, 13 [A.AJ 

Uma dan bıldırılıyor : Perou 
hükümeti, cemiyeti akvama yeni
den tamamen İ!tirak etmeğe ka
rar vermiştir. 

Viyanada bir arbede 
. Viyana, 12 [A.A) 

~eımwehren de bir gurup am
clerun bulunmakta olduğu bir ka-
hveyi ~ücu?1 i_le :ıaptetmiştir. At
eş teati edılmış, bir çok kimseler 
nıecruh olmuştur. 

Paris, 13 [A.A] 
Gazeteler, konferans muhitin

de hasıl olan gerginliğin zail ol
mağa yüz tutar gibi gözükmesini 
memnuniyetle kaydetmekte bu halin 
müzakerelerin daha müsait surette 
ilerilemesine yardım edeceğini üm
it eylemektedir. 

Pirede bir grev 
P're, 13 [A.A] 

Gemi ve vagolardan buğday 
çıkaran amele gre\.· ilan etmiştir. 

Kovnoda bir polisi öJdür~n 1 

bir aditm idam edildi 

Kovno, 12 [A.A] 
Bu ayın otuzuncu günü bir po

lis memurunu öldürmüş ol :.ığun-

LaHayede 
Gerginlik bir az zail 
olmuş gibi gijrüniiyor. 

-La Haye. 12 (A.A) 
Siyasi encümen, saat 16 da 

içtima etmiştir. Encümen, hu,rnk 
müt~has~ıslarından mÜTeşekkH tali 
komıt~nın yarın saat IS te içtima 
etmesıne karar vermiştir. "Rhena-
ine., nin tahliyesi meselesinin tet
kiki şeraiti hakkında teaüi efkar 
edilecek ve müteakiben encümen 
içtimaıni çar~mba gününe tehir 
edecektir. Bundan evvel, M. Hen-
derson un riyaseti altında Alman 
murahhas1arı ile Rende işgal kuv
vetleri bulunduran devlet murah
hasları bir içtima aktedecektir. 

La Haye, 12 [A.A ] 
Dün sabahın en mühim hadi

ıesi, encümenin M. Snowden in 
tel~lifi ~~erine çarşambaya tehir 
cdılmesıdır. Konferansın mesaisi 
inkıtaa uğramamış olup encümen-
lerde değilse de hususi mülakat
larda devam etmektedir. Dünden 
itibaren Fransız ve İngiliz müte. 
hassısları temas haline gelmişler· 
dir. Davetçi devletler arasında 
yeniden hususi surette görüşmeler 
vukuuna intizar edilmektedir. Umu
mi intiba, gerginliğin zail olmak 
üzre bulunduğu merkezindedir. Ve 
M. Macdonald ın telgrafı hakkında 
bu gibi hallerin beynelmilel konfe
ranslara alışkın olanlar üzerinde 
hiç bir tesir yapmıyacağı mütalaası 
serdo!unmaktadır. 

Londra, 12 [A.AJ 
La Haye konferansının akibeti 

hakkmda Londramn resmi meha
filinde bazı ümitler uyanmclitadır. 
Hava açılmaktadır deniliyor. Mali 
encümen · çhmmnın çarşambaya 
te~uri h:.ısnu te akki edilmiştir. 

La Haye, 12, [A. A] 
S ha n mali kom· '>}'onnn 

içtimaı nılı .. et buldukt sonra 

Sch1ıeider 
En nıfltlıiş sür'at 
musabakaları --Londra, 13 [A.A] 

Eylulda vuku bulacak v~ tay
yarecilikte birinciliğin hangı mıl
lette olduğunu tayin~ edecek '!l~n 
Şchneider tayyare musabakası ıçın 
lngilterede .sık sık idmanlar yapıl· 
makta ve pilanları şimdilik gizli 
tutulan yeni tayyareler tecrübe 
edilmelctedir. 

= -
Bununla beraber rehıne olara'-t iş-
gal edilen Ren araz's'nin tabliyesi 
için derpiş edilen tedb~rlerin tat
bıkı hususunun Y oung planının 
esasları dahilinde bm~rat nıeı;ele&i 
hakkında umumi bir itilaf husulü
ne tabi olma~ı. kat'ı sı1 rctte karar
laşınışhr. 

Brüksel, 12 [f\.A] 
La Haye den bıld:rihyor: l ıri

liz Lankası müdürü M. l\lontagu 
Norman ın bur.-:.~a ml!vagalat etti
ğine. da"r bir şayia vardır. Muama
fi, Ingiliz menabiinden, bu huı.u-

ata hiç bir malümat mevcut olma
dığı bildiriliyor. 

La Haye, 12 [A.Al 
Belga ajaJ?sına nazarnn, Bel

çika, Frarısa, lngil.ere ve Almznya 
murahhaslariyle mütehr.ssıslan ya
rın vaziyeti tetlcik ecıeceklerdir. 
{ ukarda zikri geçen c.::vletleri.:ı 
hariciye nazırlan akşama doğru 
hususi surette toplanacaklardır. 

. Nevyork, 12 (A.A] 
Gazeteler, M. Sno;vden in bare

lcet tarzını şiddetle tenkit etmek
tedir. Hcrald Tribün gazetesi, bu 
hare1ceti mesleki bir ulb bozanlık 
olarak tavsif etmektedir. Nevyork 
Times gazetesi , M. Snowden in 
murahhas değil bir di'datör gibi 
hareket etti in' y zıyor.Baltimore-
un o-nzetc ci ise in r<ilizle in ekseriya 

diğer d vletle ·e f eJakarlık tav .ye
sinde bulunduklarını habrıatmatda
dır. 

V~d ıg:ton, 13 [AA) 
Röy er : mı na naz.aran A e

rikıı hu rumcti, La Haye konferan
sının h r·c· de lrn1makt n ibaret 
olan ~ya"letınde devam edccekar. 
Ve muzakt•rahn inkıt ına ı 1ani 
olm k iç·n hiçbir te bı' derp·y 
eyl ı C1'\ekted r. Mali ımıhaf:J, je
n r. 1 Daw in La Haye ye ~ön
dndlrn1" oldup-tı haberini te ezip 

Briturı) a dominiyonlarmın <fa 
tiUZİ) eti lıuylı İ!ılİsnuzdir: burılar 
dalıiler~ tı' lıuricen müstel.il iseler 
de lııikümdurları birdir. b'ger in
giliz kıralı bir 1ıarp ilan eder t'e 
bunlar o harlı<• karı§mazlarsa hal

dan dolayı id .. ma mahkum edil -
miş olan "Pns kcb;cit.ı.,.,. namında
ki şahış bugün idam edilmiştir. 

İzmirde 

gerginh · za'l olduguna da'r lı. -
sıl o n İntiba s yasi k1Jm.syo ı l 

akşnmn dog u vuku u' n ıç ı 

ınclan sonra kuvvetlcnmı tır. l • 
Hendersoıı ile l\ıı. Strescmann tek
ı.ik ko,nisyonun vru:"fesmi tayin 
et • ek içın yarın g< ı u el:t!klerdir. ı e~iyor. 

