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Telgraflar 
sinema Jstııobul, Ankara nıddelli 

.. iKDAM,. \unlu. 
Cümhuriyet için, Halk için 1'elt;nıf adl'Ni ı lııt.nbul, 1 KUA&I 

Telefon ı lıdanbul 1797. 

\l/~~D'1'®'lt 

Yunan sefiri 
ceva ımızı 

1 

be leyecek 

Cf'Vab111 -;;,Ü;: lıey"et.i 
Vekilede t;föı·iişül111iiş 
olnuısı 11nı/ıt,e11ı eldir. 

-- -
T- k ti . ur -Yunan muallak mcselelc-

nın halli için kül halinde hake-

~e tnüştereken gidilmesi hususu
ol a Yunanlılar tarafından valo 
~~ te~lif henüz tarafımızdan te-

edılmektedir. 

ita Bu_ meseleye ait cevabımız bir 
ç gt.in sonra verilecektir. 

kar Başvekil İsmet paşa Hz. An
ı l aya avdet ettikleri cihetle, me
~ en~n dün akşamki hey' eti ve
ka e ıçtirnamda tetkik edilerek bir 

rara rabtı muhtemeldir. 

tı .Cevabımız tespit olunup ta 
tticesi, nıüsbet veya menfi yu

~aniılara tebliğ edilinceye kadar 
• Papa Ankarada kalacakbr. 

AUnaya geri çağırılan M. Papa 
\'e Diyamandopulos birlikte Atina
h~ avdet edecekleri cihetle, M. 
d ıyaınandopulos henüz şehrimiz-
e bulunmaktadır. 

y ~übndele komisyonu Türk he
ttı ?~ murnhhasası reisi Tevfik Ka
k 1 bey cevabımız anlaşılıncaya 
d~~ar Ankarada kalacaktır, ken-
ısın pazara gelmesi muhtemeldir. 

b' Vaziyette bundan başka esaslı 

kır tebeddül yoktur. Mübadele 
Otn' I ısyonunda M. Diyamondopu-

dO&un da M. Papa ğibi Atinaya 
avetlcri hakkında resmi malu

tba.t yoktur. 

Ankara, 1 (A.A] 

l'~ Aldığımız malumata nazaran 
b~r~·Yunan mesailine dair Yunan 

1 
kunıetinin Ankara sefiri vasıta-

11 e Yapmış olduğu tebliğata hükü
~etirnizin cevabı bir kaç güne ka
y ar Atina elçiliğimiz vasıtasıle 

Unnn hükümetine bildirilecektir. 

Feci! 

ELi BIÇAKLI 
Bil{ KARDEŞ 

Hastahaneye kaldınlan 
Seliihcttin 

tvelki akşam Beşiktaşta feci 
btr cinayet olmuş ve bir çucuk 
kardeşini bıçakla yaralamıştır. 

Vak' şöyle olmuştur: 
Beşiktaşta asmalı sokakta bir 

~Vde oturan 16 yaşında Alaettin 
~•nıindeki genç, kardeşi Selahattin 
ıle. bir mesele yüzünden knvga et
lnışler, neticede Alaettin eline 
t:çi~iği büyük bir bıçakla Seli
lt ttınl boğa.zından derin surette 

t!.Smiftir. 
1t Bu cinayeti yaptıktan sonra 

• 1 zgınlığı geçen fAUiettin, karde-

tŞınin haline dikkatle bakınca mü
ee · ssır olmuş ve aynı bıçakla 

' 0 1 kolunun damarlnnnı kesmek 
•uretiyle intihara kalkışmıştır. Bu 
UreUe o da kanlar içinde yere 
YU\•arlanınca evdekiler yetişmişler 
~c bu iki yaralı kardeşi hastaneye 
nl~ırmışlardır. 

intihara kalkışan Aliiettinin 
"nziy ti . . . . . "n e nıl.hıyesı ıyıleşmışsedL bo-
Yatndan kesilen Selahattinın ha
" 

1A~ct.n ümit kesilıni~tir. Zabıta 
lıye vak'a hakkında t:ahki

l . 
ıcra tmektedir. 

A 

AS 

Jzmir ağır ceza mahkemesinde 
bcraetlerine karar verilen Kadriye 
hanıml;ı arkadaşları bu gün geli-

vorlar. 
· Dün nldığtmız izmir gazeteleri 
son muhakeme celsesinin tafsilatı 
ile doludur. Bu tafsilat arasında 
Kadriye hanımın son celsedeki 
müdafaa mı şayani dikkat buldu
ğumuz için aynen iktibas ediyoruz. 

Muhterem Reis beyefendi Hz. 
· Adlhe ,·ekili bc,cfendi bu· 

vurdul;r ki: '·iki cli~ıiz Cümlıu· 
~iyctin şercfile oynu) oulnrm ya· 
ka ındııdır. Temiz olanlar neti
ceden korkma mlor." Binaen· 
ulc\ h biz temizi7.,neticederı kor~· 
ma~hk 'c 1 orkmu) ncnğı7. Yalnız 
Cümhuriyetin temiz vutundaşuun 
numu 'c iffet ile hi7..znt Jstanbul 
nıiistımtiği Hikmet lıt") O) namı · 
tar. Ciinılmı·i) el kan unu ciinı· 
huri)'ctİn şcr!·fli acili)(,' i onun 
yakaeuııı ) uınş ;ın. !\lii nndc hu· 
yuı·unuz j7,nfı ede) im : 

in hohnsınn, ulusuna mlirncantı. 
Evet, rl·i he) dendi hazret· 

teri. hu mel' un suikust teşebhiisü 
h;nndntmu bi:r.zııt biz de hayret 
ettik. Gönül biı· tiirlü razı ol· 
nınk i tenıiyor ki bu i nadat ve 
iftirn mukuddcrntlorı, vicdan Ye 
lrnnaotlıırınn tevdi edilen mnsuın 
in onların lıiirmet \ 'C tazimntta 
bulunduklnrı lıukim sınıfı için
de, her nasıl n, mü tcsno olmak 
üzere, vnzifci içtimaiye ve 'ata
niye ini sui istinınl eden lstaıı· 
bul mii tuntiği Hikmet beyden 
çıkını bulunsun ••• 

Bu Ö) le bir sui istinınldir ki 
Cümhuriyct konunu, Cümhuri· 
yet adli) e i hunu affedemez '\'e 
ctmiyeccktir. 

biiistantik, karnrnanıe~indc 
davnyn şu urctlc hir hu usiyct 
\'eriyor ve di) or ki: •şekil \ ' C ta· 
snnur itibarile hii hütün başka 
bir progrnm ile hareket edile
rek Gazi hnzrctlerinin horinıine 
kadar okulap i<"rn~ ı mel' o net 
etmek için kıırnrlu~tırılnıış lıir 
tcşcbhü tür . ., 

Reis beyefendi, mel'anet ve u
lusuna karşı isyan düşüncesi halis 
Türk kanını taşıyanlarda yoktur. 
Namusu , şerefi, adaleti fazileti 
memleket sevğisini yani hayat de
nilen manzumenin içinde cınbJzla 
seçilebilecek en yüksek ve ince 
meziyetleri, ibda ettiği Cumhuri
yete temel taşı diye atan aziz Ga-

1 

ve 

, olacağı 

Geçen en eki yarışlara iştiriik etmis • lan Galatasaraylı denizçi hanımlarla f!tahu~nd an biri 

Beykozdenizteşvik müsabak. , ~~ıo,.....~<l!!lill*t-.,.iılllllll!!lllll .. lllfli!l!M ....... !ll=::l ....... 11:::1!11111_.1&111ıımııw.11 ...... ---. 

. rı bugün icra edilecektir. Ame
tör denizciler arasında sık Slk icrası 
lazım olduğu halde maalesef şim
diye kadar ihmal edilen bu kabil 
yarışların birincisini teşkil eden 
bugünkü müsabakalann intizamla 
icrası ve matlup tesiri yapması 
için çalışan heyeti tertibiye, gaye
nin daha suhuletle temini için ya
nş duhuliyelerini ilga etmiş ve 
bütün spor meraklılanm davetli 
saymıştır. 

Bu itibarla bu gün Beykoza 
gidenler sahilin istedikleri nokta
sından ve yahut sandallara tah
sis edilen mahalden deniz yan:'i
lannı nıükemmelen görebilecekler-

dir. 
Beykoz yarışlannın ikinci bir 

hususiyeti de yaklaşan mıntaka bi
rincilik müsabakalarında derece 

Ge,;en sene yttp .n .Moda '"'"'şlnrından bir intiba 

Uei b<') efendi, he) eti nıuh· 
tcrcmcnizl(• hcrnhcr mobkcuıci 
alilerini meşgul eden dnvn Türk 
tarihi udlisinin şiuıclİ)C kadar 
kn) detmcdi!!i, 't' belki hundan 
sonra dn kuytlcdcmi~cccği öyle 
hir da\·ı1dır ki, huıın ~ok ehem· 
f!lİyet , ·erilerek ım·hd,·iude nu ... 
lanet, fccıınt, nnııkörliik i"'ııat 
edildiği htılde nihnyctindc ma· 
euniyet ,.c nezaheti bundan dalıa 
sarih, bundun dnhn açık, urettc 
tcsbitc iınkfm yoktur. 

Me,·zu ise basitliği kadar, 
biiyük bir hakkıo lne ru l\"C ne· 
zib dlişün<'f'Uin mulıu salası ••• 
O du vnlnodıı~ 'c Tiirk i:ımi ve· 
rilen ve hakikatts lıcr Tiirk 
:kadar temiz olan hir kadının 
kendisin<le gcirdüAii bir lıakla, 
dii~iiııccsiuclen cloAaıı bir iman· 

ziye değil fiske uzatmak, çatık 
kaşla bile bakılamaz. 

Onun harimi bizim hayatımız, 
bizim kanımıı.ı biz.im her şeyi
mizdir. O bizzat Türkiye Cüm
huriyetidir. İnsan kendine. ken
di hayatına bilerek, anlayarak 

l
' olarak kulüpleri bir kere gayri 

resmi surette karşılaşbrma.sı ve 
kuvv tJsr bakkmda evelden bir fikri 
hasıl etmek imkanını temin etme-

.. • • • 

Güzel san'atlar bi .. 
lriğiııin ı:l 

... ... . . .. . . 1:1-ncu resıın sergısı 
döıı Galata

saray da açıldı. 
Güzel san'tlar birliği resim şu

belerinin 13 üncü sergisi dün Gala
tasaray lisesinin salonlannda açıldı. 

Sergide genç ressamlarımız ara
sında büyük istidatJar gösteren 
resimle.ı vardır. 

Lisenin muhtelif salonlannda 
211 tablo teşhir edilmektedi. 

En çok eser vücuda getirmiş 
olanlar arasında Ali Münif, Cevat, 
Nazmi Ziya, Sabiha Ziya, Talat, 
Hasan Vecih beyler vardır. Sergi 
heyeti umumiyesi itibarile, şimdiye 
kadar vücude getfrilen sergilerden 
hiç te geri değildir. Bu 13 üncü 
sergiye iştirak eden ressamlar şun
lardır: 

kıyar mı reis beyefendi ? Jşte 
y a n l ı ş bir zihniyete kapılarak 

(Mabadı dördüncü sayfad ~ 
=-= 

sidir. 
Yanşlann çok muntazam ve 

mükemmel olacağı muhakkak uyıl
maktadır. Heyeti tertibiye bu hu
susta elinden geldiği kadar gay-
retle çalışmış, bütün noksanları 
ikıniil ve itmam etmiştir. 

Altay geliyor 
izmir şampiyonu Altay takımı

nın şehrimize geleceğini yazmışbk. 
Altaylılar ayın altısında İzmirden 
hareket ederek yedinci Çarşamba 
günü ş hrimize muvasalat ede
ceklerdir, 

lzmir şampiyonu cuma gunu 
ilk maçını Galatasarayla yapacak, 
ikinci nıaç pazar günü Fenerbahçe 
Altay rasında oynanacaktır. 

Altayın burada yapacağı maç
lara kıymet vermek lazımdır. Bu 
takım Galatasaraya karşı İzmirde 
çok muvaffakıyetli bir oyun oyna-

Ayni ) urışu ait digcr bir en tnntane 
-ı.• ~ ve mükemmel bir netic·e al- Arsenal takımı orta Avnıpada 
mıştı. yapbğı muvaffakıyetli bir turneden 

iz.mir şampiyonunun aynı mü- lstanbul tarikiyle nvdet etmekte
kemmel oyunu oynamasına hiç bir dir . Arsenal takımı şehrimizde 
mani olmadığına nnzaren Altayın üç maç yapm k ve buradan iz.mire 
yapacağı müsabakalar calibi dik- gitmek için çok nıüsait teklifatta 
kattir. bulunınakt dır. 
Arsenal takınır Arsenal o}unruları bu gün şeh-

Mısınn kuvvetli ekiplerinden rimize geleceklerdir. 
==--=<'. 