leri ne olacak ? 
Aiı1J 

~~~---~---------------
Falmt dedetlerin en tuhafı 
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Korku 
yüksek evleriııde bir 
dakikalık zelzele 

Toronto, (Kanada), 12 (A.AJ 

Burada ve Ontario eyaletinin 
cenubu garbisinde mutedil dere
cede şiddetli bir zelzele hissedil-

miştir. Toronto nun yüksek bina
lannda sakin olan kimseler, bir 
dakika devam eden zelzeleyi pek 
şiddetli hissetmişlerdir. Fakat hasar 
yoktur. 

Poincare iyileşti 
Pcıris, 13. [A.A] 

M. Poincare bastahaneden 
çıkacaktır. SC\bık başvekile bir aya 
kadar ikinci bir ameliyat daha 
yapılacaktır. 

ingilteretle işsizler 
Londra, 13 [A.A] 

Pamuk buhranı hakkında bu 
gün bir karar ittihaz edilmeaine 
intizar olunuyordu. Başlıca patron 
teşkilatları mühim içtimalar ak
tetmişlerdir. Mesele ameli olarak 
şu neticeye müncer olmuştur: Ya 
hakem usulüne, yahut sonuna ka
dar mücadele. Patronların hakem 
usulünü kabul etmek istedikleri 
zannediliyor. Halbuki amele buna 
muarızdır. Ve doğrudan doğruya 

müzakerat icrasını talep eyle
mekted&,, 

Aınerikada zelzele 
Nevyork, 13 [A.A] 

Ameıil. nın muhtelif yerlerinde 
zelzele c. \ .uştur. Ehemmiyetli ha
s .. rat ddu runa dair h:ç bir haber 

yoktur. 

Çin - ~u. s ıniiı asebatı 
r ~ e ger ~inle~ti 

Pekin, 13 [A.A] 
Rusytı - Ç'n münasebabndaki 

gergin ı:rir arthl;rı söyleniyor.-=-

• e om ıs-
r 

D ırD ~ H tMı ~ lf'U at 

Bir intihar' 
Kumkapıdn Kadirga caddcsind 

13 numara h evde oturan Maliy: 
tahsil memurlarından Adna:ı efe 
ndi sol memesine kurşun .sıkaral 
intihara teşebbüs etmişUr. Adn 
efendi söz söyleyemiyı>,.e1ı: ~ 
halde hastaneye k::ıldınlmı •• hr. 1 
tihann sebebi henüz tcsp:t edil 
memiştir. 

Tentürdiyot 
Üsküdn lhs.:ıniye mahallesin 

oturan Sabri efendi ailevi bir m 
seleden dolayı tentürdiyot içer 
intihar etmek istemişse de teda 
altına alınarak hayah kurtanlını 
br. 

6eırlrilDe 
Karakoldan kaçarken 

Bir borç meselesinden Fen 
polis merkezince yakalanan kaçak 
Mustafa, bir aralık karakolda 
kaçma;a muvaffak olmuşsa 
bekçi Hamdi tarafından taki 
edilerek ailihla sol kolundan 
rulduktan sonra yakalanmışbr. 

Mustafa hastaneye yatınlm 

bekçi Hamdi de nezaret albna a 
mıştır. 

Kazana 
Bisikletler de 

İ•tanbul lise.si talebesinden Na 
ci efendinin bindiği bisiklet Aksa 
rayda Gümrük memurlanndan Ah 
met efendiye çarparak yaralamı 
br. 

Bir adam boğuldu 
Kanlıcada denize giren Meh 

met isminde biri suların cereya 
nma kapılmış ve yüzme bilmedi 
ğinden boğulmuştur. 

Çarpan otobüs 
Şoför Lütfünün idaresinde 

otobüs, Kadıköyde Söğütlü çeşm 
caddesinde Süreyya paşanın oto 
mobiline çarmışbr. 

Şoför ihsan ellerinden, otobü 
müşterilerinden Me Eleni de başın 
dan yaralanmıştır. Şoför Lütfü ya 
kalanmıştır. 

Otomobil kazası 

mtanda1 l'e büyük elçiler kabul 
eden muazzam bir devlet! Azame
tini miillründen, ı;atandaşlarınm 
ke:1retirıclen değil de ruhani mev

12 Ağ·usto..: kuz otu1.da \egece scat yirmi üç 
otuzda iki 7.C'Jzcle olrnu~ttır. 

-------

kiirıden alan bir devlet ! 
Bir mahalle büyü/düğündeki 

devletlere ne der~iniz '! Andorra, 
523 J nufus; Sieclıtenstein, 11500; 
Monako prensliği. 22153; San Ma
rino cümhuriyei~ 129.52. 

Listanm tamam oU.ıbilmesi l!,'in 
hu istediğini yapmnğa kadir ola
mayan devletlerden de balı~etme

liyis ki bunkır da l•apitülasyonla
ra tabi o"lanlurdır. Koca Osmanlı 
imparatorluğıı bunun ne demek 
olduğunu bilirdi. Allah diğerleritıe 

imdat etsin. - G. N. 

Diin Bor!'ada ilk üzüm mah
sulü satışı ba~lanu~tır. 

Üzüm satı~ının ilk günü oldu
ğu lıal<le piya1'a hararetli idi. 

Sebahtan aksanıa kadar yapı· 
lan satış mıktarı 517 çuvaldır. 
Fiatlar 25 4S kuruş arasında ta
havvül etmiştir. 

Üzüm piya~11,ını ilk defa açan 

tüccardan Alyoti biı adcrlerdir. 
Diğer alıcı tüccarlar Jiıo şürc. 
k •• sı F, Solari, Paterson, Sala
mon Celardin Paçi ve maiıdum· 

-======-= 
ları, Efrainı Koht>n mahdumları, 
Taranto, NazilJili Ali Haydar, ve 
Vital müesseseleridir. ICUcalt haberler 

fstinye kôpriı"ü. açıldı - Be-
. tondan in ·a edilen lstin}e köprü-

süı ün inşaatı ikmal edilmiş ve 
3 gilntlenheri koprü münakalatn 
•çdmı§tır. Şehremaneti, her in
patı müteakip bir küşat resmi 
tertip ederdi. Emanet bu masrafa 

hacet kalmaksızın İstioye küp-

ribünü açmıştır. + Marango:tfar için i~irt? -
Marangozlara lazım olan ı~pırt.o
nun ko1aylık1a tedarik edıI~bıl~ 
mesi için marangozlar ceınıyett 
.Mü8kir.:.ıt idaresi nezdinde teşeb· 
Lüsatta buluıımıı~tu. 

Mtit;kirat idan' ·i bu müracaatı 
nazari dikkate alarak marangoz
lara mahsus olmak üzere ucuz 
ispil'to imul etmiş '\'C bunları ~işe
~erle marangozlar cemiyetine tes
.ını etmiştir. İspirto almak istiyen 
marangozJı:ır cemiyetlerine müra
caatla istedikleri ispirlovu aTaLi-
cekl~rdir. • 

-0- Yerli ınu1Jarı sel'gisi hak
kında rapor - Sanayi müdüriye
ti yerli mallar ı:;ergic:i hakkında 
bir. rapor hazırlamakıadır. Rapor 
Iktı~at vekaletine gonderiJecektir. 

-0- Ankara poli.s ıniidürü -
Iotanhul polis üçüncü iiulıe mü-

d~ri iken Ankara _polis müdürlü
ğune tayin edilen Fehmi .hey An
lr~r~dan me-J:uneo ~eıhrimize gel
mııtır. 

Mal bugi.inlenle fazla gelirse 
satı~larm daha çok /ıararetJene
ccği anla~ılmaktadır. 

+ Belediye reisi dokt~r ~u
lusi heyin Avrupa seyahatı takar
rür etmiştir. 

Bu seyahatin sebebi; belediy~ 
reisinin rahatsızlığıdır. Fazla ~iş· 
manladıkça Hdm~i beyin kalbi
nin etrafı ynğ bağlamaktadır. 

Bu hastalığm tedavisi için Hu
lu~i hey Viyı:ınaya gidecektir. 
Orada \ie dalıa sonra da Berline 
giderek kendisini tedavi etlirc

cektir. 
Yarınki Sah günii hareket 

edecektir. 
Avusturya, Almanya da ayni 

zaman<la ~chir işleri hakkında 
tetkikat ta ) apacak ~ bılahara 
Ingi1tereye de gc~~ektır. . . . 

Belediye rcisının ted~vısı ve 
tetkikatı iki ay sürecektır. Bu 
mü<ldet zarfında kendisine bele
diye azasından eczacıbaşı Süley
man Ferit Lı·y vekalet edecektir. + Diio sahahtanheri ağır bir 

poyrazla ba:.lıyan boğucu hir sı
cak bütün lzmir'i bunaltmıştır. 
Öğle üzeri hararet gölgede otuz 
beş dereceyi bulnıu~ ve bu vazi
yet geç vakitlere kadar devam 
ederek lcim:sede nefes almak im
kanı bırakmamıştır. 

+ Evelkı akşam saat on do-

Zelw)P. ceııııpt..ın ~ nıale doğ
ru olnıu1? \ e l1iiyiik hır gürültü 
ile gclmi~tir. 
~ Menemen ilt> l11ucak istas

yonları aras111d.ı eve iki giin 'uku 
bulan tren kaza::.ı tahkikatına 
Menemen müddciumunıiliği ta
rafınJaıı de,·an1 cdilnıekıedir. 

Trenin ke~diği \ c ölümüne 
ı;;ebchiyct , erdiği kadın Mene
tncn kazasının Koyondere koy Ün· 

den Fatrna hanım nammdadır. 
Kırk lı<'ş )aı-dcırıııda olan Fat· 

llHl Jıa • d ~ ] nınıııı sarrır ol ugu ana-
:?ılnıışttr. o 

Ka<lıııın d . 1 d .... 
d .. x. •. .. eınır yo un a yuru-uf>unu g·· .. 
f. urnıuş olan Gard Ju 
ren makinist . 

. . ~ tevakkuf i' arctinı 
verını~ ıse de ı.. . ~ 
k · . nıa.l\.ınıst kadının 
açması ıçin yalnız d" ı··k 1 kJ . k . f; U< ll ça . 

d
mad a ı tı n etnıiş ve nıakincyi 
ur urmanııştır. 

Uzun dükük ~ . 
. e!Sı ) olcuların 

da dıkkat nazarlarını c lh . . 
.. e etını~tı. 

Muesscf kaza oluıu~ v 
kad 1 k e ıavaUı 

.ın o ornotif önünde 
8 
.... k 

le! .... 1 1 uru . 
w suru' ene l)ar"·d., i ' ~· --n ınıs ır 
Hadi ... edc rnakirıi::;tin k."\. h. . . 1 , uua atı 

\ar< ır. har do fren <lu .. 
. rması ıçm 
ı:;;arct \erdiği lıal<lc durnıanl t 

• ~ı~ 
Kadıncagızın demir )olu üze-

rinden koy üne gitmekte olduğu
nu ve ka~ınm o e nada vuku 
bul<luğu anla~ılmıştır. 

Alınan tebaasının 
izdivaçlara 

Memleketimizde ki Al 
man 

konsoloslarının kendi tebalanna 

Mali'e \ı ! :lirli komio:von<',Ü:trla 
tiiccur , ııwmur n· münı~s:,,Hlcrin 
Hızivt'lt lı:ıh kııı<~n 'üihı·te atideki - . 

3 Knuıı )Oııcu bazen müek· 
J,iJi !ıı>ı;ah 11,1 mal almaj ı deruhtP
eıler, lı:ızcı• tlc gı mılerıleıı malı mü· 
t•kkiJi h!::in.b ııa ısalar. hombyonC'u· 
lıı~un smı~ komisyonculuğu :.,P.ldi 
( cnn:,,İny.,:.-ıİ)uıı rııııanıel:itı) ehem

mİ\ ı tlt· lı•thık oluııınal, lazımdır. 

mıştır. 

ronğeır vak'aUaır 
Bir sahıkah 

taııı:mi g(ırJ<lt rıııiştir 

1\:11zan< \'ı•r••İ:;İ kanurıııııun t:ıthi-• b 

kalınılan kı.mİS) oncııların, hazt'n 
kcrırli lıcsalıınıı iş) ııp:ın <·rhnh tİCR· 
retle ve ek"Niy<.'l '<- dt• tfıccar nH"
ııııır n· ıııünH'"<:,,İlleri \ c sen·ar ti
caret ıııemurlnrı ve ticaret dr·llalla
rıvla kıırı ... tır ldığı \f! bıı ~uretle 
fa~Ja \eva~ no ,can vergi t21rhma se
bebi yet ·vcrif m,,ktc olduğu cere) an 
eJc11 mu lınlıerattnn nnlııil' lmaktadır. 