Otomobille devri alem seyahatına 1 lsnıe 

~~~~·~~ .~~~ı. ~~~rimize geldiler. A n k 
pş.Hz. 
arada 

fransız seyyahı gelmiştir. Otomo- ~ -Ankara, 1 [A.A] 

Abdürrahman, Abdullah, Ah
met, Ali Münif, Ali Halil, Arslan
yan, Asaf, Bedia, Cemal, Boşnak
van. Cevat. Kemal, Eşref, Ercümc. 

Sergiden bir köşe 

bilin pilotu M. "Roger Pacor., dır. 
M. "Lacor .. un refakatinde Fran
sanın tanınmış artistlerinden Ma
d mc "Odette Darthys,, vardır. Bu 
iki seyyah 30,000 kilometroluk bir 

1 eyahat için geçenl~rde f ransadan 
-çıkmuslardı. Bunlar lsviçre, Alman
ya, Avusharya, Macaristan, Ruman
ya, Sırbistan, Bulgaristan tarikiyle 

Başvekil ismet paşa haz.retleri 
ekispresle şehrimize gelmiş, istas
yonda vekiller, Fevzi paşa, meb'
uslarla rücsayi memurin tarafın
dan istikbal edilmiştir. Polis, jan
darma, asker kıt'alan selam res
mini ifa eylemişlerdir. 

, Fuat, Güzin,. Çal~ı fbrahim, 

1 
.lhamı, M. llhami, 
Ihsan Riza lvo-

1 

~ 1 

nne Ali, Hulusi, 
Hikmet, Halil pa .. • 
şa, Kaz.ı~, Kadri, 
Makurin, Mehmet 
Ali, Mehmet Eısat, 
Mediha, Melek 
Celil, Muzaffer, 
Naci Hüsnü, Nec-
mi, Nazım Ziya, 
Ruhi, Ragıp, Za-
hide Cemal, Lüt
fu ilah, Sadi, Sa
dık, Samı, Şem-

J ttin, Sırn, Sab
iha Ziya, Şevket, 
Şefik, Talat, Tu
rgut, Hasan Vec-

S erginin küşad noıt hazır. bulunan da,·etliler ih, Selihettin, 

N.ımık İsmail. ir c:Jya Bahri, lhap Hulusi bey ve hanımlar. 

şehrimize gelmişlerdir. 

Bundan sonra Sürye , İran , 
Hindistan Hindi-'Çini, Siyam, Çin, 
japon,YJl ve şimali Amerika tarikiy'• 
Parise avdet edeceklerdir. 

M. "Roger Pacor .. uzun seya

hatler -mütahassısı bir zattır • 
Bu :zat bundan evd bir kamyo

netle Sahrayı Kebiri geçmişlerdir. 
Sayahlar memleketlerine Teş

rini cvelin 15 ine doğru aydet et-

meği ümit etmektedirler. 

50,000 izci 
Londra, 1 [A.A) 

izcilik teşkilatının 21 inci yıl 
dönümü münasebetiyle akdolunan 
büyük meclis lord Birkenhead ta
rafından açılmıştır. Bu içtimada 
40 memlekete mensup 50 bin izci 
haz.ır bulunmuştur. 

Otomobille devri iileme çıkıp 
diin şehrimize gelenler , 

1. Muhtar paşa 
~ Eskişehir, 1 [A.A] 
Ali divan bu gün içtima etmiş-

tir. Müddei umum, Mahmut Muh
t.ar paşanın vekilleri tarafından ile
ri sürülen müruru z m nın reddini 
talep etmiştir. 

... 
SO \ 7Y F-' TLERI.JE 
TICARE1"'IMIZ 

Rusya ile aktedilecek ticaret 
muahedesi için İstanbul zahire bo
r runndan ticaret umum müdürü 
Naki bey emtianın maliyet v~ sa
tış fiatlarını istemiştir. Bu hususta 
borsa komiserliğine bir rapor ha
zırlamaktadır. 

Müdiri umumi bugün Ankaraya 
giderken bu hususta e~:ı~ı ~e 
şayani dikkat malumat goturmuş 
olacaktır. Rapor mündericatı, An
kilrada Rusya ile ticaret mukave_
lesini tanzime memur olan Nakı, 
ticaret hariciye müdürü Ani ve 
Enis beylerden müteşekkil komis
yon da görüşülecektir. 

Naki bey dün a k ş a m geç 
vakla kadar devam edeıı sigortn 
komisyonunda bulunmu tur. Bu ün 

nk r y giderken igortn komıs
yonu mukarr rahnı det beraber 
götürecektir. 



~ilv adisi -
Bih iik • Britnn anan "lıf.ıır yii· 

l.sck koıni,..cri • ) t ni ali i · 1 orıl 
J,)oyd, )Cni hnrİl'İ)t rıu1.11·ı Hcn
dcr 1111 taraf mıl;;ı n İH i fn a nlt'dııı r 
t·clil<li. Llo}tl, \lıtırd.1, nn"ıııu•n 
ingiliz ıalınkkiiıniiıııi idoınc)e 

ıııcmurJu. 
Bıı 7.nlln azJi ı:osinli t lıiikl'nnt_'

lin "'l'l"flcrinden tlalıa hiirri) et pc· 
&H'r bir ı,İ\a fl ınkip f'ltİ~inc d .. 
Jil miti ir? 1 :\l'ı. 

1-ukat l\lar Donald'm lıu poli
tikıtımıa <li~cr fırkalar '" lıilhnı;sn 
t"ahık hiiktinu·t c·rkam ı;irldetlc hü
ı um etli) urlar. Bınnı.•ı İ!:İn 't·ni 
lıükfıınct lıl'lki bütün programını 

~imdilik taldı> ,-dcnwz, lakin gt ri
ye J~ gidemez. Zaten lıaı;" l"'kil 
Mı11ınn dahili istiklaline hir aı& 
d11ha hiirnıeı t•ctileccğini parlanu·n· 
toıfa rc .. mcn Lı-)an eni. Bu da hir 
kardır. 

Mmr halkı ril§tUnü ibras et· 
ıikçe elbeu.- böyle muvıffakıyet
tere nail olur. Filhakıka mııırbla· 
nn yirmi sen~denbt.ri terakkı ta

lııasında ı•rı•tan adınalar mühim· 
dir. Gün geçtikçe gözler açıhyor. 

lngihere ile Mı n· aratıındaki 
ihtilafın halli pek giiç lıir ıncıs~e
ledir. Mmr Hindin oludur n 
SUveyş kanalı Mıtımlıdn. lııgihe
rcftin en J>ii) ük ıniistcmlekcleri 
iee denizin öbür ıımıfmdıdır. 

1922 de Britanya dört arıla 
M•mn iıııiklilini t.nHh: l - Hri· 
taa)a münakalelerinin teoıini; 
2 - bir hucun•• kar•• Mmnn 
mldafaası; 3 - ecnebilerin ~ll· 

'meti; 4 - Sudan üzerindeki ingi-
Ua hukukunun muhafaı&af!J, l11ak· 
li) kerhen kabul edılnıi~ti. 

)•}24 tt', M•c I>onaltl ba~vekiJ.. 
ken merhum Sad Zaglul pafl ile 
gcuUştü ve şimdiki var.iyetio ilga
sı ile bir Britan) a - M181r ittifakı· 
m iluİ)C sUrdU. J..ikin imparaıor
Jnk müdafaa me 'dt•ti hu projc)İ 
reddcui. 

Bu efor Mac DonaM e11ld fi. 
' krini tcrviı; ettircc.: ~k oJurl!a tam 

hürri ctperHr olduğunu itif\81 et
miş Qlacalmr. •• Daily Mail ,, gazc
t('sine göre hUkuınct 1 - 1ısırda 
kapiıiila İ)onların ilgası; 2 - işgal 
atıkcrinin geri çekilme i; 3 - Sii
vcyş kanahmn bitaraf \ c ht•} ncl
milcl bir hale geıirilmt- i tarnf ıarı 
inıiş. A!ik olsun· 

Y ..-ni kahine zemin \'C zamnna 
U)gun bir politika tnkit> ediyor. 

Biz mıtıırlılarm lınyırhahıyız. 
.Kentlileri ile miletcrck bir tarihi
İniz, tir çok duyguforıınız 'ardır. 
Mısmn istildul ~c· inkişafı bizi 
memnuu t der. Mı>.ırtu iki derdi 
var: biri cenebi işgali, mudahalc11i; 
öteki de tfahildeki iııtipdaı. 

Meseli kıral hüklııneti ccfrel
kalcrn J>arlamento u kapatlt, me
ırıll'lıeıi isıi pılat vcçhüzcrc bildiği 

gibi idare edi)or. Halk Mı mla 
hakim değildir. Mıeır Lizdeki iki· 
ııci Abdiil il amit deuiui ) aşıyor. 
Ml8lrlı kımleşle.rimizc c i tl d e u 
81'1rt~. 

Bir hanedan, hir zcnı,riuler zil· 
mrt>si o güzel 'e zengin ülkeyi 
kendi çifliklı·ri, hnlkı da o mali
kanenin deınirba~ı addeıliyorlar 
ve alabihliklerine sefahct uliyor· 
lar. Mısır bu itibar ile tam kuru· 

Macera romanı : 16 

~ 
1 

-
Mauriı,;e Leblanc 

-ıı 

Bir müddet daha yürüdüler. 
Ak~am .ı,.'lat <lort olmuştu. iki te· 
peyi geçtiler. Birden ilerde 11 Ln
rcin" Maı i.-" ııin IJüyük ve siyah 
gmdcsi guründü. Koca gemi çop 
gibi orta belinden kırıhnıştı. Et
raiında kim eler gorünrnuyordu. 

Battığına ı;o-~lerile şahit oldu· 
Au vapuru hu halde ğıırünce Si
mQnun heyecanı büyüdü. Bir 80· 

Jukta vapurun yanına vardı. Attan 
atlayarak vapurun kıç tarafından 
f!ıtrkan bir ipe 9arıldı. Güverte 
ç.ymur içinde idi. Vapur batarken 
Jıabe) ile oturduğu yeri gordü. 
O tarafa koştu. Bakındı. Genç 
kmn ph, orada, bir demire ta
kılmış duruyordu. Sirnon elini 
hôla nemli <luran ıoahn kıvrımları 

~ ıırasma oktu. Aradı, aradı. Mi-
ııyatür yoktu. Bi ı isi gel mi, ve 

; uıinyatürü oradan almıştı. Simon 
.derin bir yese düstü. Fakat ayni 

·r k 

~ükii.met en ala
cağı olanlar 

ne yapacaklar? 
332 enesieden 927 &en sine 

kadar hükümet bütçelerinde mat
lubu olanların hükumetle alika&l• 
nın kat'ına karar verilmiştir. 

Bu karar veçhile gerek milli 
ve gerek sakıt hükumetlerin büt. 
çe ve adi hesaplarında alacağı 

bulunan :ıevat 930 aeneııi sonuna 
kadar bulundukları mahallerin mal 
müdüriyetlerine, birer istida ile 
müracaat edeceklerdir ve ellerin
deki senetlere mukabil birer ma .. 
kbuz alacaklardır, 

Bilahara teşekkül edecek olan 
bir komisyon alacak mikdannı te
spit ettikten sonra tediyat• bq
layacaktır. 

vıı•ıene: 
Vali ınııavini 'fuzlada 

Vali muavini faah B. teftifatta 
bulun.uıık Gıere dün Tuılaya fit· 
mi,tir. 

Vali Agva)a gitti 
Vali Muhiddin B. Aıvada inta 

edilecek mektebin va1'ı eaas res
minde bulunmak üzere dün Ag
vaya gitmittir. 

Emanetle 
TraınvayJara asılanlar 

Tram,·ay arabaamm arkalan
na asılmak menınu olduru halde 
buna riayet edilmemekiedir. 

Bilhaaaa sabahlan ve alqanılan 
arabalar arlcaaı inHn aalkımt ile 
yüklü olarak sefer yapma(ltadır -
lar. Emanet buna meydan verilme
mesini d6n ubıtai belcdive me
murlanna teblit etmittir. 

JJiznıetçi lcr ın uayene 
edilcc·ek 

Hizmetçi buhranına nihayet 
yermek için cemiyeti belediyede 
bir ta~rir kabul edilmittir. Evelce 
emanet iktisat müdüriy~ti hizmet
çiler hakkında bir talimatname 
hazırlamış, fnkat sonradan her 
nedense, bu t. tbik ofunm. mıştı • 
Bu takrir üzerine esin talimatna• 
me de tetkik edilecektir. 

Bütün hizmetçiler muayene edi
lecek ve ellerine bir vesika ıren

leceknr •• Bu suretle hizmetçilerin 
ahlakları da kontrol altına almmıt 
o)acakbr. 

Ahçı mektebi a~ılmaııı buııu
sunda da iktisat ve aıhhıye mü