Her lıaııgi h.r ) aıılı~lıf,ra mahal 
· kalmamıısıııı temiııcn kaı-.anı; ver· 

gisinin tarihı s•raı;ırııls aşağ daki 
hu:>usat elwııııııiyetle nazarı dıkknla 
alııımalı<lır. 

1 - Ehliyeti ticari\ C\' İ haiz 
olupta kı•ndi nuınlna muttınl:'!ti.tı ti-
cariyeden lıirİ) lf' i~liğali s ın'atı 
mutade ittihaz eden her ~ahs tacir 
addolunur. Bu e\isafn nazaran ta
cırın: 

- Ehli.} etı tiı:ariyeyi 
olması. 

haiz 

B - Muamelatı ticari.} eyi ıcra 
etmesi. 

C - Bunu san'atı rnutada itti
ha1. eylemesi. 

1) - Muamelatı ticariyeyi ken
di namına yapması lazım gelir. Eh
liyeti tit·ari~ e ile m uaıııelati ticari· 
J enin neclcn ibaret lmlıınduğunıı 
ticaret kanuııunun 4 ilii 25 ınci 
nıa.ddelerin<lc tadat \ e tasrih olun
mu::;ıt nr. 

2 -1'.om İs) oııeul ıı k t!cc_ırel ~::nu~ 
~unun 21 inci madrlesrnm hırıncı 
hktusı mucibince muamelatı tica· 
riyede.ndir. 

Komis) oncu, bir miıekkil lıe· 
sahına olarak kendi namına ücret 
mukabilinde ticari muamele ifasını 
denıhte etmeyi saıı'nt ittihaz- eden 
kimseye denir. · 

· Müekkil vani komisyoncuya A ış 
f --~· d k.· se ticari muamelatın evuı c en ·ım , . . 
( müLa) as. satı§, ııaklıpıt, ııgorta 
ve saire gibi) keııJi ıı~ı~ıına yapıl· 

r .. fı•ten r;ıırt ıt tıhıız ederse 
ınaı;.nı sa " "' ., .1 I \ 
k - n ·uluk san'atı zaı o ur. e 
omı!yO 1 • t 

~u takdirde komis)oncu, tıı.:ure \.e-
JWı ıııfatını alır. 

4, - i\.oıııı::ıyoıH·uıııın tüccar me
mıırlıır nuan fark , bir tncirın tica· 
ret icıa ettiği }f'rde ve yahut diğer 
lm ) erde ona ait ticareti icra ile 
11111L,eJıd olan kinıse}e ttiı•car nıe· 
ınuru ıleııır. 

Komısyoııcıı tuct•ar mt!murlrırın
dan tıç noktadan nyrılır: 

A - 'I ııccnr memurları ancak 
keıu..lıııı nwmur eden he8ahına çah· 
~ır. 1\.ıımİ:s)oııcu kendi hesabına 
çalı~•ı. 

B · Tücı·ar nıemuru bir maiyet 
bir ın, stnhtemdır . 

Komi )O ıcu müstakil bir tacirdir. 
C · 1 uoc r memuru, \·erilen selahi

y et dn .ilinde kendini istihdam eden 
hesah ıı ı hd"~ıııt• verilen mahal uya 
kısınıd .. bılumıım muamelatı ticari) e 
icra ~der. Koınis) oncu ise, daimi bir 
mutava sıt olsa biJe, kendisine -tev
di edilen mua) yen muamdıitı tica
riye hakl:.ındu icrn}i muamele eder. 
Tiıccar meınu ru kendisi için müs
tahdimin misilli \ c idare ettiği şu· 
be Hlj'll işcfalıi ımlstakiJ bir ticare~
hane veya fİl'nret gibi ayrıca vergı· 

)C talıidir. . . 
5 KoınİS) oııcııııun tuccar mu-

mcssilleril" farkı. 
Tuccnr m ınıe:;::-ili mensup oldu-

ğu tir·ar .. thııne)"İ te~sil. t>dcr. -
Tuccar miiıııes~ıllı•rı muamelatı 

ticııriyeyi claima tem"il .~ttiği tacir 
veya müessese naı~ına ıfa. edı>rler. 
\'I' )aptı~ı ınuaınelnua \Ckıl \e mu· 

Merkez efendi jandarma kara
kolu, Manisalı Mehmet isminde 
eski bir şeriri yakalamışbr. 

Manisalı Mehmet bundan bir kaç 
sene evel Maniaada vukua gelen bir 
cinayet dolayıaile mahküm olmuı 
ve orada bulunmasında mahLur 
görülerek Istanbul hapishanesine 
nakledilmiş ve nihayet son af ve 
tecil kanunundan istifade ederek 
kapiıhaneden çıkmıştır. 

Manisalı Mehmet hapishaneden 
çıktıktan aonra ötede beride şüp
heli vaziyetlerde dolaşmışbr. Bir 
defa da yakalanmış, kaçmış, fa. 
hat bu sefer yakayı ele vermiştir. 
Bu adam hakkında muamelei ka
nuniye yapılacaktır. 

Pr. YANSEN 
Birinci sayfadan mabaat 

rilmittir. Bu ziyafete vali Muhittin 
B. de iştirak etmiftir. 

M. Yansen dünkü ekspresle 
Almanyaya avdet etmiştir. 

Pr. Yan.sen, J•tanbul için gayet 
güzel ve şehrimizi dünyanan en 
mükemmel beldesi derecesine çı
karabilecek bir plan tanzimi ka
bil olduğuna ve bu plin tatbik 
edildiği takdirde 10-30 ıene so -
ra İstanbulun büsbütün bafka bir 
şekil alacağına kanidir. 

Yeni planın tanzimine kadar 
şehirde inşaatın tehiri l.iXJm gel
mektedir. messil tabirlerini iım:as rıın ~anına 

iiive ederler. 
Ticaret mümessilfori ticaret me

murları -ı,rihi sadece iıcret ve masa
riflerirıi alırlar. 

Ticaret mumes<ıil!eri nadiren bir 
kaç ticareıhane} i temsil edebilir. 
F~kat. bu temsil Jaima mahdut olup 
lııç Lır ıaıunıı rak ıp uıalıi} etiude 
bulunaıı t~carethancler tem il edile
mwN 

Karaköy köpffisünün her llıi 
başı, iki köprü arası, De.mirkaP'"' 
dan itibaren Yedikuleye kadar 
olan sahıl, Karaköyle Tophane araı 
sı, Usküdarın bazı kısımlan şehre 
s.::killlk veren manzaralardan ad .. 
dedilmekte ve he.r teyden evel 
bı:ralann tanzim ve islibı li.zım 
gelmektedir. 

ait evlenme akıtlerinini rnütekabi
liyeti esasına tevfikan yapabile
ceklerini heyeti vekile karar altına 
almış ve keyfiyeti Dahiliye veka
leti tamim eylemiştir. Mutekabilen 
Aloıanyada da Turk tebaasına ait 
nikahlan konsoloslarıQlız yapacak
lardır. Vilayet Dahiliye vekaletini• 
tamimini belediyeye teblij etmiş 
ve o şekilde muamele if aaııu ı;ir
dİnlliftir. 

Konıiıyoncululc, bir nıuka,. ele-na-
mep! müstenit olur.Bu muka,elename 
lle muka,elenameyi imza eden hır 
taraf ( iş ,·eren taraf) maanielei ti
~riyenin ıcraıı İyin bu i§i deruhto 
ve ;ifa eden diğer tarafa ( komis
yo,cuya ) salahiyet ve mezuniyet 

Ticaret mtimc silleri kenc!i he· 
saplarına iş giirmezler. ayyen aidat ve mas&rıf aldıkların· 

dan müstahdimin misilli vergiye 
tabi oldukları gibi idare ettıkleri 
şube 'eya ticaret dahi müstakil b~ 
tıcaret işi gibi kazanç , ercı!iDe tabı 
tutulur 

:weıjir .. ı .ı ı 

Gördükleri takdirde müstekil 
tacir sıfatı· ı alırlar ve bu sıfatla da 
ka1~nçlan iizeri~ıden .a) rıca , ergi~ e 
tabı tutulur. 'l ıcatet tntlmessilleri 
ekseri..) etle tüccar mer;pu,r.u mhi mu-
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Ciııevrede "ikdam,, 

er 
Kolumbiya darülfünunu tara

fından Temmuz ayı nilıa) etinde 
Cine' rede akt~dileıı terbiye 
kongre inde bulundum. 

Son senelerde Cincvre, dün· 
yanın bir merkezi halini alnıı~tır. 
Bütün milletleri alakadar etlen 
lıemen bütün konferanslar bura· 
da toplanıyor. 

Temmuz ayında dünyanın bu 
merkezi ~ehrinde bütün dünya 
ıniJletlerini bir araya toplıyan bir 
jçtima oldu. Amerikanın Kolum· 
biya darülfünunu muallimler ko
lejinin beynelmilel müessesesi 
idaresinde takriben yirmi hee 
memleketten terbi) eci davet edil· 
mi~ti. Ve hunun ~ asfı yalnız 

muhtelif milletleri temsilden iba
ret kalmadı. 

Beynelm lel müessisenin baş· 
lıca ga}esi Muallimler kolejinden 
ıne'zun memleketlerin terbiyecile· 
'ni, fikirlerin teatisinde ve terbiye 
meselelerinin halli husu unda A· 
merikanın yapacağı yardımı mu· 
talaa etmek için, bir nraya topla

maktır. 

Beynelmilel kongrelere iştirak 
edenlerin tesadüf ettikleri başlı
ca rnüşkiilat lisan ayrılığı, ve 
ondan daha mühim olan ayrı tec· 
rübenin mevcut olmamasıdır ki 
mütekabil anlaşmaya mani olu
)"Or. Bu iki müşkül bu kongrede 
haddi asgariye indirilmi~tir. 

Kongrenin diğer bir va fını 
cesametinde buluruz. Mevcut a· 
zası kongredeki gayri resmi ha
va içinde her meseleyi konuştu· 
Jıır. 

Ağaç yetiştirmek ıçın 
Son zamanlarda memleketimiz

de umumi bir teşcir mesaisi nazari 
dikkati celbetmektedir. Bilhassa 
fon seneler zarfında Belgrat or
manı ve Ankara merkezinde teşcir 
muamelesi şayani dikkattir. 

Bu sene müteaddit vilayetleri
mizde muvakkat orman fidanlık-

ı------ıan Ol im TC 7 n· m• 

11uniyet neticeler g6rülmüştür. 
iktisat vekiletince Ankara ve 

civarı teşcir itinin tekemmülü için 
Ankara imar müdiriyeti ile teşriki 
mesai edilmesi düşünülmektedir. 

Bu olursa, geniş bir mesai prog
ramı hazırlanacak ve derhal tat
bikine başlanacaktır. 

Mesai programı her ıene tevsi 
edilecektir. Ankara ve civar.mm 
teşciri için geçen sene külliyetli 
miktarda fidan dikilmişti. Mevsi
min geçen sene çok kurak gitme
sine ra~men sulama ameliyesine 
ve çapaya verilen ehemmiyet do
layısile kurayan fidanların miktan 
yüzde beşi tecavüz etmemiştir. 

Ankara ve civarında geçen se
ne dikilen, bu sene oldukça büyü
>'~en fidanların miktarı 6000 e ya
kındır. Ayrıca hususi surette dik
meleri için halka da 10000 fidan 
tevzi olunmu4tur. 

Bundan başka Kayseri, Afyon 
~layetlerioe 20000 fidan gönderil
miştir. 

Şimalde Bolu, Kocaeli, Bursa, 
Kastamoni, Cenupta Antalya, A
Clana vilayetlerinde olmak üzere bir 
ay<lanberi iki amenajman grupu 
ormanlarda çabımaktadır. Barem 
kanunun tatbikinden sonra bu 
~enajman gruplan dörde iblağ 
edilecektir. Bu surette amenajman 
faaliyetinin sahası biraz daha 
cenişletilmit olacaktır. 

Ormanlanmı:un bazılannda bü
yhk yangınlar vukua geldiği hak
kında yapılan neşriyat doğru 

değildir. Yapılen son tetkikata 
nazaran ba21 ufak tefek harikler 