düriyetleri tetkikat yapacaklardır. 

nİ\ u tadadır ve b<•lki }'iravunlar 
asrmdadır. 

J,iikin hiz Mısırın istiklalinden 
de, isıikhalinden de eminiz. On 
dört nıilyonu geçen mısırlılar ça· 
lışmalı, çahalamah, ycnilc~meli, 
tcnc\vllr etmc::li, ı;arı>lıhışmalı ve 
ırtlnrıntlaki lıcr iki istipdatı ata· 

rak milliyetlerini ve bt·nliklcrüıi 
muhafaı.a etmcli<lirJer. Yeni ııe il 
hu ŞPhralıtan ~idi)or. Mısır, iokı· 
laplarıııda 1'iirki) t•yi cakip etmekte· 
c.lir. Kendi)('ıinc nıuvaffnkı)el 

diler.İz. 

Jzi iğn sile ili~tirilrniş hri kağıt 
gordti, açtı ve derhal lzahclin ya· 
zı&mı tanıdı. Nişanlı ı şu satırları 

yazmı~tı: 
11 Sizi bumda göreceğimi zan· 

nedi) ordum. Mektubun.u olma· 
duu:; mı? Gct:<')i bııra<la, bu mc..
nlws c,•/wmıemirı içinde ,;c~·inlik. 
(:ok endişt i~ indeyim. Etrafımız

da dola§arılar, /U'§imizi talı.ip e
denler rnr. Kı1~ki burada olaytJ,. 
mz.,, 

Simon gvllerine inaıiaımyor· 

du: 
- Yarabbi! dedi. Hu münıkün

mü? 
KiAıdı Antonyoya gosterdi. 
- Mis BekeJf iJd geceyi bun

da geçirmİ§. Babası da beraber .. 
Sonra gitmi~Jer. Fak.at nereye? 
Bunlar ~imdi hin bir tehlfike orta
sındadırlar. 

Mekı::ıikah kağıdı okudu. 
- Her halde ıiınale doğru 

gitmemi§lerdir. Gitselerdi izlerini 
gorürdüm, ucdi. 

- O halde'~ 
- NerC}C gııtildt rini bllmi-

orum. 

Yedi hin metruk 
emlak 

t e s p i t e d i l d i .. -
Şimdiye kadar 340 senesine 

kadar yalnız pasaportsuz memle
ket haricine çıkanlarm emlakine 
ı-uıvet ediliyordu. Halbuki temlik 
kanununda 340 sene.sine kadar 
her hangi suretle olursa olsun, 
memleketi terkedenlerin emlakine. 
vazıyet edileceti tasrih edilmek
tedir. 

Bunun için emlaki metrüke 
müdOriyeti maliye vekiletine mü
racaat ederek mukür kanun ah
kamının temamiyle tatbik edilip 
edilmiyecetinl sormuıtur. Şimdiye 
kadar tespit edilen metrik emli
ldn mıkdarı 7000 e baliğ olmak
tadır. 

lnlllArlard• -12,000 Çaknıak 
Çakmak inh.iaarı damıalanan 

12,000 kOıur çakmalı piyasaya 
çıkaracalltır. Şimdiye kadar taşra
dan 12 kaz.adan çakmak beyaqna
meleri gelmqtir. Oralara da çak
mak pullan peyderpey randerile
cektir. 

HUlelerrlll 
Yeni Aııkarada devlet 

daireleri 
Profesör Janaen Yeni{ehir pla

nı tadilatın• bitirmiştir. Bu tadila
ta ıröre, 40 metroluk Cümuriycıt 

caddeıi ilra edilmiştir.. Gaz.i bul
van havuzlu meydanın yanından 
Çankaya cadde.ile birleşecektir. 

Dikmen yolu Halenin yanından 
Garba doğru sarkarak yapılmakta 
olan Milli Müdafaa binası arkasın
dan dola4acakbr. 

Milli Müdafaa binasile Çankaya 
yolu arasındaki sırtlardan itibaren 
muzıka binasının altından dolaşa -
rak şimdiki Cümhuriyet caddesi 
parçaıı ile şimdiki Dikmen yolunu 
ihth•a eden araıi de"Jet müeş,esa
tına tahsis edilmiştir. 

Bu ara:ı.i içinde inşaat )'apmak 
yasnk olacaktır. 

St~) lapze<lclcrc yar<lun 
Ankara Hilaliahnıer \ımumi 

merkeıinden İstanbul merkezine 
·bir emir gelmiştir. Bu emirde Of 
ve Süm1en civarındaki heyelan 
f eliketine ehemmiyetli a.urettc all
ka gösterilmesi lanın geldigi bil
dirilmektedir. 

Şehrimiz Hililiahmer ·meFkezi 
hu emri bütün şubelere tamim et
miştir. 

Bu günden itibaren her tarafta 
iane te§kilitı yapılacak ye Hilali
ahmer tarafından rea.men i;t\\e ka
bul olunacaktır. 

Yııpılac:ak )'ardım parı, eşya, 
ıahire gibi her şekilde olabilir. 

lsveçlilcrin )ıldöniinıü 
Dün. ak,am saat beşten yediye 

kadar, Js, içre sefaret konağında 

Cümhuriyctin ( 638 ) inci senei de
vriyesi münasebetilc bir re5mi ka
bul yapılmıştır 

Resmi kabule fiehrimiıdeki bü
tün İsveçliler davetli idi, 

- Kı>rkuııç şc.:y! Antonyo, 
hım1arm başına hir f..Jaket gelecek 
diye merak cdi)onım. 

İKİNCİ KJSIM 
-)

Enkazın içinde 
~cnü §alır lıaşhyan sefer, şim

di ~imoıı için bir facia r•~ngini 
altlı. 

Artık nt! Meksikah sinemacı
Jnr, ne kovboylar, ne de etrafı in
cili minyatür mevzuu bahis değil
di. habel ile babası bu kadar 
haydut güruhunun içinde ne fell· 
ketler geçirmezlerdi? 

Sımon: 
- Allah, Allah, dedi, Lord 

Bekelfild gibi akılll bir adamın 
boyle çocukcn bir harekete kal
kışncağını kim akıl edebilir? An
tonyo, hizmetçi kız, buradan Lon
draya gitmek için trene bindikle
rini soylemi§tİ, değil mi? 

- Evet amma, oyle bir göste
riş yapıp istasyondan Qn]ar da 
bizim gibi sefere çıkını§ o1nbilir
Jcr. 

- Acaba baba kız alnız mı? 

Mükerrer sigorta 
şirketi ile 

ihtilaf var mı? 
-Mükerrer sigorta şirketiyle ec

nebi sigorta şirketleri araıanda 
ihtilaf çıktığı söyleniyordu • Bu 
meseleyi dün şirketten sorduk şu 
izahatı aldık: 

"Mükerrer sigorta şirketiyle ec
nebi şirketler arasında hiç bir 
ihtilif yoktur. 

Türk şirketleri ne şeraite ta
bise ecnebiler de ayni şeraite ta
bidir. Şirket yeni teşkil olunurken 
" sigorta işi inhisar şekline ıiri
yor 11 diye han şirketler telaşa 
düşmüşlerdi. Bilhara bu şüphe za
il oldu, çünkü şirketin teşkili iki 
tarafın menfaatine muvafık ol
muştur. 

Fiatlar ucuılamtfbr. Şimdiye 
kadar tatbik edilen fiatlarda 15 
20 derecuinde tenziit vardır. Es
kiden şirketler ara.ında rekabet 
vardı, sebebi tarifelerin ıeli•i rü
ıel tatbik e~ilmesi idi, Halbuki ti
mdi fiatlar ucuzlam•ş bu ıuretle 
hem müfteri faılalatmıo, hem de 
rekabet ortadan kalkmıtlır. 

Kaçak rakı yapanlar 
Edimekapı civarında Tekfur aa

raymda oturan manav 2aharya ile 
kunduracı Albe1'in, Balatta odun 
iakeleainde kahved Alinin evlerin
de lcaçalı rakı yapıldıtı haber alı
nmıf kazan, rakı, cibre ve saire 
bulunarak mUaadere edilmittir. 

Harhive - Taksinı arası .., 

Tramvay şirketi Harbiye Tak
&im araaında be tonaj ameliyesine 
baflıyacağınt ve bu mmtakada ara
baların muvakkaten tek hattan 
işliyeceğini Emanete bildirmit, fa. 
kat Emanet bunu lt:abul etmemiş
tir. Betonaj yapılırken üçüncü bir 
muvakkat hat tesi1o edllecek üıe
rinden işHyeceklerdir. 

3 polis )Jeraet etti 
Kapıiçi polis karakolunda biri

rrlni dövdukleri iddlaıu ile tahh 
muhakemeye alınan muavin Şükrü, 
polis Remzi, ve Nail efendiler 3üncü 
ceza mahkemesinde beraet etmiş
lerdir. 

Yeni sokak levhaları 
Yeni numara ve sokak levha

farı için Şehremanetine bir teklif 
vaki olmuştur. Bu telrlif kabul 
edildiği takdirde mezkur levhalar 
Kütahya çiniısinden ) apılacaktır. 
Teklifi yapanlara nazaran bu çini 
levhalar vernikli levhalar kadar 
sağlam, boya itibarile de daha 
dayanıklı olacaktır. Çini levhaların 
vernikli levhalardan daha ucuza 
mal olacatı da iddia olunmakta
dır. Teklifi yapanlar, numara ve 
sokak levhalarının mahallerine a
sılmasmı da deruhte edeceklerdir. 

Bu teklif sahipleri Dahiliye ve 
iktisat vekaletlerine müracaatla 
bütün beledi:teler tarafından çini 
levhalar kullanılmasının teminini 
rica edeceklerdir. 

- Hayır! YanJarmda iki. kişi 
daha var. lzlerine ra~geldiğiıniz 
dört süvari yok mu? Bunlar işte 
onlar .. 

- Ne tedbirsizlik! 
- Orası oylel Mis Bckefild 

r size o mektubu gondcrirkcn, hi
mayenizi temin etmek i tcmişti. 
Sonra Jord ta katibi Wi1yam ile 

Chnrlie'ye kendilerine iltihak için 
emir vermişti. Bu iki 7.avallıyı 
gelirken yolda oldürdüler. Mu
hakkak hunları da Rolleaton öl· 
dürdü. 

- Acaba Jord ile kızı bu men
hu8 çetenin eline di!§tü mü? On· 
lar vapur enkazını çete gelme
den mi terkettiler? Bunu nasıl 
ogreneceğiz. 

- Burada öğreneceğiz. 
- Jyi amme, burada kimseler 

yok! 
- Nasıl yok. Vapurun içi 

yağmaya gelen adamlarla dolul 
işte bak, şurada da bizi tarassut 
eden bir çocuk var. 

Kırık bir direğe yaslanmış, 
zaif ve san bir çocuk kendilerine 
bnkıyordu. Ellerini cebine sok-

Emanet hücum 
eden 

haksız 
esnafı 
buluyor 

Şehremaneti müfettişleri evel
ki gece Yemişte vukua gelen ha
dise hakkında idari noktai nazar
dan teftişata ba~lnmışlardır.~snaf, 
k~ndilerinin memurlar tarafından 

hakarete maruz kaldıklarını, bu
yuzden taşğınlık görıterdikleıfoi 

ileri ıs,ürmektedir. 
Mamafi esnaf şikayeti .:>lduğu 

her hangi bir nokta hakkında em
anete müracaat edip şikayetle bu
lunabilirlerdi. Bu itibarla emanet 
bu meselede Hnafı haksı:ı bulma
ktadır. Müfettişler tetkikatını ik
mal edip raporlarını verdikten ao
nra kat'i bir karar verilecektir. 

Şehremaneti e&nafm yollan iş
ıal etmemeleri hakkında esasen 

mevcut olan kanunun tam manaıiyle 
tatbiki için e: r vermiştir. 

- --
K DcDlf haberi•.! 

Kereste depoları 
Dahiliye vekaleti. Kere.te de· 

polarmın c.lai mi bir yangın tehli
kesi teşkil etmeme i için atideki 
tamimi göndermiştir. 

.. Bir kaç gün evel Ankara<la 
''uku bulan Tahtakale yangını 
kere teçilnden çıkmı§ ve kuru 
tahtalarla diğer ahşap malzeme-