müstesna, memleketimizde şayani 
~hemmiyet bir orman yangını olma
mışbr. Yeni orman kanunu iktisat 
encY.menince tetkik edilmektedir. 

, ilk içtima devresinde bu kanun 
mecliste müzakere edilecektir .r 

'yeni kanunda umumi teşcir 
için bazı mecburi kayıtlar vardı. 

Son gelen raporlara nazaran 
her tarafta fidanların sulama ve 
çapa muamelabna kemali itina ile 
çalışılmaktadır. 

Hır ız 

ga 

l Kongrede her ne kadar kat'i 
neticeler elde edilmemiş Ü;e de, 
müteaddit mühim me~'eleler or
taya atıldı: ~fr·sela metot, progra· 
m ve teşkilat, şalısiyycti kuvvet· 
li muallimlerin yerini doldurma· 
dığı gibi, şahsiyycti zaif muallim
lerin noksanlarını da itmam ede· 
me} eccği gr,sterildi. 

Muallim yetiştirmenin son se
rn·lerde pek çok islah edilc.liği 

aşikardı. Maarifin pek terekki 
edemediği memleketlerde bile 
orta mektepten mezuniyet, mu· 
allimlik etmeğe kafi tahsil adde
dilmediği görüldü. Umumi dene
cek kadar hüy ük olan diğer bir 
deği~iklik te Maarifin bilhas~a 
orta mekteplerde dernokratize ol
ma) a yüz tutmasıdır. Biiyiik lıalk 

kütlelerinin orta mekteplere hiicu -
munu içtimai ve iktisadi ınü~kü
latin takip ettiği mevzu bahs 

oldu ve tahsil müddetince baş 
go teren bir çok maarif me ailinin 
haHi icap ettiği ileri sürüldü. 
Bir çok menıleketlcr, yeni ile 
eski nıiiessiscler ve bilhasa ebe· 
veyin arasındaki açıklığı kapata· 
cak bir ~.arcniıı taharri i mecbu
riyetiyle karşılaşmış bulunuyorlar. 

Çünkü, an'ane ile bağlı bir 
memlekette müterakki mektep· 
Jer bir çok girift me:;'elcJere mey· 
dan veriyor. 

Kongreye i:;-tirak eden millet
ler azaları yekdiğerlerinden bir 
çok şeyler öğrenebilcceklnine 

kanaat getirdiklerini itiraf ettiler. 
Kongreye gelenler yeni şeyler 
öğrenenlerin hazzı ile dağıldılar. 

Taşrada 
Bir giinliik vak'alar - Küprü· 

nün Pa~a keıyünden Htip oğlu 

Ahdullahı uldiiren lıir ki5i Adli· 
yeye verilıni~tir. 

Akhi:;arın Camii Cedit mahal· 
lesinden Mehmet çavu~ oğlu Ali
yi öldüren bir kişi adliy~ye veril· 
m?Şttr. 

Niksarın Arka lu köyiinden 
Seyfi oğlu Hacıyı öldüren bir ki
şi Adli) eye verilmi~tir. 

Mani-,anrn Yeni cami mahal
le inden Halil oğlu Veliyi ağır 
surette yaralayan hir kişi Adliye· 
ve verilmiştir. 

Babac kinin Gazi Kemal ma
hallesinden Kanberi yaralıyan bir 
kişi Ac.lliyeye vcrilıni:.tir. 

İzmirdcn Sigortacılar kongre
si - İzmirdc biitiin sigorta şir· 
ketleri tarafından l1ir kongre ak
tedilmiştir. Kongreye 1:-ıtanhul
da~ giden sigortalar müdür M. 
Pies riyaset etmiştir. Kongrede 
sigortalar müdiirlcrindcn Abdi 
Vehbi bey ile ıııiisyo Saban ve 
İzmirdeki bütün ::.igorta şirketleri 
mümes illeri hazır bulunmuşlar· 
dır. 

M iikerrer sigorta hakkındaki 
yeni tıırifc me ele:oıi uzun uzadı 
mevzu bah~edilıniş ve muzakere 
cereyan etmiştir. Yeni tarifenin 
tatbikine 1.aten bn:;-lanmış olduğu 

için burada sigorta işlerinde zu
hur edecek ihtilafların ha1Ji için 
bir (Sigortacılar sindikası) teşkil 
olunmuştur. 

Sindika üç aza seçmiştir. Si
gorta müdürleri bugün Gülcemal 
vapuriyle ls.tanbula avdet edecek
lerdir. 

Poli e hakaret 
Nevzat ve Mehmet namlarında 

iki kişi Galata polis merkezi me
murlanna hakaret ettiklerinden 
yakalanmışlar ve nezarat altına 

alınmışlardır. 

} .. clemenk Bahri Sefit 
Bunlcası 

Merkezi 
Anıstedr aın 

Beylerbeyinde Küplücede Urfa Gnlatada karakôy hani dtıirei mahsu 
1neb'usu Ferit Celal beyin evine telefon Beyoğlu 3711 • 5 Merkez 

postanesi ittisalinde AllaJomci han 
ece Aziz isminde bir hırsız gir~ clefon lstam b111 569 hemevi .Banka 

fDİf, öte beri çalıp kaçf.rk~ ya-, muamelitı ve. emniyet kasallrı <kan 
~alanmııtır. ·~•-••••••••••lil .. 
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Nukut Tahvilat 
Aç. ~ 
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1 Amerika dolar 
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ı Çırunetie süviyet 
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Uo:r:kurt 
Anaıloltı An. T. 
lal. Umnm. 
Balya Karıuıydın 
Aralan Çimen. 
1 d.ırköy ,. 
1 ürk kömür M. 
Mermer Taıı Ş. 
u .... a gazı, alcktrik 

,. ienırttu 

f ıık:ü<lar· Kııdıköy 
bmır mt':ı:bba 

f ~tanlml 1'.. Auo 
Rihtim dok. An. 
İttihat dei(lrnlf'Del 
fark merk ecsa 
Jet. Knaapları 

Rt'jl (lıali la~fiyr.) 

Türk tüt. An,,_ 
Uuhan Türk ., 
fark değirmen. 
)1illi. lılra Meorn. 
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Dün ge en zahire, hububat 
ANADOLUDAN: 10 Vagon 

Buğday TRAKYADAN 1 Vagon 
çavdar, 1 vagon nohut DENiZ TA-

l ntimai. Baruzo buğdayı karteri 
47 şilin 6 pens, okkası 14 kuruş 
18 5-4 santim. 

RiKiYLE 2842 çuval arpa, 25 çu- Mısır kartcri 36 şilin 9 pens 
va 25 Jı 9~nw-_,......,.n,,,~,ı o k1Il"Dr,., santtm. 
dık afyon 32 balya tiftik, 26 balya YULAF: 320 librası 22 şilin 9 
yapağı gelmiştir. pens okkası 10 kuruş 20 1antim. 

Dünkü pi) asa fiatları KETEN TOHUMU: 19 isterlin 

AFYON: Piyasa sağlam ve ta- 10 şilin okkası 24 kuruş 99 9/10 
santim. lep fazladır karahisar 927 mahsulü 

485 1/4 okka 40 1 2 liradan 41 fi- SUSAM: Tonu 21 isterlin 10 
raya, 52 okka 928 :ııenesi mahsulü şilin okkası 27 kuruş 56 3/10 san-
29 lira Tavşanlı 929 mahı::ulü 135 tim. 

okka 35 liradan satılmıştır. Liverpol: Buğday teşrinievel 
Y APAGI: Satış olmamış isede 100 libresi 8 şilin 4 pens okkası 

fiatlar 110 kuruşa kadar vardır pi- 11 kuruş 83 2/5 santim. 
yasa sağlamdır. 

TiFTİK: Çankırı malı 900 okka Şikağo Hartvinter 2 numara 
buşeli [eylül] 131 5/8 sent okkası 

172 kuruşa sablmıştır. 
BUGDAY: Yumuşak mallar 17 12 kuruş 95 3ttO santim. 

kuruş 17 1/2 paradan 18 kuru~a Vinipck: Buğday teşrinievel 
kadar 150. ton; sertler 16 kuruş 15 buşeli 152 1/2 sent okkası 14 ku-
paradan 16 kuruş 29 paraya kadar ruş 86 3/5 santim. 
61 1/2 ton satılmıştır. Fiatlarda 
tebeddül yo tur, piyasa sağlam ta
lep vardır. 

YULAF: Adapazar malı 15 ton 
9 kuruşa satılmıştır. 

NOHUT: Karabiga sıra 70 çu
val 15 kuruş, kaba 15 çuval 20 ku
ruşa sahlmışhr. 

KETEN TOHVMU : Çorlu se
kiz ila on beş günde teslim 83 ton 
mal 21 kuruş 35 paradan 22 kuru
şa kadar muamele görmüştür. 

ÇAVDAR: Dün çavdar muame
lesi oldukça hararetli olmuştur. 

Çorlu malı 15 para fazlasiyle sa
tılmıştır. Alelumum fiatlar 13 ku
ruştur. 48 ton mal muamele gör
müştür. 

ARPA: Kütahya malı 15 ton 11 
kuruştan satılmı,br. 

UN: 72 kiloluk yumuşak unlar 
1300 kuruştan 1400 kuruşa kadLt 
72 kiloluk sert unlar 1225 kurur, 
tan 1300 kuruşa kadar .satılmıştır( 

12-8-29 da lzmirde Afyon 
464 okka 37 liradan 40 liraya 

kadar muhtelif cins muamele gör
müştür. 

Ecnebi piyasa .ve fiatlatı. 
Londra 12 ağu tos 1929 
Buğday piyasası daha sağlal\t 

dır. Arjantinde yağmura ihtiy&& 
olmayan mıntakalarda yağmur ya
ğmıştır. Şikago borsasında butdafı 
satıp için mütemadi bir tazyik VA· 
rdır. Manitoba 3 numara karteri 
57 fUİD okkası 'l 7 kuruş 2, İ/2 sa-

-

---
13 Ağustos 929 1'icaret 

Borsası fidtları 
.1 - -~· 

Asgari Azami 
Cinsi K. r. K. p. 

- Ff" ,_ -
ııBugday )!izde 
I\ r•vdarlı 

17 17 ıu 10 'l'tımu k 
::·Kız.ılea 

Süoter 
1 Sert 16 '15 lh 2<J 
ı Dönme 
:, Sert mahlut 

" Bulgaristan ' 

Ecut>bi 
Çavdar 1~ 13 15 
.\lıeır 
Arpa 1) 11 
M"rdmrlr. 
Nulıut 1:; 20 
fa&uıye 
Si.sam 
l(uuewt 
Yulrf 9 9 
Un uı.; 

i 

Ek .. ıra 1-:lutra 1325 1500 
Ekstra 1325 1350 ' 
Birinci yumupk 1300 1400 

lki:ci 
Sert ı225 1300 

Fındık kabuklu 
Fıntlık içi 
Sandık botahma 1 

, Ceviz 1 
Mi yon 
Afiyon Karubi"ar • 3500 3500 

kauoıı2 
tik 172 172 llif•A• 

• ak 
- """ 

Merkezi idare Berliu 
Telefon Beyoğlu 247.248-98.S,985 

w ütanbul 2842.28-SJ 

Banka muamelatı 
ve kasalar icarı 
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Refi kararları 
Ali karar Hey'eti riyasetinden: 

Fransızlardan Yumurtalık hakimi 
münferidliğine tayin edilmesinden 
ve ifayı vazife eylemesinden dola
yı hey'eti mahsusaca hidernatı de
vlette ademi istihdamına karar 
verilmiş olan mülga Yumurtalık 

kazası hakimi sabıkı Mustafa Rıf
kı efendi hakkında yapılan tetkı

knt neticesinde bu karann mülgn 
bidayet mahkemesi azasından Mu
stafa Rıfkı efendiye ait olmayup 
aynı mahkemede azalık etmiş ve 
ahiren hakimi münferitlik usulü
nün ihdası üzerine hakimi münfe
rit tayin edilmiş olan Mustafa Sab
ri efendive ait olduğu tahakkuk 
eylemiştir. Mumaileyh Mustafa 
Sabri efendinin 332 senesindenberi 
Yumurtalık bidayet mahkemesi 
azasından bulunduğu ve· hakimi 
münferit usulü ihdasına kadar me
zkur mahkemede ifoyı vazife eyle
diği ve ehliyetine binaen mezkur 
mahkemenin hakimi münferitli
ğine naklen tayin edildiği ve ke
yifiyeti tayinin bidayeten tayin 
suretinde ieliikki edilemeyeceği 

ve bu vazifelerde devamı müdde
tince amali milliyeye muhalif hiç 
bir hareketi görülmeyüp hüsnü 
hizmet eyldiği ve keyfiyeti tayin
de Fransızların dnhlütesiri olma
dığı resmi ve gayri resmi vesaik 
ile tebeyyün etmiş olmakla hak
kındaki kararın ref'ine müttefikan 
karar verilmiştir. 

Ali karar hey' eti riyasetinden: 
Gedizin Yunaniler tarafından işga
lini müteakip memuriyet kabul 
etmesinden dolayı hey'eti malı.su
saca hidematı devlette ademi is
tihdamına karar verilmiş olan 
Gediz muhasebei hususiye varidat 
sabık katibi Abdürrahman efendi 
işgalden evel Eğrigöz malmüdürü 
refiki iken kazanın ilgası üzerine 
açıkta kalarak açık maatı almakta 
iken muhasebei hususiye memur 
vekaletine ve bilahare suvari tah
sildarlığına tayini, tahvil suretinde 
olup iptidaen tayin mahiyetinde 
bulunmadığı ve yunanlıların bu 
tayin keyfiyetinde dahlütesiri ol
madığı tebeyyün eylemesine ve 
mumaileyhin kuvayı milliyeye inti
sap ederek çalıştığı ve amali mil
liyeye muhalif bir harekette ve 
yunaniler ile bir g6na teşriki me
saide bulunmamış olduğu resmi 
ve gayri resmi vesaik ile anlaşıl
ınasına bıoa n a ınd l arann 
ref'ine müttefikan karar veril
miştir. 

Ali karar Hey'eti riyasetinden: 
Kiliısin Fransızlar tarafmdan işi"ali 
esnasında polis memurluguna ta
yin kılınmasından dolayı hey'eti 
mahsusaca hidematı devlette ade
mi istihdamına karar verilmiş olan 
Kilis belediye çavuşlarından Ab
dürrahman efend: Kilis belediye 
çavuşu iken kaymakamlığa vaki 
olan müracaatı resmiycsi üzerine 
usulü dairesinde naklen polis me
murluğuna tayin edildiği ve i;bu 
memuriyete tayjninde Fransız te
siri ve nufuzu olmadığı ve ifayı 
vazife eylediği esnada. amali milli
yeye muhalif bir hareketi görül
mediği ve hi.ssiyab milliyeyi ren
cide edecek bir fiilde bulunmadı

ğı bittahkik tebeyyün etmekle 
hakkındaki kararın ref'ine mütte
fikan karar verilmiştir. 

Ali karar hey'eti riyasetinden: 
Kilisin Fransızlar tarafından işgali 

esnasında - hükumeti muvakkate -

tarafından Kilis sandı!: eminliğine 
tayin kılınmasından dolayı hey'eti 
mahsusca hidematı devlette ade
mi istihdamına karar verilmiş olan 
Kelendire tuz inhisar memuru sa
bıkı Fazıl efendi Mersinde tuz an
bar memuru iken ailesinin perişa
niyetinden dolayı talep eylediği 

mezuniyetin verilmemesi üzerine 
istifa ederek Kilise geldiği ve bir 
sene elinde olanı sarfederek ken
di halinde yaşadıktan sonra ·zaru
rette kalmasına mebni kaymakam'.. 
lık tarafından usulü dairesinde sa
ndık eminliğine tayin edildiği ve 
bu bapta fransızlarm tesir ve nu
fuzu olmadığı ve amali milliyeye 
muhalif bir guna hal ve hareketi 
gerülmediği tahkikatı amika neti
cesinde tebeyyün eylemekle hak
kındaki karararın ref'ine müttefi
ken karar verilmiştir. 

Pancar ınahsulü 
Bu sene Trakyada pancar ma

hsulü pek iyidir. Son günlerde 

yağan yağmurlar mahsül üzerinde 

iyi tesirler yapmışbr. 

Pancar mahsulü bu ayın on be

şinde toplanacaktır. Bu sene köylü 
daha çok pancar ekmiştir. Alpullu 
ıeker fab,rikasında bu ayın 22 sinde 
faaliyet baıfayacaktır. 

• 

Küçük ~lgraflar 

Paris, 13 IA.A] - Cas:ıbla 
Dnkar hattında işli} en liç kişiyi 
mil bir ta.} yare "Oued · Noum 
1000 kilometre şimalinde k 
inmiş, ıakiplcri dost bir kabile 
fından misafir edilmiştir. 

* Bclgrııt, 13 (A.A) - Arj 
lıükuıııctiııın Y ugosla' >ad ki jen 
konsolosluğu ortıı elçiliğe ta 
edilmiştir. ilk orta f•lc;i olan M. 
bert Kontiyoti .} akında ıtimatna 

ısini tal,di.n edecektir. 

* Ne .. 1 ork, 13 !A.A] - Aı 
ka çelik sana) iine mt nı;up bir tal 
zevat kcndileriuiıı "Gcorvıan m• 
ncsiaıı tru t ,, ten ı.c 11te\ i 80,000 
150,000 ton nıaııgıuıez iştİrliı:ıt i 
üilafnamcler katetmiş olduklall 
dair Mosl,o\ adaıı tt>reşşuh eden 
beri te'kit etmi .. tir. 

* Londra, 12 [A.A] - Ya 
iplikhane patronları federasyun 
nun umumi komitesi "Manchest 
de toplanarak hali J,azırdaki ı 
nıuk buhranı hakkındaki rap 
alacaktır. Reis, '•Edimhourg,, 
vckıl ile icra etmiş olc!,uğu miı 
kat hakkında bc}anatta hulunacal, 

* Cenevre, 13 [ A.A ] Darül~ 
nun mezunu kadınlar l.ıe.} nelmil 
federasyonu kongresi altı cemiy 
daha azalığa kabul etmiştir. Bu 
ların nrasıadıı Yugoslavya ve Po 
teki:ı cemiyetleri de vardır. 

* La Haye, 12 [A.AJ - Diva 
adalet. l 9 Ağustosta .} ukarı "Sa~ 
ie ,, ve "Gcx,, memleketi serb 
mıntakaları hakkında Fransa ile 
viçre arasında zuhur eden ihtilfıf 
halli için muvafık bir mulılet tesp 
eden bir karar ittihaz edecektir. 

* Atina, 12 [A.A) - Mcb' 
}ardan M. Paptas, sıhhıye nezar 
müsteşarlığına tayin edilmiştir. 

Harp zararları ve 
İngilizler 

l.itanbuldan Londra gazetelerin 
bildirildiğine göre şehrimi:ıdelc 

lngiliz ticaret oduı lngiltere bari 
ciye nezaretine tevdi edilmek üze 
re lngiliz sefirine bir telgrafname 
vermiştir. · 

Bu telıırafnamede dcniliyork 
"Türkiyede harpte ziyan eden ecne• 
bilerin zararlannı tespit etmeğe 

memur komisyon elde mevcu 
tahsisatla lngiliz tebaasının musad 
dak zararlannın bitli faiz anca 
yDı: e 52 /2 lo.mma ve yüzde 
faizle ancak yüzde 30 kısmına kifi 
bulunduğunu tebliğ etmiştir. 

Halbuki lniiltere hükumetinin 
diğer memleketlerde zarar gören 
İngiliz tebaasının zararlarını Ver
say muahedesinde mezkur olan on 
milyon lngiliz liralık tahsisatla yü
zde yüz olarak yüzde beş faizle 
birlikte vermek niyetindedir. 

Ver.say muahedesinin zeyille
rinden birinde Almanyanın, müt
tefikleri olan memleketlerdeki iti
laf talebesinin zararlannı tazmin 
edeceğine dair bir kayt vardır. 

Binaenaleyh Türkiyedeki İngi
lizlerin zararlannın açığı Alman
yadan ödettirilmesini rica edi
yoruz. 

Bundan başka zırhlı (yani Re-
9adiye ve Sultan Osman) bedel
lerinin de munhasıran fngiliz te
baasının harp zararlannın tazmi
nine tahsisi hususunda ısrar edi-

yoru~" 

Bu mesele hakkında mahallinde 
teşebbüaatta bulunmak için lstan
buldan Londraya İngiliz tebaası 
bir heyet ııönderecektir. 

.1:::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::ab 
• • 
== 1 KDAM =ı ii ~. 
~ a 
:: Abone ve lltln tarifesi g - -- -.. .. .. .. ... ... 
ii Abone Ocretıerı EE .. .. - ~ :: Türkiye için: ~nelik. .1700 :; 
U Altı a)lık 900 :~ - ~ :: Oç aylık ı>oo :. 
H Ecnebi memlekrtler için Senelik S300 =~ 
:: " " " Altı aylıkJ600 :3 
ii " " " Oç " ooo :: 
:: _...... - 53 .. .. 
~ ~ 
:: uan oC::retıerı :a .. .. 
:: Tek Bu-tunda santimi :• n ~ 
!i Alı ıncı sa} fada 25 kun :; 
:: " 50 " ·~ :: Heşiuci :ı 
S: Dördüncü " 80 " :: :: o 120 '" =.1' :: çüucü ... =~ 
!i ikinci " 200 "" il •• il, 
iE Banka ve mô esati 1\laliyc 51 
:· ... • • . :J :i ilanları bu \181 tarİfC.)C tabıdır. :! 
!5 Ticaret ıuüdüriyetiuiu, tirkctlcriu :: 
•• ·1 ii tescili hakkındaki iliinlarilc katibi =~ 
i: ndillikler ve anonim şirketler :: 
fi iliiuları, santimi otuz kuru tur. 
i· Dcvair ve mü eaatı resmiye 
Iİ ilioları. TUrk mektepleri ve a ari 
H ıoün~ire ilioları santimi yirmi 
i! kuruftur. 
\a ms:1==:::·=====1111112n:::ı:a::::•• 



Bu ludta, Tokatlıyanm her &ene 
yapbtJ mutat turnuvaya başlana
cakhr. 

Her eene mevsinin en büyük 
tumuvaJanndan birini teşkil eden 
bu mllıabokalar hararetli bir alaka 
uyandırmaktadır. Turnuva Tarab
yada Sümmcr palasın kortlannda 
Yapılacaktır. Bu müsabakalara maruf 
teni,cllerden Sedat, Sunt, Şodvnr, 
Zeki iştirak edeceklerdir. 

Şirinyt.nın girip girmiycceji 
ın çhuldur. 

F enerbahre tıırnuvası 
Her ay yapılan Fenerbahçe tur

nuv aı bu ay da yapılmışbr. Singl 
nıaçlarda Suat finalde Rotyaniyi 
6-1, 6-2, 6-2 yenerek galip gelmiş
tir. 

Dahi maçlarda yene Suat -
Şodvar, Sedat - Armitçe i yen
nıivlardir. 

bu hafta Veli efendide yapıJacak
tır. 

Altay bisikle~Üer~ . 
Jzmir Altay b1111kletçılcnnden 

Şeref ve Mustafa beyler h:mirden 
bisikletle Ankaraya gitmişler ve 
oratf an buraya geldikten sonra 
Izmire hareket ebni lerdi. Her iki 
sporcu Izmirc varını br. 

S yahat 2300 kı ometrelik ve 
çok yorucu şerait albnda geçmiştir. 

S Temmuzda seyahata çtlolmış, 
Jzmirden Ankar An radan latan
buJ, ora an da l.:z. "re olmak üzere 
ilç m haled bıtirilmi tir. 

B ı klctin b r "ıı"n kırılması 
yüzünden lst nbul a on beş gun 
kalma ecburiyeti hasıl olmuştur. 

Ankarada Muhafız Gucü spor
cuları ve muhtelif erkan tarafın-

f° ... F;~d:klıd:·;;;M.·~~··:i:~i··;·;;:ıJ:;--, 
f 1 omı yonun an: j 
................................................................ 