nin tutu~ması ile derhal tevessü 
etmiştir. 

Jstanbul kereeteci.Jer yangınıda 
ayni vazi)·ette vaki olmuş ve mH
Ji sen etlerimizi mahveylemişti. 
llilha~~a yangınların şehir dahi· 
linde tcvessüiinii men için keres
te ticarethaneleri hakkm<ln ber
veçhi ati tcdnbir ittihazı z~ruri 
gürülmüşü r: 

l - Kere te ticarethaneleri 

11ehir ve kasnha haricinde ve ma
hallere uzak Jmlunaıı yerlerde 
bulundurulacaktır. 

2 - Şehir v~kasaba ,.e maha
lle dahil \-O .... ivarnıda bulundu
rulma ı zaruri gorülen kere te 
tkarcthnneJeriııin binaJalar:1 kftr
gir, kapı ve pençereleri dcm~r 
kapaklı ve ıııazğalh olacaktır. 

3 - Valiler ve !jehreminleri 
tan(min vlirudundnn itibaren bi
?,zat bu i~Je meşgul olarak alman 
tertibatı kontrol ve neticf'den 
\t•ldilcti hahcrdar edecektir"' 
~ Teşrifat müdürlüğü - Teş

rifat müdiri umumiliğiııe Suplıi 

Ziya ve Suat Simavi Beylerden 
hi risinin tayin edileceği ~oylen

nıt--ktcdir. 

+ Felaketzedelere yardın; -
Ticaret odası TralY~on felaketze
dek rinc yardım için tüccarı tcş· 
vik etmekte ve icilli tican•t ga
zetesi ve oda mecmuasıyla hu 
hususta neşriyatta bulunmakta
dır. Kambiyo ve menkul kıymet-
ler borsası da feliiketıedelerc yar· 
dım için uhdesine ınütcrcttip va
zifeyi yapmaktadır. 

muş, ağ1Jnn da koca bir püro 
iJİ§lİrmiş, püfür piifür dumanla· 
tıyonlu. 

Yaklaştılar. Simon Jord Beke
fildin .,laima içti8i pürolardarı 

birinin çocuğun olduğunu gonlü. 
- Bu puruyu nerden çaldın? 
- llen hırsız değilim. Çalma· 

dun, babam verdi. 
- :Baban nerde ? 
- Kulak verin, anlarsınız. 
Kulak verdiler. Vapurun için

den bir çekiç seıi geliyordu. 
Çocuk: 
- Jşte babam, dedi, kamara· 

lan kmyor. 
Simon sordu: 
- Sen burada ihtiyar bir 

adamla genç bir luı gördün mü? 
- Bilmiyorum, babama sorun. 
Simonl11 Antonyo, bir az Her

deki merdivenden vapurun alt 
kat kamara kısmına girdiler. On
den yürüyen Simon bir yerde 
dü§ecek gibi oldu. Anyağına bir 
cisim takılnu~tı. Eğılip haktı. Bir 
kadın cesedi. Y iit. ii gc •zü tanın
mayarak bir hale ı'irıııi~ olmakla 
hcrnber, "imon, ü ,ıijndcki elbi t' 

Yaralarda ilk tedhir -
Her hangi bir yarn vukuunda 

dün 5Öylediğimiz gibi, 'kanı din· 
dirdlkten sonra eğf'r temiz timar 
yapmak ihtimali yoksa, hiç yaray• 
ılışmemek lazımdır. Kanı dindir· 
mek için bir bag bulununcaya ka· 
dar, parmakla kuvvetle tazyik et· 
meli, eğer temiz pamuk varsa, 
o pamukla dn bashrrnahdır. Bag· 
lamaya ratmen kan dinmiyorsa• 
yaranın üstünden temiz bezi yu· 
mak gibi yapıp baatırmabdır. Bi· 
naenaleyh böyle gezintilere çıkarı· 
lann yanlarında bu gibi ihtiyat• 
larla gitmeleri faydalıdır. Kemit' 
yakın bulunan kırmızı damarlard• 
yaranın yukanıından yapılan taz
yikler faydalıdır. Meseli kold• 
pazu damanndan kan gelirse, kol 
oyluğu üzerinden taı.yik edilirteı 

el ve bilek gibi yerlerden gdeO 
kan durdurulabiHr. 1 

Ayak ve bacaklara ıelen ba. 
yük oylulı damannda kaaata tal" 
yık etmelidu. BoJUDda tah daaaa
n tazyik edilir. Bqı omuılardd 
blrl tuafına döndürdükten sonr., 
damar meydana çıkar. Boyunu• 
yananda glJrillü.r. Omurga kemitf
ne dayanarak baallmea kan ctineJ• 
GtJtfiste, kanncla olan yualardl 
eter kan iç uzuYlarclan reliyo .... 
tehlüke bftyüktOr. Dıtanya JJt 
kan akmadıtı halde iferlye akaraJI 
hasta ıaip edilebilir. 

l.okman 

Çek talebesi gitti 
Bir haftadaaberi tehrlmfs.lt 

bulunmalata olan Çekoa)oYakJ' 
talebe•i dDn memleketlerine dar 
mOtlerdir. 19 k1ti4en ibaret ol.,. 
bu geoçlu memleketimb.den de .... 
intibalarla aynlchldaruu sayle•lr 
lerdir. 

Gazetecilerin teşekkôrÖ 
TGrk matbuat cemiyeti gefeO

lerde aktettlti aenelik kongreslnd• 
matbuat mensuplanndan haatalanl' 
nlann tedavileri için glSsterdikJeıl 
kıymetli muavenet ve ihtimam'-' 
dolayııiy)e Cerahpaşa hastahanetl 
ser tabibi Rüttil ve operat6r Bit .. 
hanetldin Beylerle diğer doktorlar• 
t~ekkfire luırar verıniı ve buouat 
ilasına cemiyet heyeti idaresi 111C4' 

mur edilmioti. 
Dün bu teşekkürname idaıf 

müdürü Fuat Bey tarafmdan bal" 
tahaneye götürülerek takdim edil
mi• ve mahalli mahsusuna taUIJ 
edilmiştir. 

Haliç tarifesi 
Tarife komisyonu dGn topla01 

mış ve Haliç tarifesini tetkik eV 
miştir. iHenüı tarift; tespit o)uO' 
rnamışbr. 

Emanet te kontrol edece 
Şehremaneti ainema meval,,, 

yalda,bjlnı naı.ari dikkat• alar.J 
baaı taaavvuratta bulunmakta~ 
Ezeümle bGtün filimleri oyna~ 
dan evci ahlaki ve içtimai nok~ 
nazardan kontrol edecektir. 

Otoınohil mevkifieri 
Taksi otomobillerinin bekliye" 

eklen yer tespit edilecektir. 

den cesedi tanıdı. Vapurdaki döıf 
çocuk anası.. Parmakları kesil' 
mişti. BelJi ki vapuru talana ff 
Jon haydutlar kadının l1ilc ıği 
yüzüklerini kolayca çıknrrn~ 
i1tiıı, olünün elini adeta do~,..
mışlar. 

~iınon: 
- Za,allı kadın, dedi, dab' 

hir iki gün evvel 1:1.ahel Je, 11' 
vapurda, bu kadının yanı başırıd' 
oturuyordu. 

Çekiç seslerinin geldiği tart!' 
doğru yürüdüler. Kar~ılarına / 
zü kanlı bir adam çıktı: . _.., 

- Arkadaflar, siz de ~ 
tarafa! Diye i>aıırdı. Koca vı~ 
da berke&io gozünti doyur• 
§ey var. 

Arkadan gelen çocuk: ti 
- Babam şu sırada 5jıe 

vap verecek halde değil, dedi· ..l ~ 
Meksikalı çocuğa elli frl"" 

verdi: I 
- Jim dt di. "e biliyorsa•1 

yle! ı 
Hani l§te böyle oturt' 

zaman soylerim. 
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Yugoslavyanın 

Bir az ötede 

~Ye§l/lö, de 011/u, r~lı bir karı· 
ı .. <fe • ~ 

·=---=--==-----~~~~---:-:---::-:-~~~--~~-----~-·--=--- bir teşebbüsü 
Şl~; krü \a,ya A ıhyoı da Yeııi kabiııe11inl Baloıı yoluna - K 

Al LJ.. Sofya, 30 [A.A] 

b • tk treJJ, kazası be~'\flllllWmeSi deVUln ediyor Gazetelerin istihbarına naz.aran e)r l ı I ı .. u u J .; Yugoslavyanın Sofya sefiri Bulgar 
- ~ -- ıe tı: hükumetine verdiği notada Pirot. 

K IJ/, ~ nldı:.:11111:; bir m<>lilll/>lll 

1 urısu.mırı tnral.·kiyntıudcm. şu ' 
ı/lıtıfurrfu J'a::.ftı fw/ı:;ettİ rrimdNı 

Elaziz, 31 [A.A) Af}oıı, 1 !Hususi] 
Pe~ı"nlıc giinti Dereboğazı d

varındaki gPçitlcrd,•n lıirinde fe. 
ci bir k:mı o!dtı.. S<1hah!r) ·n F~ki
şrhre giden trt.'n bir kJgm ura- ı 
h~t"'ına <;uı pnıı~tır. 1 •çnı ti'-tiincle 
ll} uduğu anıu ... ı!an grnç auınc· 
den )l'ıe 'U\Jrlanarıık LJ)ılınış 

Paris, 31 (A.AJ 
Kabinenin bcyannameGinde M. Zeplin saat, 730 

Paris, 1 [A.A) 
da Valtigni üze

irtifadc 80 kilo 

ta halledilmiyen meselelerin hal
lini istihdaf eden, hassaten iki 
mülkiyetli arazi ile bitarnf mın
takanın ihdasına mütedair bulun- ' 

Q~l ~ 
, 

1 
ıııc n11ıu11i, et bı•ymı 01111111· 

. '''" l . . d . f ıa >11"'"' te~e/,/dir '' erım. 
ı ad; . . ~ . . . 1 

41 '"t t e ı~·t111W) ıat t•rıılısml t' 
t:ur $l l . I s ( arıc <t 1 c } llUCllll ~((ifil ft 

,1 °/uu tel.Cimiilrlerı bililtizam 
rıı d,, orı1111. Sl'brbi ,,; sb'\ fo) e· 
~ ,,,,, . . 

lıı uıı tarı O fıımılı mıp<trat· 

lı l!l~~t~n .) ii::, /111/aarıstan ı <' 
/ıf .,. '' e '<'di ı;erıe ı t ı el ay-
ı'· Rıım/arm terrııbelı•ri 100, 
l!.rırfo1 ır _(J b. . 1 • • I 

)ılJ1 ı l •> ), IZtnlhl l~<' 'H1 111:: 
[J '•tir. 

bı " ıir lllt•mie/,ct il lim, mazi, 
rıcJQt 11ı<ı/ıs11lıit itılum ile bir bi

(~11 11zaf, dc•lfildir. 
r/ ruforclrı ı•diletı tecr iilıe11i11 lm· 

l u ı/c, ıe' .. .. . d •r P/r . . lil't r11ru ""'!' e er. ıt e· 
et11ru· . . • l '· "il . ot ... , ıçtımaı l<'Ş<' ıh'll c>rı es· 

ez. arı garp <Iİ) arlarına benze· 

11 Ca'J> nıemlcl•etleri bii) iil.· ir
e/"''.raslarma kondular. Müe • 

{ rı 1. el· ı · 1 l · "lı ·1r • •U mi( ır. /Jurı ar nıe< enı· 
rl 

1 tıbus tlnıej(' mulıtuç değil· 
•• er. t;ıınl·ii medeniyet ı·e irfanı 
:o;o~ kendileri ilıdas etmişlerdir. 
.. /~ 1t'b .. , 
1 b 1 ı cısa, onu tem es 11 c 
"''' ~ rı trır;;/,m Garp camicmna gi· 

it ım/"r<lir? 
lıı ~~Yu, #asmen Japuura '00 .şa-

l 
.1ıde1ı ayrılan hırlstiyan mi· 

er, . . ı l ,. ' ) anı roman,·art ar. sırp· 
' tumı " ra at. bulgurlar. 
h :ılarmıı tenezzülen olwmal• 
"1eti11d b l - - l 1r· c u mıarılar gorınıı§ er-

' ı luponyudan sık sık bahse
.10t1.1m n J. rl. • ununla beraber o uzar> 
~-~emfdetiııin yaş<ry't§ şerartı 

k . ;/nı. gibi bir ) akın §<JTk re 
enı:: milletinin içtimai şera· 

,7;:sı11<1u fark büyüktür. Japo
"'4> er lıu usta bize mc§k ı·c nii· 

olumu::. 
Rus"'ı ı· n . 1 • er " ıyu ge uıro: u gerıı§ rı· 

l 'et.:rübeleriu en müthişim• da· 
· j/lcır dcılıa durulmamt§ftr. 

" )'ada niimunclcr aramak 
ı,. nı<'vsim$İz<lir lıc>m telıliilıe-. ' 
l\ulı 11 ı 
1 
~ _r al/wnlar. Et t•t ! 1Jwrw· 