J) ı rb kır ,. en ınd ki k tanta nıt m Lnninm ınfa!ı kapalı zarfla munaKa )8 

konmu ur. İb le i 22 .ı\gustoi • 929 p r en h guuu t 12 de Diynrdekırde 
çifte handa li.eri satın ıılma komieyonunda yapılac ktır. Tullplerin ııartname ve 
k~ ını gorm h. ve temınatlarile teklif namelerini 'Hnnek u e Dıy arihekirdeki mez· 
kur komi!!) ona ınur tları. 

D iyarıhekir ve civarındaki kı~aatın ihti)ıtcı olnn feş odunu kopalı :ııo.rfla. mu· 
.naknsayn .koımıuııtur. Ih Je"ı 24-ağustos-929 cunıartc i gunu !!IUlt 14 te Dı)arı • 

bekırde a ken satın alınn korıieyonund:ı ,upıln kt.ır. Talıpler n Dı,arıbekırdeki 
mezkur komi )Ona mıırncaatları. 

} zınir ~e cİ\arıııılnkı kıt atın ibti)aeı olan 1 iriııç Kapalı zarf ucıulile alına ktır. 
İlıalecıı 17 • A1hı tıs • 929 Cumıırte i gunu sa t 15 30 f zmmle mevki mu::ıtahkem 

rn 'kı at ıı nlıun konu ) omınd11 ) pılacaktır. Tnlıı İerııı rtnaıne ıııi gormek için 
konıı onumu a \C ınuııaka :na ıstırnk edec ki r ndt: lznıır de 1 e J,ür komi;; onn 
murnca tluı . 

o o hı ılı 
b r u tu 

ıını ( nur ın kı nn 
oldı u ıı;ılıı t ırııı ti ıl • o 

dan istikbal edilmişlerdir. 
latanbuldan nvdette Pendikte 

Başvekil ismet paşa bnı.retleri ta
rafından kabul edilerek hatıra def-

At yarışları terlerine takdirkar yazılar yazılmış-
komi '\ on.ı ını r <'d ti. rı 
J( on\udaki kıla tın h ıpnııntı ilıtı)a ı ol 11 n ,ııı kapnlı ı rfln ınunak yıı. kon· 

Jslah ve yarıt encilmeninin br. ismet paşa hazretleri bu iki mu tur. Ilı 1 i 5 L} lul 929 Pcr mt c ~ i.lııu "a t 1., tt' 1'.uı ııd.ı a k ri atın 
tertip ettltf yantlann dördüncilıil sporcuyu tebrik etmiştir. 

.._ __ :,_ __ .:;....;..c:C;.....~=====-===-====-·..=;f:==~ ==---===- alma kon oı unda yııı ıl cnktır. ıaliplerin J\oııyadaki ınt'zkur komi )Olll\ ınııracaırtlan 
Ü rdu ıhtı) t ı için 15-8-929 Pl'l n be gı. nu sn t 15 t on hın kılo enber ile 

Sermayesi: Tediye edilmiş 
4,000,000 Liradır 

Umumi Miidriilük 

20000 t ı c ımılııır kur unu pnz..ır kla alınacaktır. Ialıplerııı nrtname. numune} 
~: lerını komi \oııuınll7dn gonneleri \c ihnle "llntinde sırtııuım de }R111ı oldıığu gıbı = tcminaıl .. ri) le komı~yoııuınu n ııııımı a ti tı. == i:E y < rli nıaıııuLıtından otuz bin metre 1 j.:ıınalık be7 muh:ıy.:ııı ı kapalı rfln mü-
~ nakil l\)•l konıılınuştıır. ihale 4 f')lııl 929 tarihine ınus:ıdif Ç.arşamba uıınil saat 
§ 1430 taliplerin ş rtnnme 'c \C nııınune ini gonnek uzre hrr gıın Merkez sntıualma 
~ komi } onuna muroı a tları nıııııakasaya ı"tirak cdtcPkleriıı 0 gun \e ı:a:ıttnn eHel 
~ teklif 'e tl'ıniııat nwktııplarıııı makLu;: nıukabihndc mezkfır koınHı)Oll riva~ctıne 
:;s lc\di ı vlrıııcleri. 

e B ııyburtdaki kıt~atııı ilılİ) .ırı. olan duz kırına un knpnlı zarna mu na kasaya kon· 
~ muştur. llııle ı 15 cylııl 929 pazar ı-,ıııuı Bnyburtılıı ıIBkerı satın alına komıs 
55 ) oııııııda ) ııpılncoktır. 'l nlipleriıı Bn} burtdaki lllt'J.kiır komi~) QJUl murııcııaılnn. 

ANKA A 
= A keri ıhti)ıı<·ı için 18-8-929 pazar guııu ıı:ınt 14 1c be~ lıııı nırıro sargılık bez 
EE pa1ıırlıt. .. la nlınncnktır. TelıplPıin şa tııam mıımmc ini koıni ... ,onıımuzda gor· = == ıncleri H' ihale '-Satında <;;1rtn:ımt:dc 'arnı oldu~u gıbi ıeminaılarile komı~ onu· 1§ nıuuı mıırne.:ıatları. 
== ~·-··············._.~ ........ _ .................... - .. -
~ l!?~~~.~-~~!=~.~~ .. :~~~ .. ~~=-~~:?.~:~~~~ .. J 

K olordunun çatısının tamiri tekrar _;Pazarlıkla mıınakasıt)& konmu§tur. ihale i 
14 • aAusıo • 929 Çar,.aınlxı gunu -981 15 de: \npılacnktır. Taliplcrm şartna· 

.Ankara Adana Ayvalık Jstanbul nıe ırıi gomıelerı \C i&rtnamedc )azılı olan ekildl'ki ıı-minatlarile komıevonumıızda 
Trapuzon Zonğuldal< Bursa BalıkesİJ ır:::: hnzır lıultıııııuıları ilan olunur. 

Kayseri. lzmir Cirt•smı Mersirı K ııaat ilıti\atı içiıı 1000 kilo ekmek 10000 kılo selne 3000 kılo a gır eti 200 
Samsun Edermit == kilo sade)u~ 150 kılo zc tııı\a~ 250 kilo oğan 300 lulo fasııl a 150 kılo kuru 

M ·· •t · 1 t K h 1 K 1 = tiLmıı 100 J..ılo ~hun .mo kılo ı;nz 4-0 ~do odun 1000 kılo arpn JOOO kilo saııınıı 
usaı muame a uın nra ar asa ar == . . 

• 

Şubeler: 

' - 1000 kılo ol 6 kılo ç.1 150 kılo ııın ·ııu k !?OQ kılo ekınd;. '"" 500 kılo ko)tıll ctı 

llffilllllllllllllllllfilll !IJllllllll!!ll!DllllllllllllınlllllllllUlllllllHlllllllffllOlllllllllllllllllllflllllllUlllllınlllllllllUllllllllll- il Hı m 11 1 ulık urdı) le mLllı.ı ' rJ ktır. J' • rl pn ı ııl ı l 7·8-929 Cumar· 
tc ı ~unıı ı t 15 te \apılac tıa. t:ılıpl rın )C\m , atı ıııc kCırda kcını~)Oııuınu.ı· 

S t l k dn lıaı.ır lıııh 1111 1 rı ıı ol ı ıur. ..................... ........ a l l ····••'Bii;üa':ıiiiii"" G um 1 l)ll 1 a tah 1 ('<it 111 La 1 nı.ı U1İtr1 111 tnınıri ı .ııarl kla '\;81 ılataklır. ı lllilf· -~ ':~ •. ~:!~!~~ •••• ~,.. ••••••.••••••.•.........•.•. .J 

lı ın ıl 1 ~. > Ağu>!to 92<) P<'r•ı mi ı nt ı., tc ~ 1 lacnktır. Talıı in n 

FC> ograr maki:riesİ 
.,artııaıı ıııı ,..urı 1 rı \e tnaınf' le ) lı olar kıltlt>kı tunınatlanvle komi~ onu 
mu dıı ha r lııılııı ıaları ılAıı olJııur 

Kıt • 1 ıl tı at. 11,1 ı 11 >7459 k, o ot ı _ılık ır tnk ıııulı.ı)aJ td it tklır. lha· 
le ı 17 A u to '129 ( umarıe-.i gunu " at 15 tc vapılnnıktır. 1 alıplcrııı ş.ırtn.:ı· 

m ın ~ rnı lrri 'e şnrtnıı m·d rnz.lı olan ~ekilde ı nıiu t1nrİ) le kom )Onıımuzda 
h.mr buh ıını !arı ibıı olunur. 

Çays-tessa l, 4, 5--10xl5 kıtasında 
Mentor Refleks bir fotograf maki- ı-...................................... _··--······ ... ··• .... 

ı Döı diincü kol ordu satınalnıa konıisyoııundan: f 
nesi satılıktır. ....... .................................. _._ ................. . 

(~öı·nıek " pazarhk etmek isteyenJerin 
lıerO'Ün saat 12-11 de kc: dar math(: a ız<la 
Keı an llasip h ye ıniira~aatları. 

E kı lıinl kı hll\.ı ımkt b ııirı \c t. I r 11 ı ılıtıya ı ıçıı'I kapalı zarf u ılıylc 
5 000 k lo dt' • im. ~ktır. 1-S.9 9 ı. rılı ndeıı ıtıb tıı 20 pırı ın.ı ldetle 

ın ııı kı nıılı ı ı ı ,ı 8 29 < ll ı aı 11 t ıhııl t ıl :ğınden 
şıt dı lr, 
nınd 1 1 

hı 

' F atılı &ulh ikinci huk \ haki~n~İ· 
~ıııden. l\J ıclJi ) ,ır ı fı ndıııııı 

nı ıdde ı nlt ~ lı Finc:ııwıbrda ... ubrü· 
lirfn lınıı ı.dn "' bık '-l hul tın !ıdnıll 
da tuccurdan lın<'ı Ftlı ııı t ft ııdi 
kle, Jııne i1.:ıme etıııi~ oldııgu } uz 
ırk h ! lir.ı altmış ,Jokıız kuru;;un 

il lı 

t ı at r o ııı m nı r 1 r . 

nce Oe) \okuşun a 1-•M;katihi•:k;;i;:;ın:h1~k;.~·l~;~;:;d~;-ı 
k r.ı ııı a nt111. l2 ced t -•••-•-..•-•••••••••-••++4'--••-•---•••••••••••-S 
oluı ı;ı n rnuddttlc MAHMAI Al 

ılınlei eH·lı~ı muz \ ede~im 'azolıırımu,«tur. K L 11 
; !!000 Elma Muştemılotı bbrt a\nk nıerı:lheıılc 

2000 Kıı,ı"ı 
oh ap lınncdcn \C çift l.nı nılı kapıdan 1000 J rik 

1 
ırrrı ırildıktt 1.c.ı rıı ~ıı ı duşdı bır 1000 \ ı nıı 

, nlık n lı ıllırıck dıvıır içınde camc Hıırl i)c nıekt<'l ı i ın halıhla cins \e miktıın muharrer4kalemMarıua!Jıt aleni mlinakaı:a 
kanlı Lır du!np sal nıılık ınahallirıde hır 111;1relılı 1 11 alını l.tır. Munakas:ı"ı 21-Ağu to 929 Çarşamba gunu saat 15 te Har· 
~oJa uzerındc iki oJ,ı it..i EaLit dolap lııy.c mektelıı Yt'.111 klıaııelerı omindt>ki munakaqa mahallinde icra kılınacaktır. Talip-

lerın şartnanıe•ı Hçhilc nıtinaka'a rımhalJıııde hazır bulunulnıa""ı illın ohmur. 
\C ıemıııi çini <lu!idi nıuthalı \e bir 
lıcl:ı ıne\Cuıtur. ::\l:ıtbah derununda bir G edikli ktiı;uk ıabit mektebi için 200 çek~ Odun aleni munakaqa euıetile sa.tın 

h ç ,e kurl ~a tıılıımba lardır. alıı~caktır. ~fona~sa 21 • ~ustos · 929 Çarşamlıe günu eaat 14,30 da Harbıye 
Mu~~lıt:ın halıçe}e çıkılır bahçede im· mektebı >.e~~khaııeJ~rı cıııun~~kı münakawt. n~ahaJJi.n~e icra kılınacaktır. TaJiplerin 

b·ır ku)ll \e beş adet eşcarı §&rtnamesı ıçın komı!!)Ona muracaatlan \e ıştırak ıçınde §&rtnamesi veçbiJe müna-

~ 
~ 
:::s 
(") 

i: 

Un 

y 
tkiNCi 

35, 000 LiRADIR 
AVRBCA: 

18.000 
1s.ooo 
12.000 
1 O.OOOur lı lk.ramıyeler ve 
1 O~O O liralık mükafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 
numara kazan caktır. 

• • 
u ~u 

Ak;;;ehir satınalma komisyonundan: 

w Sf lhal 
::ı 1 ~ ""':l ~ 

~ - f: ~. 
8 

;;! .... ::. ı~ eı 8 CI 
~ ~ gı a. ~ !i E ı:s 
~ 

" .. 
Kapalı Kilo 15 Salı 17-9-929 Kuruo Lira 

zarf 190,000 

Akşehircleki a&kerin ihtiyacı için 1 Eylul 929 tanhiaden 31 Austos 
930 tarihine kadar bir senelik olmak tizte 190000 kılo un kapalı zarf 
usulilc miınakasaya vazolunmuş ve tarihi ihale balada gosterilmı§lir. Talip 
olanların Ş!'raiti anlamak uzre % 7,5 teminatı mmakkntf' akçeleriyJe bir· 
likte her glln saat 15 ten 17 )'C kadar Ak~f'hirdt ki satın nlma komi!iyo· 
nuna mtirncaatları ilin olunur. 

Ü .M. T. Tıp kongrası 
azasına: 

Üçüncü milJi Türk 
umumi katipliğinden: 

Tıp kongrası 

Kongra eylülün 17 inci salı günü açılacaktır. Azanın gidüp 
gelme ücretlerinde devlet demir yollarındtı ve lzmir kasaba Sa n
sun sahil hatlarında yüzde 50 Ilıca - Palamut hattında Yüzde 75 
Mudanya-Bursa hattında yüzde 30, Ş~rk demiryo11arında yüzde 
25, Aydın demır yollarında yüzde 40, Yenıce - Nuseybin Hattının 
Türkiye kısmında yüzde 40 tenjlat yardır • 

Bu tenzilat kongre toplanma gllnünden 1 O gün evvel baıJayacak 
10 gün sonraya kadar devam edecektir. Ancak azanın oturduğu 
şehirden Ankaraya kadar gidip gelmeye munhasır bu tenzilattan 
istifade için bir an evvel kongre veznedarı mualJim Dr. Niyazi Jsmet 
beye müracaatla hüviyet karneleri ve tenzilat verakalarının alın
ması ve tebligatta bulunacaklar nihayet Agustos ga) esine kadar 
tebliğlerini iki niisha olarak umumi katip miiderris muavini Dr. 
F.thredcin Kerim namına gönderilmesi rica olunur. 

Is tarı 
· ğüııden: 

İstanbulda munha) ve uçbın kuru ma ı o p av • 

katlıgına bilınu abaka bır z t alınacağınd n t ip olanlar n v 
ilci lazirneyi müstashiben imtıhana iştır k etn ek uzcre 19 Ağu os 
929 tarihine müsadif pazartesi günü saat ondortte Evkaf Hu uk 
işleri Müdiriyine müracaatları ilan olunur. 

Kereste münakasası: 
Tütün inhisarı umum ınüdürl uğüııden: 

lzmir fabrikası için eb'adı mubteJifedc 400 metre mik'abi ke
reste pazarlık suretile ahnacaktır. itaya talip olanların eh' adı öğ
renmek üzere her gün müracaatları ve yevmi ihale olan 21-8-929 
çall8Db• p.ü ... t 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda 

lah~ıli dına ıııın \eHni muhakeme· 
ıııııut> Lıl em deneli il'abct etmedi· 
~1 1ldt>n haHıııda gı) al.ıi knrnrı itti· 
hnz olarak muddei \ekili bir kıt'a 
11<mc:t ihrazla imza hakkında medarı 
:aıhik u rak ibrazından izharı acizle 

ruıııu" 1 k - od b" kasa mahallinde ha~r bulunması ı"lin 0 L-ur. .. '\e ,ardır kinci atta uç a ır u nm 
~·;:ıı:~e bir sandık odası olup odalar A akeri mektepler ihtiyacı içio 4000 'kilo irmik aleai mlinabea auretile satın j 
a il 

bo 
8 

,.e kapılarının üst~ bu~!~ alınacaktır. Munakasaaı 27 Aiuet09 929 Salı günü .. , l"-30 ela Harbiye mek· 8 ey~lu Birinci Hukuk mahkemesin· B ~ikta, Sulh mahkemesinden: l ova 
) ğ 

1 
d ) kak ve bahçe üzerınde ıka tebi yemekhaneleri oııundeki mahalli maheusuacla ima luJıaacaktır. Taliplerin den: MOddei Ferdi Cemal beyin efendinın MevJAne kapıeında Mimar 

bulunmalara. 

nd~l'iııkar istiktnp olamazsa yemin 
f~lıf etmi~ 'e muhakemesi 14 Ey· 
ku 9:!9 CuıımrtCJi saat on bire talik. 

1 1hnmı~ olıııaklu ik:ımctgilıı me~· 
ıt.ıl hulııııan mumaileyh Ethem 
~eııdinin gıyabınd,. cereyan eden 
b Uanıelelt-re tari lıi ilindau itibaren 
t 'k nıah zarfında usulen itiraz ede· 

<' Ye'fınu mahkemesinde istiktap 
:,c ~ eı:nin için mankeme)'.e gelmele
Yı \e ılk celsede masarıfı gıyabive
" vermeleri aksi halde hukuku 
..{;~ naahkemf:leri kanununun 4-05, 
lrla 'e 337 int~i maddesi mucibince 
~.~ıl\enı~ye k:ıhul olunmayacağı ve 
- ıay.ı ılcrar ··- ----~--•~~ ;_,; ... 

cha~ ı ır dso alt katta" ·ı sofa dahilindeki prtnameai için komieyona müracaatlan ,.. iştirak için de prtaameıi veçhile müna· MöddeiaJ.Jh Takaimde ~Ur so*nda da lnekçi Cemal çavuı zimmetinde bir 
"" nı" 'ar ır "' ı· kasa mahallinde hazır bulunulması ilin olunur. .ı. -L" M -•afi Ka k r-d d._ . katına merdivenle ini ır No. 8 aputımanU11 muaım u... • . ıta &enet mucibince aJaca#ı olan SOO lÜÇ 
o a an zemın ı..A .L! -1endi aleyhine ma1i miiıteraaı olan l 
b. k .... k oda vardır bu odanın so-t;a 2 • • k l d l un eıı yüz} liranın tahtili :hakkuıda ıkame eye-
bi~ ~~~I olup hanede elektrik techiz.ab ıncı o or u satına ma makiDMIDID ifUrUI taJebiJe ikame eyle· mif daYadandolayı &MtirkıJUUID daYeti\e 

..a:ı.: davuının etnawı muhakemetinde ,. ___ , Ça "" ahırda 
nıevcuttur. u-ea J varakasını merk11111 ........ "-.. 

Hududu: Sağ tarafı Cemal bey ar~sı kom}• syonundan.• müddeialeyhin ikametglhının meçhuJi. olmayıp ely .. ...a.lli ikameti meçhul 
arkası Mustafa Ef. hane ve bahçı;si sol yetıae binaen bir mah müddetle ilAneo bwuadup verilen metruhattan a111aşıl-
tarafı Galip bey hane ve bahçesı ~p· Batday: kilo teblipt icrasına karu •erilmit oldapn. ••ı bittaJep oe bet g6a muddetle ıfi. 
hesi tarikı im miktarı ~~sı ~m:_ı:ı~n dan malıkemeeioiıa talik kılındıtı 10 . elı 
üç yı.iz iki arım olup yüz ellı yedı uu- 360000 Kapab zarf uaulile TCfl'İDnel 929 tarilaine •a.dif P•· ... ..Wİflll İfılM• karar •erıler aıab· 
çuk ar;ım bina •e yüz. kırk altı ~111? 180000 Puublda milbayaa oluaacaldar. ,_ı,e günü aut ı• le mahkemede k_,e 9 !:ylill 929 puarteai gunü ııaat 
da bahçedir. Kıymetı mıaham~wı 540000 ilp9tı ricua etmedJii •eya tarafıadao 10. talik eclllmit olduğundan )e\mı 
3925 liradır talip olanlar .k•~ mu- B L ... - ... L bir mak4rda biual hazır bulwunaııı H~}a 
baoımineıioio yüzd onu mıbetınde pey Ballda irae olunan utdaylar la•meo puarlık ve 1ua .. -.-. ftkll göadermodiji takdirde muha- -··-·u-L bi -LiJ d 
akçderini al.arak 928-18451 dCM!ya on· zarf mulile mübayu ye ihale ohıaacaldar. Tali_pleria temiaat akpla- kcmeeinia gi7aben rüiyet olıuaacetı wafııtdan •-- r v- n er· 
maraeı ile 16-9-29 tarihinde. lacanbul rile 19/81929 puarte9İ ıünü BalıkaWe 2. K. O ... tm alma ilOa&aJO- tehtii aekaaaa kaim olmak üzre iJAa mai teWit makamına kaim olmak uze-

K...l•;wuüa • ~ em~ b~ıua!!!.t~•~e~•=.....,ıı.....:;:;.=......:..._.~__;~---~~~~~~~~~~~~~~~~__...~~~~~-ı--a..~~----------~~~~~~---~__....__..~~~~~~~~~~~--------------



1 
az .. Define hikayesi - -------------- ~~ '----~~~~~--' 

k"' ~ aarıı 
~= -Vekaletinden 

~lerkP~ A:enta ; Galata Köprü ba- l_jise, Orta ınektep ve Muallim ınektep-
~ındo Be) ~lu 2362 

~:~:.t~~"'"M"·d·•"·00 ·ıı .. J. ı leri için evvelce talim ve terbiye dairesince 
1 cJ~~~~~~~::~!:s::~ğu- kabul edilmiş eserlerden hanğilerinin ni

stos Cuma 14,30 da Galata h t E ı ·· ı ·· · • • • k d h 1 b•ı 
rıhtımından hareke tle Cumar- aye y Ü llfi ytrl11181Ile a ar aSl a 1 e• 
tesi sabahı lz!llİre gidecek ve 

Pazar 14,30da lzmirden ha- cel(lerinin tabilerin Vel(alete bildirme]eri 
reketle pazartesi sabahı gele-

cektir. lazı ın dır. 
Vapurda Mükemmel bir or-

kestra ve cazbant mevcuttur. Bu l(italllaı~ cetvele girecel(tir. Bu müd-
'Traı~ZO}l ikinci posta:,ı 

•••• < 1~::~b=·~-;;;.~.s t.r:.: det içinde basılmayan kitaplar cetvelden 
nhtımından hareketle Zonguldak, 

1 
k 

1 İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, temaıni e ÇJ arı acaktır. 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Rizeye gidecek ve Of, Trabzon, 

Polathane, Gireson, Ordu, Ftsa, EmlaA k ve e"vtam Bankası umum Samsun, Sinop, lneboluya uğra-
yarak gelecektir. 

SATILIK DENİZ MOTORU 
Saatte 16 mil sür'atinde arka-

dan talıma Conson motoru maun 
teknesiyle satılıktır. Mustafa Şamla 
katibi Mehmet beye müracaat. 

müdürlüğünden: 
s~-tillk kc.~:ı.r 

Mevkii 

D iyanet işleri levazım müdürlü-
ğünden: Hayratı şerife için lü-

zumu olan 400 adet Kaba Hasır 

ile 1000 adet orta ve 500 ndet bü

yük kıtada Süpürge münakasaya 
vazolunmuş ve Eylulün 5 inci per-

Esas No: 
28 6cbekte Nisbetiye kasın namiyle maruf kasır üç katlı 

hşap bina su deposu ve havuz ve takriben 130 dö
ı.üm arazi. 

Tem inat mikdan 
1800 

Balada muharrer ma müştemilat Nispetiye kasrı satınalınak üzre §raiti atiye dairesinde müzayedeye 
çıkarılmıştır. 

1 - Müzayede kapalı zarf usuliledir. ihale 19-8-29 tarihinde Ankarada idare Meclisi huzurunda 
şembe gün verilecek fiatler haddi 

layık görüldüğü takdirde ihalele

finin icrası mukarrer bulunmuş ol

duğundan talip olanların yevmi 

mezkurda te'minatlıırile lstanbul 

Evkaf dairesinde Diyanet işleri 

levazım müdürlüğüne müracaatları. 

icra edilecektir. Talip olanlar balada gösterilen mikdarda temminat iraesine mecbur olup bu teminat 
varakasını teklif mektuplariyle beraber makpuz mukabilinde bizzat ve yahut ihale Meclisine yetişmek 
üzre taahütlü olarak postaya tevdi ederler. 

2 - İhale bedeli berveçhi peşin istifa olunur. 
3 - Talip olanların lstanbul veya lzmir Şubelerimize ve yahut Merkez Emlak Müdürlüğüne mü

racaatla mufassal şartnamemizi mütalaa dmcleri ve mü a;edc) e iştirak halinde bir lira mukabilinde 