'fite •<y11iılilrıd.f!n zİ)adcsiyle mii-
11 ° ubiliriz. 
'hılar k .. ı- - ·ı b' lfı/Qı t•e rum oy mu ı c ı-

4ı,. er arasında çol• benwyiş 11<r 
il ~>va.'"· Veııcbilir ki tc>tkilwt 
'llQ urısf!, /Jcrliııe, /,,om/rfl •a, 

nyaya 'kcular gitmedetıse yo
l~ te masraftan tascırrııflu Ati
l~d·v" · 'o/yayn gitmek dcrlıu fa
r ır d / /J· • a ıu kolcıydır. 

l>t~r de rıiimunelf'rindl!n rol.· te-
, .... edecegimiz yeni memlekt•I· 

; du~uııu unutmayalım: Ü>uu
.. 1rıerıka, bütün /Jritanya do
ı~tonfarı.... l'a/m; llir rıol.·taya 
ia"!'ıtzı <'f>ibederim: /Ju menıle-
l. erın sP.kenesi aıırupalıdır, in· 
ıı . 

' Mpanyul, 1>0rteAi::, fran:.ız, 
lQrtı~~kiidir. Rıı muhacirler u-ıa

llc.aranırı tecrübelerini lıamil 
ak oralara giuiler. f'almt bun· 
o J{eıuı ara:ziyi nu"l ih) a et· 
t işte bu huıwta kemlıleriıı
istifade mümkündür. 

C. N. 

Ciııayet ıııi? 
E.velki gece Rumeli hisarında 

/~•n akıntısı tabir edilen malıal
S Yaşlannda bir ceset bulun

"4b.ır. 
tv 'tahkikat yapılmış, bunun bah
a~n Abdullah isminde biri olduğu 
r~k t edilmiştir. Bu adamın bo~
~ • ını, yoksa bir cinayet netı-
~ll\de ıni öldüğü henüz tc•·bit 

~ttniştir. 

n ~~n ll11al ırna ır 
lntihar tt· chhiisii 

A. tl):ı Yasofyada oturan Kadastro 
· ~ \irlarından Tahir beyin ı.evce
tıı ~h: hanım zevcinin va:ıifesin-
~I\ •~ından müteesıiren )ok-

. tuhu koklamak suretiyl in-
l"a t bb.. . ~ ' 'd • 

11 
eşe us etmı~ ve tc nvı 

l •lınmıştır. 

ValfilgouııDaıır 

1 ) anbrıu 
~~ c~hla .k~lede Hırdavatçı Saba
~~ endının dükkanından yangın 

., •• d .. d- -ı .. tü a son uru mu4 r. 

Kavga Dar 
~ Ev kira ı 

'uc;.asofyada can kurtaran ma
~tııdi;ıde oturan Hafız Ahmet 

L. e zevceıi Hayn·y~ hanım 
~raı· 

-
1 verme i e han1mı 

Dün akşam dahiliye vekili Şükrü 
Kaya beyin şerefıne şehrimiz Türk
ocağında 80 kişilik b:r çay ziyafeti 
verilmiştir. Teşrifleriyle Elaziz o~
ğını ~ereflendiren vekil bcycfendE
ye ocaklar tarafından beyani hoş
amedi edi!miftir. San::imi musaha
belerden •sonra iraclolunan bir nut
ka CC\ ap veren vekil bey, gös~e~
rilen samimi muhabbet ve ılti
fata teşekkür etmiş ve ezcümle 
d e rn i ş ti r ki : " Şimdiy~ _ kad~r 
bizde millicilik ve Türkçuluk bır 
fikirdi. Onu harekete inkilap etti
ren c ~-nhuriyetimizdir. Bir fikir 
dimağ!arda ve vicdnnlarda ne ka
dar kuvv~tli, ne kadar esaslı ol~rsn 
olsun hareket haline geçmcd kçe 

mücerret bir mefhum halinde kalır 
ve hayatta yapacağı tesirlerin izi 

derin olmaz. 
Türk istiklal ve inkilabının ulu ba-

nisi Gazi Mustafa Kemal hazretle

rinin inkilap hrkası olmak üzre 
tesis ettiği cümhuriyet halk fırka
sına millici olmak kastını da ilave 

etmiş ve milet ve c:ihan muvace-
hesinde türkçü olduğunu ilan cbı\iş
tir. Rejiıµ, ve fırkanın hükumeti 
de Turkiye Büyük Millet Mec
lisinde ~it oldu~u itimat saye
sinde k a n u n u n verdiği nufus 
salahiyetleri Türklüğün yük -
selıııesi uğrunda sarfetmektedir. 

Türkçülük bizim için hetn bir mes
onet ·, hem de bir gayedir. Bunun 
için Cümhuriyet halk fırkası türk 
ocaklarını kendi teşkilab arasına 
almış ve ona kuvvet ve kudret 
vermiştir. Millicilik programının 

tahakkuk ve tatbikine onu vasıta 
kılmıştır. Ocaklı kardeşler bizim 
için aynı zamanda fikir, gaye, ha
reket ~e mesai arkndoşlarıdırlar. 

Ocakların muhitlerini yuksek 
fikir ve gayeler letenviri vazifesine 

bu havalide temsil vazifesi de inzi
mam etmektedir. Damarlannda do
laşan kan ve temiz türk kanı olC:uğu 
halde, ihmal yüzünden dilleri ya
bancı dillere kanşan, çetrefilleşen 
Türklere kendi dillerini öğ-retmek 
Elaziı. Türk ocağının en büyük ve 
en şerefli vazifesidir. Bu vazifenin 
if asma Elaziz ocakları merkezi, 
hükümeti her r.aman kendisine 
ı.ahir ve muavin bulacaktır. 

Malatya, 31 [A.A) 
Dahiliye ve~iti ve refakatlerin

deki zevat bu gün şehrimize gel-
mişlerdir. 

Gece evleri soyan 
kadın Jnrsızlaı· 

Edime, 1 [Husu i) 
Bir aya yakm Edimede bir çok 

cvJerin kapılarına anahtar uydu
rarak hır·ızlık yapan bir kum
panya türemişti. Bunların . A}:as 
b~y mahalle inden flü eyın ıle 
zcvce:;İ l;-atııta ve hir de Harlicc 
isminde bir kadın o!Jukları unla· 
şı]nıı~tır. Hırsı1Jar µece hir evi 
soyarken yakalandılar. 

:Fuıdık nıahsulii 
Trabzon, 1 (Hu u i) 

Bu ~ene !\ vrııp.ıdaıı fazla fın
dık talebi \ardır. Bu eneki malı-

sul i-.e mnuttccs::siif geçen ı-.encye 
nazaran } üzde elli noksan olmak 
üzre, 109,000 kuntu fındık 'rdır. 

Ornıan ~angını 
Muğla 1 llhı~u i) 

~ < thi}enin Glıhe "' rıcı~ıııa 

b. Kclt•·ı><'dc orman orman 
ta ı J 1 

l rıktı ltfa ına ça ı~ı nor. ) angın .,, · _____ _ · 

Plıtlaya ıı top 
Londra, 31 [A.A] 

Bnhriye nezareti tarafından ~ir 
tahkilcat neticesinde Devonshıre 

_ _ d ı.· mr top kazası 
kruvaıorun e •• ı 8ııı.· 
ayni bir kul~ye mensup toplann 

bir salvosundan sonra boşandığı 
d·ıen bir topa vakitsiz olarak zanne ı •1 . 

ikinci bir merminin ithalinden ı en 

gelmi,tir. 
Bu hatanın farkına vanldığı 

zaman attık İf itten geçmif idi: 
ikinci merminin birinci mermı 
üz.erine yapbj'ı tazyik bunu pat
latmııtır. Topun kaması parça 

lınuf ve y.vılaa yakıcı parça o 1.-.1 

azlar kaıeınatta } ıfılmıt uwU• :an dijei' mermileri iı filik ettir· 

' • hJ ınclnıı 'ıralnnnw-tır. Tren 
'1ıırınu. \e \aralı fuq .. ,oııu alın
ını~ a <lu, tı·•·ıı •\l.t) und..ı gelcliği 
ı.aman mcrrıılı <ılnıiı~tiir. 

Zeki ]JŞ. Sivasta 
S:vas, 31 [A. AJ 

Umum jı:ınd .. rnıa kumandanı 

Zeki poşa .'ichrirni:re 1!elmiştir. 

ZepıJelin'in Se)rahatı 
Bal, 1 [A.A] 

Saat 3.30 da Fredeikshafen den 
hareket eden zeppelin snat 6 da 

1 

8

;.;·;~~~~ç;·:~mobil 
Londrn, 31 [A.A) 

Münakalat nez. retinin bir is
tatistiğine na~nran clyevm Jngiİ
terede dolaşmakta olan otomobil
lerm adedi ~ milyon 270 bine ba
liğ olmaktadır ki bu miktar geçen 
Teşrinisaniyc nisbeten 512 radde
sinde bir fazlalık göstermektedir. 

Talıdidi 
te§li~ıat 
Londra, 31 (A.A) 

Başvekil M. Mac Dona'd, mev
kii iktidara geçt' ğ'i 'e yeni Ame
rfüa sef.ri Londrn.ya geldiği gün
den beri tahdidi tcs'. h .. t hakkın
daki müıal::eratın pek ilerlediği 

salahiyett.ır mnhafildc bcya~ o!un
maktadır. Di~er tnr~f an 1931 de 
mukarrer olan t:ıhdidi tf"sh1ıat kon
feransının tarihi in!kadını ynklaş
brmak imkanını taharri için baş
lıca bahri devletler:n bu sene so
nunda veya gelecek sene iptidasın
da Londrada toplnnma.ı:ı Amcrika
ca arzu edilen küçük konferansa 
iştirake da yet edilmeleri imka ·un
dan bahsolunmaktadır. 

Matbuatın i.s~:hlarına göre şi
mdiki müzakerat fngiliz-Au "'rikan 
iti!ahna esas obcak prensiplere 
taallul: etmektedir. Bu müzakenıt 
gerek Amerika gerek İngiltere do
nanmalarında mevcut olan muhte
lif gemi •mıflan ve tipleri arasın
da bir mukayese yapılmasına im
kan bırakacak surette tc\•si edil
miştir. Daily Mail, M. Mac Donalc!
ın Amerikaya gideceği birinci te
şrin ayından evvel mü:ıakerabn 
ln_giliz-Amerikan it:I.:f ının bilkuv
ve tahakkuk etmiş acldolunabile
ceği bir noktaya va51J olmuş ola
catı ümidini izhar ediyor ki bu 
tiıkdirde reiı Hoover in büyük bir 
aat>ırsızlıkla bekJeC:liji tahdidi tes
ffljaf konferansının içtimaı temin 
edilmiş bulunacaktır. 

Plajda ktıdın 

le> ir Frım :1. ~az le inde lıir k.ı
u;:m!J dırı, harı\oltrda açık uçık do
laşan kızlar ic;iıı şu nt rlurı ) nziyor: 

"Arlık hu, fıiı~ te. nazari dikkati 
cclLclıııcp.m adı bır ın.mmrn lirliııc 
girdi. 11 ı bir erkek, ) anı lıaırnıdım 

gt-çr•n bir lllZP \e ç pJJk t>tf' dorıı p 
Lilc bakını) or. .ı\lıliik 'l' iffet bir 
tara! ı dursun, bu gl'ııç k zlar lııı) at
Inr.nda Lır giin, kcııdılcrıni csrnr.11 
'e gizli ~e) in cazıbe nd ıı mahnuıı 
gurdükleri ;-.aman ei du) ma) acak
lsr mı .,, 

Hi~ ~tıplı ~ok ki: örtülu bir 
l\adııı, ~ıplak bir kadından daha 
ı s;nrlı \C manalı bir filemdir. Te· 
ce üı-ı~ hırs \ c ıııer.ık erk('ğİ ancdk 

ört ulu kadına se\ kcdeLilir. 
Faknt bakın, zamane kızları ne 

ce\ ap \eri) orlar: 
uBiz uicuılunıuzu göstermekle 

kendımizi aldatmadıl(ın:uz 
katarını da ı:ıldatıııı) o~uz. r ı· 
vaç Lir §İrketse, hu _sı1ııte.m ı;ıdrelketl~
rin menafii namına ış :rı sa eıu-

riror. İçimizde en cur etkar olanlar 
• 1• kocaları l.ıuldular. Kadının en ı) .. 

hakiki sırrı maddiyatında. değildır. 
Gömlekli \eya goıııleksız, Liıtıın 

rinde 1200 metre Poincare hakkında hürmetkarane 
bir r~an kuılam'makta ve sür'atle 
iadci d:yet etmesi temennisi izhar 
olunmaktadu • Brynnnamede yeni 
hükfımetin M. l>o:ncarc nin icr<!
<:.tına dcvnm ve bunları itmama 
gayret41 edeceği beyan edilcrnekte
dir. Yapılacak iş bütçenin muva