bir nushasını alıp imza ve teklif mektuplarını raptetme:eri icap eder. 

Ş. ı· T kk. L. .-. ış ı era ı ısesı 
Nişantaşı: Halil Rifat Paşa konağında 

-: ' - :-- 1 • 1. •• ' • • • • • • • • : :· ~ •' - • 

( Leyli ve nihari ) kısımlarına talebe kayt muamelesi, her gün" 
1> saat 9 - 17 ye kadar mektep dairesinde yapılmaktadır <I 

Emnivei sandıQından: 
Halka her türlü kolaylık göstermeği Sandık vazife bilir. Emla

kini ipotek göstererek sandıktan para istikraz edecek müşteriler
den işlerini bizzat göremiyenlerin dellal ve komisyoncu gibi hariç
ten bazı kimselere müracaatla fuzuli mc-sraf ihtiyar etmekte olduk
ları nazarı itibare alınarak bu kere Sandık bu gibi müşterilere ko. 
laylık olmak üzeıe mahsus ve muvazzaf memurlar tayin etmiştir
Vergi ve belediye ve tapu idarelerindeki bu ipotek muamelesini 
bu memurlarımız vasıtasiyle yaptırabilecekler ve kendilerine üc
ret ve aidat namile bir şey vermiyeceklerdir. Alakadarların ma
lumu olmak üzere ilanı keyfiyet olunur. 

•• mu e • 
• 

Erzak münakasası 
Yük:-;t k Baytar ıuck~elıi Hektörlügünden: 
Mektebin eylül gayesine kadar ekmek, et , sebze , mekülata 

nayvaniyesi mevkii münakasada olup talip zuhur etmemesine 
mebni 28 nğustos 929 Çarşamba günü saat 14 te ihalesi icra kılı
nacağından talip olanların defterdarlık~a Müessesata tüccariye ve 
zürraiye mııhasıbi mes'ullüğürıe müracaatları. 

-Tüı~kiye iş bankasından: 
Yeni ihraç hisse senetlerimize 

kayıt müddetinin hitam bulduğu 
ilan olunur. 

E İŞ BAI'1KASINDAN: 
Hakimiyeti Milliye bayramı münasebetile 17 Ağustos 929 Cu

martesi günü bankamız kapalı bulunacaktır. 

~~'~!~ı.~!.~~~~!.~ız!~~Nu~!ü~~.~~y~ 
• ~akkiyle vakıf bir gence ihtiyaç vardır. Talip olanların Merkez • 
Pf.a > Rıhtım Hanında Balya Ka aaydın şirketine müracaatları. ~ 

Beyoğlu ınalın üCI ürlüğünden: 
Numara ı 

305 
2 

semti meşhuru 
lliiyükdere 

tt ,, 

ıııalıalle i .. okağı cın:,.İ ıııııll kıymeti 

B lıy ü ,dere Btı) lıkdnre dukkfırı muhamnıinesi 
,. ,. ,, ,, nparluııınn 15500 

Evsaf ve ınü,..fcmiliitı: Zemin katı odunluk H· kilrııllrliik, 1 irıci kat 
2 oda l abdesthane, 2 inci kat 4 oda 1 abd ><tharıe 1 mutvnk l çama ırlık 
1 daraçn \ r: bahçeyi havi. 

Balada C\' af ve ınuşterııilıi.tı \C mulııınmıiıı kı) meli muharrer npartuınan 
ve altındaki dükklin 4 Ağu tos 929 t:ırihind"n 24 Ağu to 929 tarihirıe 
kadar yirmi gün mlıddctle kapalı *1rf u ııli) le mifanyedc \ e vazedilmiştir. 
Bedeli ihalenin nısfı peşinen 'e ni fı diğeri Je tarihi ihaleden bir St.'ne 
soma alınacaktır. Talipler muzayede ve nıunnknsa ve ihalut lrnnunuııuıı 

10 uncu maddesi nıucibinca tekliflerini bir zarf derununa rnz 'e 
temhir ederek ve üzeı iııe i im ve hüviyetini ~ nzaıuk işbu zarf ; üzde ) Nfi 

•buçuk teminatı murnkkate veya ban ·n melduhunu havi diğer bir zarf de· 
rununa ko)arak 'c temhir ederek ve şbu zarfın ıı zeriııc ( Buyukden•dcki 
apartman v~ duk ,ııııa nillir.) ibare ini yazarak mU7..a}edcniıı son gunu 
olan 24 Ağu tos 929 Cumarte::ıi gt n ı Sant on dorde ),adar Beyoğlu mal
mudurluğtiııde müte,şekkil şatış komi~\ onu riya ·etine ıııaldıuz mukahilinde 
tevdi r:ylemeleri lazımdır. Talipler m•ızayedc, nıuıuıkasa \e ihalit kanunu 
ahkiimiyle bıı baptaki aatıı şartnamesi me\·adım kabul etme e moohurdu . 

Ucuz 

~-., , / ; 

. '' 

• 

mal almal{ 
işlerinizi ve kazançlarınızı ar•ınn 
olursunuz. 

Bunu nazan itibara alarak 

25 Ağustos 929 dan itibaren 

IL.le:DIP~ü~ 
Son bahar sergisini 
Ziyaret etmelisiniz. 
Bu sergidt! en müsait fiat ve şerait 
mübayaattc:ı bu~unacaksınız. 
Talep vukuunda her türlü tafsilat 

Leipzigde (Lcipzige r Messaıııt 
tarafından ve yahut fahri mümessili bulunan Galatada Arsin 

Hanında 1/11 numeroda. 

WILHELM I OLSl'EIN 
tarafından derhal ita edilir. 

Posta telgraf levazım ve 
mehani miıdürlüğünd 

l - İdaremiz müstahdemini için imal ettirilecek 2500 ila 1 
çift fotin kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa Ağustosun yirmi dördüncii Cumarfesi günü 
edileceğinden taliplerin şartname almak için şimdiden, temina 
teklifnamelerini ihtivaeden kapalı zarfları tevdi için de mezkur ta. 
saat 14 te lstanbulda Yeni postanede mübayaat komisyonuna ' 
{acaatları. 

Bursa icra • a • 
Si e 

Bursa ziraat Bankasına medyun Balat çiftliği mutasarrıfı 

Rıza efendinin tahtı hacze alınan kariyci mezkiirede çiftlik 
smda ve mezarlık mevkiinde kain şark~ n Ali efendi, gar 
Ali efendi, müfrez tarlası şimalen sahibi senedin müfrez çif 
cenuben Balat ve Doğan köy y Hari!c mahdut iki dönüm 
darı tarla "10,, "on" lira ve çiftlık arsası canibi yesari 
efendi müfrez çiftliği canibi yemini Ali efendi müfrez çif 
ve Riza efendi harman yeri arkası, Ali efendi tarlası cc>nul 
tarik ile mahlut "4332,, "Dörtbin iiç yüz otuz iki" zira mi~ 
rında arsa "10,, "on,, lira ve kuyu dibi mevkiinde şarkan şim 
difer haltı, garben Bursa yolu, şimalen çavuş köy erazi 
munfasıl Hamitler yolu cenuben tarik ile mahdut "53,. "Elli i 
dönüm mikdarı tarla "1000,, "Ein,, lira ve eski karakol 
mevkiinde şarkan Mudanya - Bursa şosesi, garben ~imcnd 
hattı şimalen tarik, cenuben Fethiye köy erazisi ile mahdut " 
yüz elli yedi,, dönüm miktarı tarla "1500 bin be~ yüz" lira ve 
riyenin Kuyudibi mevkiinde şarkan Mudanya -Bursa şosası, gar 
şümendüfer hattı, şimalen Çavuşköy erazisine münfasıl Hami 
yolu, cenuben tarik ile mahdut "19 on dokuz,, dönüm "2 iki,, 
lek miktarı tarla "80 seksen,, lira kıymetinde ve yin'! şarkan ge 
erazisi, garben Nabi efendi ve sahibi senet, müşterek kah 
arsası, şimalen Nabi efendi ve Nilüfer nehri, cenuben Balat~ 

bahçeleriyle mahdut "5 beş,, dönüm miktarı ve "50 elli,, lira kıy 
tinde tarla ve nohullukta, şarkan Bursa"Mudanya şosası, garben 
danya şimendöfrr hattı, şimalen tarik, cenuben balat erazisi 
mahdut "3,, üç dönüm mikdarı tarla "17 ,, on yndi lira, geçit 
vesi demekle maruf me\ kide şarkan Ali Rıza efendi ve Nabi efendi 
müfrez tarlası, garben karakol ve Mudanya şosesi,şimalcn Ali efe 
bahçesi, cenuben Nabi efendi tarlası ile mahdut tarlanın üçte 
hissesi "125,, yüz yirmi beş lira ve Hamitler hududunda şarkan ta 
garben Bursa-Mudanya şosası, cenuben hamitle erazisi ile mah 
"300,, üçyüz aönü:u mikdarı tarla "1500,, bin beş yüz lira, Mcz 
lık altında şarkan garbc11 Rıza efendi, cenuben Rıza efendi, şimal 
Nabi efendi müfrez bağı ile mahdl!t "l,, bir dönüm "l,, bir evi 
mikdarı tarla "6,, altı liıa Mezarlık t.ltı ınevkiinde şnrkan Mudan 
caddesi, garben şöı!ıendifcr , şimalen Bnk..t köy , ceı:uben tarik 
mahdut "1,,bir dönüm "2, iki evlek "7,,yedi lira ve yine -kariye 
karşısında mezarlık altta köy dibi larlc:sile "l,, bir döı üm ımkd 
tarla 6" Altı,,!ira ve Nohutluk mevkimda şarkan ş!ınendüfer hattı, 
ben Balat köy arazisi, şimalen Balat köye munfa cııl tarik, cenub 
Balat köyle mahdut 8" sekiz ,, Dör~üm 3 " i:ç ,. Lv ek miktarı ta 
34 "otuz dört,, lira ve Beşkardeş me\kimda şarkan geçit, garb 
Balat kahve ve istasyon yolu, şimalen şimendüfer, cenu~ en ta r 
ile mahdut 261 "iki) üz altmış bir " Dönüm 3 "üç" Evlek mikta 
tarla 1300 "Bin üçyüz,, lira v~ Çerkeşli mevkiinde şarkan Hami 
arazisi, garben Aşık Hasan tarlası, şimalcn Nabi efendi cenub 
celebci Ali ve Hasan ve Osman onbaşı ve Bekir pehlivan v 
Cemal tarlaları ile mahdut 12 <löniim tarla 60 "altmış" lira ko 
kcruda şarken Nabi efendi, garben Ali efendi, şimalen Nilüf 
cenuben kar.ve yo!u ile mahdut 11 "onbir,, Dönüm miktkrı tar 
55 "ellibcş,, lira ve koca koruda şarkan Nnbi efendi, garben A 
efendi. şimalen Nilüfer nelıri, cenub< n mi ştcıek kahve yolu i 
mahdut 8 " ~ekiz ,, dönüm mıktan tarla 40 " kırk ,, lira ve k 
ca koruda şarken mıbi efendi, gnrben Nabi efendi, şimalen N 
lüfer nehri, cenuben müşterek kahve yolu ile mahdut 8 " sekiz 
dönüm mıktan tarla 40 " kırk " lira yine koca koıu mevkiind 
şarken Nabi efendi, gaı ben tarik ve dere, şirnalcn Nilüfer nel 
ri, cenubcn Nabi elendi miifrez tarlasıla mahdut 6 "altı,, dönü 
miktarı 30 "otuz,,lira balet kariyesinde çalılıkta kain 160"yüz altmış 
dönüm miktarJ tarla 800 "sekiz yüz,, Lira bedelle dain ZirnB 
Bankası uhdesine te.karrür eylemiş ise de bedeli mrzkür haddi li 
yık görülmiycrck onbeş gün müddetle tekrar müzayedesine ktı 

rar \'.erilmiş olmakla 1-Ağustos-929 tarihinden bilitibar onbeş gii 
müddetle tekrar mevkii müzayedeye konulan mezkur erm ali ga) 
menkuleye talip olanlnrın dipozitoları hamilen dairci icraya ınu 
racaatları ilan olunur . 