zencs:ni, paranın istikrarım temin 
ve harici borç?an tesviye etmek 
suretiyle mali ahvali ıslah etmek
tir . Bundan evelki iki kabıne 
F r a n sa n ı n emniyeti v c onun 
cihandaki maddi ve manevi men
fo::ıtlerinin müdafaası için sar -
fo!unan mesaiyi tetviç etmek gibi 

metre sjr'atle uçmuctur. Zeplin 
11,19 da Bordo hnvnlisindelti ba- maktadır. 

Sofya, 30 (A,A] 

n ti,ce!er ve-mesj la.,ım ge'en la 
Haye konfer<!.nsının içtim'la d"ve
tini mümkün kılmıştır. Beyanna
me boy e bir vaziyet muvacehesin
de itilafın mümkün olabileceği ve 
hükumete iştirak etmekten imtina 
eylemi, olnnlann reyleri ile hükü
metin b~ynelmilel mesaisini teshil 
edec k'.leri ümidi iz.har olunuyor. 
Meclis hüki'ımete 136 reye karşı, 1 
324 rey rı. itimat beyan etmişti. I 

Paris, 1 [A. AJ 

Gazeteler, Briand knbinesi,nin 1 
kat.andığı kuvctli ekseriyetin La ı 
Haye k<mferansına icap eden nü
fuz ve salahiyetle gidilmesini müm
kün kıldığını yazmaktadır. 

Hilulista11du .fe),.ezı111 
Londra, 31 (A. A) 

H'ndjs,tanın Sint havali.sindeki 
feyezan, yağmurlann arkası kesil
mediğinden do1ayı cl'an devam 
etmektedir. Jadpora giden dcmir
yolu 6 mil uzunluğunda bir kısmı 
temaır.en harap olmuştur. 

·" 11 eyfızl,o r, kı zı!la,. 
Londra 31 [A.A) 

Röyteı: njansına Toltyodan bil
d:rild ğine güre, Vihıdi~ostok un 
250 n.";l şimalinde kain iman şeh
ri civa:-ında beyaz ve kızıl Ruslar 
ara ında ciddi bir müsademenin 
vukuunn dair bazı malumat gel
mi~r. Bu !Çarpışmada tarafeyden 
100 kişi telef ve mecruh olmuştur. 

l Ağustos 
Şanghay, 1 fA.A) 

1 Ağustosta vukuuna intizar ol
unan ciddi ..kargaşalıklar olmamıştır. 
\[..aı.iyet tabii telakki edilebilir. Bey
nelmilel mıntakada yapılan bir 
nümayiş sür'atle bashnlmıştır. 

va şeraiti hakkında müstacel 
mat i temiştir. 

ı~ 
maıu-

Ç. 
n- us 111iiz-<ıkt)resi 

Pekin, 1 [A. A] 

Matbuat mumessillcrine beya· 

natta bulunan Çin milli hükum"
tinir. ş;mendifer naun M. Sunf, 
Ç'n;n şu esas üz.erine Sovyetlerlc 
müz ıkerata g·ric;m ·l< niyetinde ol
duğunu söylemiştir: 

Şarhı Çin şimendiferlcr'nin 
bütün hukuk ve menafii Çin ile 
Rusyanın müşterek malı olacak, 
şimendiferlerin idaresi Çin tarafın
dan temin edilecektir. 

. Londra, 1 (A.A) 
Rusya ile Çin arnsında müza-

kernt dün Mançuri hududunda 
başlanıldığı rivayet olunuyor •. 

Mııal iıııleriıı 

liôn(:rrasi M -
Pün saat ikic!e muallimler bir

liği, birlik binasında seneJik kong
ralannı aktetmiştir. 

Kımgrede birliğin bir senelik 
faaliyeti ve hesabab tetkik edil
miştir. 

Ziraat EııstituJeri 
Ziraat tedris~nnı ıslak kaunun 

mucibince Ankarada inşasına baş
lanmış oian ziraat enistitülerinin 

ikmaline büyük bir hararetle çalı
şılmaktadır .. 

İnşaatta şimeilik iki yüz amele 
ve ustn çnlişmaktadır. Almanya'nın 
en büyük enstitüleri tarzında ya
pılmakta o 1 an bu müesseseler, 

memleketimizin zira a ti n e pek 
büyük amil olacakhr. Hali hazırda 
küçük binalardk faaliyette olan 
laboratvarlarda yeni binalar yapıl
dıktan sonra daha geniş bir şekil
de çahşmağa başlıyacaklardır. 

Bu enstitüler kolonisi, labora-

tuvarlaı·, müdettis muallim evle
ri, talebe dershane, ve yatakha-
neleri, bahçeleri, tecrübe tarlatan 
ile diğer memleketlerde mevcut 
müesseselerden ibaret büyük bir 

teşkilat olacaktir. 
Almanya,da Berlin'deki Dalem 

Paris, 1 [ A.A ) 
1 Ağustos günü sükun ile baş

ı a mı ş t ı r. Postalarda istasypn
lar<'!n münakalat tabii bir surette 
ynpılma'kta ve fabrikalarda çalışıl
maktadır. Yalnız bir kaç kişi işle
rini bırakm1şlardır. Payitaht her 
zamanki manzarasını muhafa:r.a 
ediyor. Humanite gazetesinde gece 
1stihzara t yapıldıgı sırada 6 ko
münist tev.kif edilmiştir. Ameleyi 
işlerini bırakma.ğa teşvik eden 
Saint Deniz belediye reisi de tev

.. sistemi Ü"'erine yapılan bu bina

larclan şimdilık yeni binanın ikma-
1 line çalı.ıılmaktadır. Bu müessese

ler Ziraat kimyası z.iraatti um\"Dlİ
ye ve hususiye zöotmim, nebatat 

kif edilmiştir. 

-
hn}nt nı ht'rtılıer gcl'İrcceAi erkeğin 
l>ılmc i lazım gelen nıunc\İ}atıdır. 
Bi-ı ahlakı b ıylc tclekki cdı) oru '· ., 

Dcniw ~iden H') n ı,.,ıitıne) en 
g"nc: kızlnr hu iki ınaııt•kıan Jınngİ· 
sini J..u, 'etli }mlu\ ıırlars-ı, on ı görı 
nııwl t ~"bilı rler. 

Hangisi güzel ' 

A nupJ f!tİzeli \C Aınerik.ı 
l~~ guzdi f c.'ınmuzun 28 zıwle 
Unm ille' de TıHI :ılıakıt) a ~ıdıler. 
Hıingisı daha gltzel '? A uupalı nı • 
Amerikalt m~ ? Diıtüll Dau\.illc ıki

}C a)rıl<lı. Herkes balıse. gir şti. 
Hatta o kadar ki, 'umruklar ka1~ıı, 
kafa~ar kızı§tı, ncrde'ise bir arbede 
çık.tcak. Aıııstİerdcn mürekkep bir 
jüri \tıZİ)e\ı görünce 'kararını verdı: 
0 1ki · <le güıtel l,, dedi. · 

Kııdar mev'ut 50,000 frangı 
pnylaı,ıtılar. Fııknl kalkan ) uınruklar 
indi. Geril.en !.·ehrelere tchc!':slım 
geldi. iki) e n) rılaıı Dauville birleşti. 

Şu insanları lıarıştırınnk ve kar· 
deşe 1;cvırmC''k ne kolay şey ! Yeter 
ki iki tara(ı memnun eden )Jir hlJ· 
kum .., c rilsin. 

Tevekkeli dt'ğil, lı:lkim gc~ İnen 
t!ski zaman hiıytikleri Lu şırrı daha 
çok evelden bili) orlarrn ~-

, hastalıkları de lıaşerat, fijyoloji, 

hıfzmhlıa ve bakteriyoloji, cerrai 
klinik. ve baytari dahili hastalıklar 
enstitüleri pu binalardan kimya :ve 

emrazı nebatiye binalarının ikinci 

katlannın inşasına başlanmıftır. 
Müess~slerin harici aksamı kış

tan evci ikmal edilecektir. Enstitü

lerin g"lecek sene spn baharında 
yeni b nalara nakl ve faaliyete 

başlam lan muhtemeldir. 
luşalt, m ü t eşek ki 1 muraaba 

heyeti tarafından fenni bir şekilde 

kontrol edilmektedir. Çimento ve 
sairenin mukavemeti günü gününe 

muayene edilmekte ve inşaata ona 
göre mösaade olunmaktadır. 

Sıcaklar 
Tan are- Cemi} eti heyeti c' cl

ki giın Aııkar.ıda toplaımııştır. 

Bu içtınıud ı 30 ğu tos Zafer 
\C ltı)')3rc lıayrrımı luızırlıklarile 
i:;;tiğul ctmistır. 

Düıı, bilha s ı şehrimizde bu· 
!tınan bahçr ve baı "'alıipleri da
vrf edilmi,.tir. Tayyaıc cemiyeti 
Lu sene b.1yraında .)apılacak ey
leı'ı.celcrin geçen ::ıenedeıı mü

kemmel olma ı için hu davette 
ınüe seselcrinde ·1c gibi eylence
lcrin ) npılubileceği tetkik edil
mi:.tir. Bayıaına daha hir a} ka
dar ' ı olduğu için bu husus
taki ha~mlık ve tcrtihatm c a lı 
olması umumen kabul edilmiş 

olması ve miie · e "nhipleri 
tarafından U) rıca pruğrrımlar }a
pılıp cemiyete hildirilıne"'i karar
la~nn~hr. · 

Yugoslnvya hükiimdinin nota
sına dnir olan neşriyabnda mat
buat, Y 1.1goslavyn hükumetinin bu 
teşebbü üsünün Pirot mukarrcra -
tını te.namiyle suya düştüğünü ve 
aynı meselelerin şimdi yeniden 
müzakere edilm<'si lüzumunu orta
ya attığını yazmaktadır. -

Hatta bozukluk yok! 
Dunkıı Ak m r('fik'Pcinıi:ııden 

1 
imine!• Aıık ra • 18tml ul telefonu· 
ıı•m 1 ıuldıığuııu \l ıııulınl ere cdil
nıt'dığıni } azı\ or<lı.ı. Bir muharriri
ınizle bunu po t'.l tdcfon b:ış mudu· 
rlt Jlusııü B. den sordurduk: 

- "Geçenlerde hir gece bozul· 
muştu, tamir olundu. Den dalıu İm· 
di Ank ra ile goru~tunı, bozukluk 
)ôktur.,. CC'\obını ald k • 

Taşrada 

Bir giiuhık vak'alar ~ 
Artviniıı B 'tla nahi)e i Mali

ye Tah~ildarı Ha an efenJiyi öl· 
dürmek sıırctil talı&ilat parasını 

alan iki ki i )akalnnmıştır. 
Kaleciğin konor uahiye inden 

o~man o~lu ı ınnili oldtiren bit 
kişi Adliye) o \erilmhtir. 

JJgaım ) ukon çiftlik koyün
den Sait karı ı Hanıdiyeyi oldü
reıı U) nı koydcn iki kişi Adliye.ye 
verılmi\tir. 

Kanıhic;arın Alim köytinden 
Ahmet oğlu Aliyi o]düren ilci 
kişi Adliyeye \crilnıiştir. 

Karahib.ırm Koroğlu köyün• 
den Ali o~lu Seferi oldüren bir, 
kişi adli ye) 'eı ilıniştir. 

Trabzondnn Ahmet oğlu Sey
fettini yar.ılı}an \C validesini ol
dürenlcr Adlİ)cye H·rilmi lerdir. 

Fatsalı karip oğlu Ha an efen· 
diyi ağır surette yaralayan amca 
.zrıdc ... i Ccmtl Adliyeye verilmiş
tir. 

Fat anın SaJilıJi koyunden Js
lam oğlu Sami \C karN Zarifeyi 
ağır suretle yaralıyon dort kişi 
Adliyeye verilmişlerdir. 

Ordunun Ahulhnyı köyiinden 
Hüseyin kızı Ayşnyi kaçırnn iki 
kisi \dli)eyc verilrııi~lerdir. 

Tokadın kızılca koy muhtarı 
l:smaili oldüren \C koy imami 
Jbrahim ile Jln an Levcesi Ş •rife
ye ve Himmet 1,e\CC i Kameri 
)aralayan iki kişi ~akalanmıştır. 

SafraııLolunuıı Akar ku) ünden 
kanı IIııJil oğlu Halili oldüren iki 
kişi yakalamnı lnrdır. 

Malaty~tdu bir ~irkat vuku bul
muş, fail olan bir kişi } akalnn
mıştır. 

A }aşın Güdül ndhi) esi Enıir]er 
mahalle indrıı B.:ılcı oğlu Mu tafa 
hcm~ire ı H.ıv.) i uldürmü;:tür. 
Katil Adliye)<' vcrilmi tir. 

Kırk arelı'ni9 Kol ıtcn k ) im
den f..,r.ıil o lu Darnlın para ı 
ı;alınmıştı. {:Ulanlar Adlıy('ye 
veril 1111~tir. 

To yunııı Ode ke köyünden 
knrısıııı )ltr.ıla)arı Rnyram oğlu 
Hasan A<lli)'t'}'l' H·rilıni~tir. 

Tu )anın Côt ko) ünd~n Hasan 
oğlıı o ... nu:ını )aralayan bir ki~i 
adlı) eye verilmi.,.tir. 

Ka::;tamonunun Sapança J .. o. 
)'lindcn İmam oğlu Ha an karı ı 
Eıııineye cebren fili ~eni t•tmek 
maksadile lasalfit eden bir kişi 
}akulaıınıı~tıı. 

Adaııadn ucuzluk nun m<')\:S 
ve sebze piyasa ını dola.an bir mu
harririmiz aşağıdaki fiyatları teqpit 
etmiştir. 

Apa 15, Elma 20, Üzltm . )edi 
hu~uk, Şrftnli 20, Erık 20, İncır 20, 
Karpuz iki bu~uk, Kavun iki lıuçuk1 
sebzclcı den Domatl'!i llç lıuçuk, Pat· 
lıcan > edi tnııesi 5, Dnm) a 2 ) tmi 

5, Yetil biber ) tiz tane i 5, So •anın 
okkası } edı bu~uk Sarımsak 20, 
l ıı ul a l<>, Borul 10, Patatis J O, 
• • -- ~ Ilı t n i 5 kurıı~a ı:ıat ] .. 

1 • 



Kadriye H. son celsede kendisini ııas. müdafaa etti? 

yedi "Y süren tahkikatın neticesi
nde kaleme alınan kararnamenin 
mahiyeti kanuniyesi anlaşıldıktan 

sonra masumiyetimiz bütün ma
nasile şerefli mahkemenizin huzu
runda ispat edilmiş oluyor. 

Makamı alii iddianın çok mü
dekkikane, ve nezihane bir suret
te teşrih buyurduğu davanın yal
nız bir noktasına asil ve necip bir 
ruhlu Cümhuriyet müddei umumi
sinin müsaadelerini istirhamen ila
ve etmek isterim ki, o da benim 
Gazi hazretllerine vuku bulan mü
racaat ve ilticam, gösterdiğim se
bepler hayal ve mantıksızlığa ka
pılark değil, onun eğilmiş ümitleri 
doğrultan şefkabna ruhumda do
ğan büyük bir itminana kapılarak, 
düşen acızleri kaldıran, kuvvetli 
ellerinden öpmek içindi. 

Bunu dn, hiç kimseye söyle
medim. Geçmiş zamanın feci dert
lerini onun merhametine tevdi 
için; ilan mı etmek lazımdı, reis 
beyefendi ? uzun seneler benliği
me sindirdiğim derdimi daha uzun 
zaman saklayabilirdim. Fakat ka
dınlığıma, şerefime vurulan darbe 
beni sakin ocağımda sersemlet
mişti. Dayan:ımadım, tahammül 
edemedim. Bu darbe lstanbulda 
babamın ahpabı binbaşı Riz.a beye 
Mısırlı Mahmut Zeki beyden yazı
lan bir mektupla indirilmişti. 

Reis beyef eriai , hayattr bugün 
hala hicran ve tahassürünü çekti
ğim, yegane tesellim çocuğum, 

şerefim ise kadınlığımdır : Çocu
ğumuzun hayatı saadetine engel 
teşkil edec""k ipdiasile çdcuğumu 
öldürmcğe kalkışan Mısırlı doktor 
Mahmut beyin arzusuna muti gö
rünerek lstanbula geldim ve bila
hare de aynldık. Bu husustaki 
tafsilat, evrakı tahkikıye üzerinde 
vardır. Yalnız reis beyefendi: bııra
da çok muhterem heyeti adilenize 
ve yakından alakadar görünen 
sevgili izmirin iyi kalpli insanlan 
huzurunda çok samimi lisanla de
rim ki ben, kendimi kendi vicda
nımı bildiğim kadar hiç kimse,hatta 
anam, babam bile beni bilmez. 
Hakkımda gayri meşru düşünenler, 
taliin zulmuna, aile hayatının feci 
akibetine uğramayanlardır. Vicdan 
ve namusuma hiyanet etmedim, 
onu Allahla ben bilirim. Düşman
lanm, garazkarlarım bilmek iste
miyebilirler. 

lntihru'.ım meselesine gelince, 
reis beyefendi, onu da kısaca 
anlatayım.Biz de her intihar vak'ası 
derhal aşk kahramanlığı le terd1-
me edilir. Hiç kimse bunun aksi
ni düşünmek istemez. Hiç kimse
ye hakikatın iç yüzünü anlatmak
la inandıramazsınız. Nihayet öyle 
bir dedikodu, öyle bir teva
tür şeklini alır ki hakikaten bü
tün samimiyetini siz bildiğiniz ha
lde,: vicdanınır.. ceza ve cefa duya
rak, inanmak, inanmış görünmek 
mecburiyetinde kalırsınız. Çünki 
dedikodu, bilhassa bizim ma -
halle hayabndaki dedi kodular 
öyle bir mahiyet kesbeder ki 
)>unu ölüm bile iemlı.lett-rnez. 
Yani reis peyefeodi, riyakar -
bk •Üsünü vermemek içb tafstla
hndan sarfınaı.ar ede~k söyleye
bilirim ki Paşabahçesi imamı Ah
?~t Hamdi efendinin softa u;>ulü 
böyle anlatbğı gibi hen Mısırla 

:Mahmut Zeki herle teaşşuk ede
rek evlenpıedim. intihar ise sırf 
.bir ıdedi kQdu yüziind~di. On 
ıdört yaşındaki kız ço'iuğunun ya
ı:alU,,11• a Mısırlı Mahmut Zeki bey 
ıdetil. Paiabahçesiade dokt9r Ha
san bey sarmlş ve t~vi etmiştir. 

Hayabp .bana :Qasip etmediği 
taliıizliğe kurban olarak, iffet 
ve Afwusun .ocz.ah~t ve .r.ıe_!ane
ı,ine itimad~ MışJrlı Zeki beıle 

Jljlahare evlc,ndim. Bu~u ~mam Ah
met Hamdi ve Muht-.r Ahmet e
fe.udilerin şehadetile değil,omevlui 
içtio;ıaileri çok yüksek, he.ni :t•akın
dan daha iı·i tamy,an insanlarla, 
hatta reis beyefendi. bizzat M•sırh 
Mahmut Zeki beyle ve ev-rakı 
müspite ile de ispata her zaman 
için hazmın. 

Reis Beyefendi, burada istintak 
bakimi Hikmet beyin k.urdu~-u tu
zaklardan biri de tabanca pıesele
sidir. Çok gariptirki tnb~nca taşıdı
ğırı;u ışiten, oda yalnız paşabahçe
şjnden iki üç şahit ifade ediyor ki: 
Biraz yukarda arzetmiş olduğum 
mahalle jmamı, mahalle muhtan ... 
ij,tta Reis Beyefendi bu şa.Wtler-

den biri diyor ki : Kadriye hanı
mın silah taşıdığım işittiğim o ka
dar eski zamana aittir ki kimden 
işittjğimi bile tahattür edemem. 

intihar vak'a.sa ded;kodularına 

ilave edilen Kadriye hanım taban
ca taşırmıf meselesi, vak'a ile ka
panmıf on beş, on alb sene soyr 

[Birinci sayfadan nıabat] 
Hikmet beyin huzurunda açılmıştır. 
Daha garibi ~u ki istintak evrakı 
müstantiğin tesbit etmek btediği 

tabanca endahtlan, bunu gören olm
adığı gibi işiden de yoktur. Müma
rese peyda etmek için talim ve en
dahta kalkışan, Paşabahçe gibi ufak 
bir mıntakada bir aile kadıni 

kıra çıkıyor tecrübe talimleri yapı
yor, halbuki silah sesleri işidilmi
yor, oraya polisler, jandarmalar, 
kurucular. Huna nasıl inanılabilir 
reis beyefendi. Islaubul polis müdü-

riyeti Başmemurlarından Emrullah B
eyin kendisini tanımadığım halde ta
kibime memur edilen, hak ve vic
dandan başka bir şey düşünmiyen 

bu vazifeşinas memurun huzuru ali
nizde mazbut hukuku umumiye 
namına şahadetini hürmetle yad 
ederim. 

Doktor Vedat Beyin refikası 
hanımı bir defa bile görmedim." 
Hiç tanımadığım halde istintak 
suretile alman ifadesine nazaran 
Mısırlı Mahmut Zeki Beyle aramız
daki talakın sebebi benim yara
mazlığım imiş. Bunu da dedikodu 
mahiyetinde işittiğini ·bildirmekle 
beraber Mısırlılarla Türklerin bir
birlerine olan münaferetlerini ila
ve etmeği de unutmamış. Bundan 
daha tabii bir şey olmaz reis 'be
yefenei. 

Istanbula geldikten ·sonra ay
rılan bir kadın i~in doktor Mah
mut Zeki 'beyin Mısırlı dostları 
bundan başka bir şey 4>Öyliyemez
lerdi. Tamik ve tahkikine lüzum 
görmeden yalnız kendisine lazım 
bulunan kelime ve cümleyi muvaf
fakıyetine esas ittihaz ederek te
sbit eden Müstantik Hikmet ·heyin 
aczını nazan ittilaınıza arzederim. 

Istanbul tevkifhanesinde Alman 
tebaasından olup af ve te' cil ka -
nunundan istifade ederek Alman
yaya gittiği mevzuu bahs olan 
Madam Margaretin istintak haki -
mine vermiş olduğu ifadenin sıhha
tine katiyetle kail değilim. Çünkü 
bu kadına lisan bilmediğim için 
bir şey anlatmağa imkan olmadığı 
gibi çok eminim ki huzuru adale
tinize bu kadın celbedilmiş olsay
dı, şahsi maceram hakkında bir 
kelime söylemediğimi ikrar ve 
Müstantik zabıtnamesindeki ifade
sini huzuru alinize gelen diğer şa
hitler gibi tekzip edecekti. 

Şahitlerden Mevlüt Ağa ismin
deki kapıcının mürettep olduğuna 
şüphe etmediğim şahadetini huzuru 
adaletinizde tekzipten daha metin 
ve daha sarih surette cerhetmiştir. 
Bu hanımın bir kaç defa Maçka 
apartmanına gcldiğiııi gördüm, de
mesi, fakat ne zaman, ne de tarih 
tayin edememekle beraber kıyafe
timi olsun tarif edememesi şahade
tinde yalancı olduğunu isbat et
miştir. En son ve istinabe suretile 
alınan İstanbul Meb'usu Tevfik 
Kamil Beyin zevcesi Hayriye ha
nımın ifadesi ha~ıkati bütün ma
nasile meydancı çıkarmıştır. 

Yalnız Ankaraya trenin saat 
iki buçukta muvasalet ettiğine 
nazaran evlerine girdiğim aah 
dört sularında olarak habrladığım 
bildiriyor. 

Reis beyefendi, bA,Y.ük Gaıiye 
mektup yaz.ıp ce vap ldığım gün
den beri takibata maruz kalışımı 
geçen celsede okunan zabıta ra
porlarından anlayorum. Bu rapor
larda Haydarpaşadan benimle be
raber trene binen, taharri memur
lan Ankaraya kadar takip ettikle-
rini, yolda eşyamı aradıklannı, 

Ankaraya mu\"asalet ettikten son
ra da emniyeti umuıniyece tertibat 
.Umarak hammal kıxafr.tine giren 
memurların aynca beni adım ,adım 
tarassut ve mur~kabe altma ald\k
ları halde trenin :{\nka~ muva
salat saatile Tevfik KaPlil Beye
fendinin evlerine girdiğim saat 
arasındaki zamanı nerede geçir
miş isem, ne için tesbit edilme
miştir. 

HüJasa reis Beyefendi haz
retleri, tek ve aciz J>ir kadının bü
yük Gazi babasının himaye ve liıt
füne ilticnsı mu.anam hir muele 
şekline konularak garaz ve isnatlatın 
bariz delfülile hile ve desisenin her 
türlüsü tatbik edilerek yedr ay-

dır hapislerde süründük. Bu gün 
hak ve adalet günüdür. Ve bu gü
nü de bize idrak ettirecek olan 
izmirin şereHi adliyesi ve onu çok 
yüksek rulilu Ağır ceza reisi, çok 
muhterem azaları, kıymetli müd
deiumumisidir. Sizlere alenen ve 
ve kalben hürmet ve tazimat ed
er ve benim yüzümden sürükle
nen efradı ailem ve arkadaşlan
ma vereceğiniz berai:\t karan ev
lerinizde sizi bekliyen ,çocu'kıan-

nıza, ailelerinize de hissei şeref 
ve iftihar ayıracaktır. 

Mahkenıe .kararı 
Reisicümhur Hazretlerine sui 

kasta teşebbüs eyledikleri iCldia -
sile maznun ve mevkuf bulunan 
lstanbulda Paşabahçede mukim 
ressam Ali Riza bey kerimesi ka
driye ve Hamide ve valdesi Nadide 
hanımlarla Nasır, Faik ve avukat 
Ahmet Vefik ve doktor Arapyan 
beyler hakkında arizü amik icra 
kılınan muhakemeleri neticesinde 

maznun aleyhimden Kadriye hanım, 
zevci Faik beyin maaşının azlığı 
dolayısile muzayakai maişet ve 
zevci sabıkı Mahmut Zeki byden 
alacağını tahsil edememesi sebe
bile gerek zevcinin terfi ve terfi-
nin ve gerekse Mahmut Zeki bey
den alacağım tahsil edebilmesinin 
teminini istirham maksadile huzur
larına kabul buyurulup buyurul
mayacağını Gazi Hazretlerine me
ktupla arz ettikten ve katibi umu
mi Tevfik bey canibinden kendi
sine muvafakat cevabı ge1dikten 
sonra Ankaraya ğittiğini ve cvel
ce tanıdığı lstanbul Meb'usu Tev
fik Kamil beyin refikalarr Hayri
ye hanıma misafir ~ 1 d u ğ u 
ve ertesi günü beraber gitmeği 

teklif ettigi halde mazeret scrdile 
gitmiyeceğini beyan etmes1 üzeri
ne tedarik ettiği bir otomobille 
Gazi hazretlerinin Çanleayadaki, 
köşkleJ'.ine gidip Katibi umumi 

· Tevfik bey ile görüştüğünü ve bir 
müddet intizardan sonra Gazi ha-
zretlerinin kendisini kabul etmiye
ceği cevabını alınca avdetle tekrar 
Hayriye hanımın evine giderek em-

aneten aldıkları çoraplara bırakbktnn 
sonra trenle lstanbula avdet ettiğini 
ve AnlCaraya bir maksaaı hainane 
ile gitmediğini ve Gazi Hazretlerine 
gönderdiği mektuba Yıldız imzpsı
nı vaı.zetmesi küçüklüğünden beri 
Yıldız İsmini sevdiğinden ileri gel
diğini ve bunda btr giına sui niyet 
bulunmadığını söylemistir. 

Diğer maznun Hamide Hanım, 
Kadriye Hanım 'Gazi Hazretlerine 
mektupla vuku bulan müracaabn- · 
dan sonra muvakkatı nahk ş-e.len 

cevap üzerine Kadriye Hanım An
karaya gideceğinden birlikte man
toluk ve saire ald~klarını 
ve Kadriye Hanımıa maişetinin 

dar olduğu zevci sabıkı Mah
mut Zeki beyden alacağinı alama-
ması itibariyle Gazi '1azretlerine 
müracaat edeceğinden bahsetmek
te olduğunu ve hapisanede iken 
Kadriyehanıma pamuk içinde gönde
rdiği diğer mektup ise kendilerini 
böyle haksız olarak 1.ütiiklenme
sinden müteessiren yazdığını be-
yan etmiştir. • 

Nadide Hnılir, kerimesi K:adriye, 

imz:ası ile ve kendi firması altında 
mektubu yazarak Ankarada ls
t an b a 1 Meb'usu Tevfik Kamil 
Beyin Adresi ile gön d er d iği 
ve bu mektubun bir ailenin konu
şabileceği bir şekilde yazılmış olup 
müphem ve şüpheli fıkralan ol
madığını ve sui kast ile alakası bu-
lunmadığını söylemiştir. 

Diğer maznun• Faik Bey su.i 
kast ile alakar olmadıhını z:cvcesı 
Kadriye hanımın Gazi Hazretlerine 
mektup yazdığından ve cevap 
aldığından malümatı olmadığını 
ancak zevcesin:n kendi maaşının 

az olması dolayısiyle terfihine de
lalet etmesi için İstanbul Meb'usu 
Tevfik Kamil Beyin zevcesi Hay
riye hanıma gideceğinden baı;sile 
manto almak için kendisinden para 
istediğini ve bunun için yirmi lira 
tedarik ederek verdiğini ve Anka
raya gittiği gün vazifede oldu-
ğundan trene gidemedigini ifade 
etmiştir. 

Diğer maznun Ahmet Vefik bey; 
Sui kast ile alakadar bulunmadığını 
ve Kadriye hanımın kardeşi Nosır 
beyle ortak olduktan sonra bir 
iki defa görüştuğünü, kendisi ile 
hususiyeti olmadığı, Anglo Pc
rşian şirketi ve diğer bir şirket 

ile alaltadar olduğunu bir defa Lo
ndraya gittiğini ve şirketle uyu-
şamadığıİu, avdet ederken Parise 
uğradığını ve orada istiklal mah-
kemesince mahkum ~lan Rauf be
ye lokantada teı;adüf ederek Rauf 
beyin kendisine istiklal m a h
kemcsine göndermiş o 1 d u ğ u 
müdafaanamesini göster d iğini 
lstanbula avdet et~ikten sonra 
M. Oven ve Pardo ile şirket 

muamelata için görüştüğünü ve 
Auglo Perş'in şi~keti ile akim ka
lan işlerinin yeniden canlanması 
üzerine tekrar pasaport ç.akararak 
Londraya gideceği sarada çocuğu

nun hastalığı ve billahara tevkif 
edilmesi dolayısile gidemediğini 

beyan etti. 
Diğer maznun Arapyan efendi 

sui kast teşebbüsünden haberi 
olmadığını ve Ressam Ali Riza 
Beyi eskiden tanıdığını, hu müna
sebetle ailesi ile tanışt;ığını ve ica- • 
hında kendilerini tedavi etmekte 
olduğunu, üç dört sene evci bir 
gün Kadriye hanımın maişetinin 
darlığından ve zevci sabıkından 

alacağını tahsil edemediğinden ba
hs ile kendisi de Fehamet hanım 
namında bir hanımın Gazi Ha2ret
lerine müracaat ettiğini ve muave-
netlerine mazhar olduğunu söyle -
diğini ve Kadriye hanımın Reisi 
cumhura mektup gönderdiğinden 
ve cevap aldığından malumata ol-
madığını söylemiştir. 

Gerek huzuren ve gerekse bil-
istinabe ifadeleri mazbut .şahitlerle 
istintak ifadeleri kıraat edilen Ma-

hanımın silah taşıdığını ve sabık zevci 
Mahmut Zeki beyden mihir ve : 
nafakadan dolayı altı yüz albn 1 
kdar alacağı olup tahsil ede-

hmut Celalcttin bey ve Emrullah· 
efendi , Mehmet Fahri ve Mcvlüt 

mediği gibi ze.vci hazın Faik be
yin ~ldığı maaşla temini maişet 
mümkün olmaması hase.b)Ie gerek 
alacağım tahsil etmek ve gerekse 
zevcinin daha büyük bir memuri
yete tayini için Gazi Haz.retlerine 
müracaat edecegini , ı5i>}'lem~kte 
olduğunu ve bir gün Istanbula in-
diği zaman Kadriye hanımın evine 
uğradığını ve postaya tevdi edilmek 
üzere mezburenin kenıfisine bir 
mektup verdiğini ve kime yazılmış 
olduğunu sorunca Gtııi J.;la:zretlc-
rine yazdığını beyan etmeıl!ile ke
ndisi de hayırla olmasıqı temenni 
ederek postaya verdiğini ve arası 
bir kaç gün geçtikten sQnra aldı
dığa c~vap üzerine Ankaraya gi
dece~ini söylec iğ ni ve parası ol
madığından altmış lira kend:si ve
rdiğini beyanla sui kastla alakası 
olmadığını söylemiştir. 

Diğer maznun Nasır bey hem-
şiresinin bir çok dafalar MahJI1ut 
Zeki beyden alacağını tahsil et-
mek ve Faile beyi terfi ettirmek 
için tGazi' hazretlerine müracaat • 
edeoeğini söylediğinde böyle eh-
emmiyetsiz şeyler C!idzi Hazretle
rini iz'aç etmesi muvafık ola -
mıyac;ağından bahs ile kendisi ralı 
olmadığını ve nihay!=i!.; mezbure 
gönderdiği mektuba aldığı muvafa
kat c~va'bt üzerine Aı,ılı'~rn.a git -
mek için hazırlanmış qJduğu halde 
yazthAnesine uğradığını. ve sureti 
kat'pred.e A~karaya gid~ceffinden , 
~iindc;rdi,ği me~tu~IJ f~'{ap. aldığı, 
c~Vı\P~ davet edilmiı o\~u~ndan 
Jıahs :ile kimsenin mani .qAaıv.ayaca
ğını spylemesile kc:odi:si ~ilmecbu
riye vapura kadar götürdüğünü 
ve aıimetine mani olmak için 
zevci Faik beye telefon ettiğini 
ve bil'ahre istasyona kadar gitti
ğini ve tren hareket ettikten son
ra hemşiresi Hamide hanım ile 
avdet ettiğini ve zevf;:inin terfihi 
için gittiği halde trene gelmemesi 
ve telefon ettiği halde hareketine 
mani olması için teşebbüs etme
mesinden hiddetlenerek evrak me
yanında mevcut kendi el yazısı ve 

efendiler, Marika, Şerefettin., Kı -
vamettin , Hasan , Mu s ta fa 
beylerle Madam M ar g e r i t ve 
Hüseyin Kadri bey, Nimet 
hanım. Ml!dam M.~ryam, Gabriyel, 
Avukat Kenan Umer, Asaf bey-
ler, Hayriye ve Sadiye hanımlar 
ve Şevki beyin beyanatından ve 
gerekse birer birer tetkik edilen 
\ahkizat evrakı mündere<:atmdan 
en calibi dikkat ve şüphe ~lduğu 
kararnamede zikredilen Nasır bey 
tarafından hemşiresi Kadı:iye ha
nuna :Ankarada bulund~u sır~~a 
JÖnderdiği mektpuhfr. 

Mektubun ger.ek mündereçtltı 

ve gerekse fıkrası sui kasta ham-

1 

lonulabilecek mahiyette olma a11ma 
ri\ğmcn ~asır ~n esnaJr -muluı
kcım~de medciır mektµbun her 
bif f~rasına ay.n ayrı v~r~i
ği çeyaplagn ~i fiabit olnıJl-

masına 'e böyle bir cürmün 
\kamda -m~tt\Ur edilm~ bir J<im
ı;e -ve hare~e\inin c;rtesi gfüıü bir 
meb'usun adresile ve kendi imza 
ve firması ile yazılan m~\ubu gö
ndermesi hakkındaki şüphe ve 
ihtimaliitı bertaraf eder mahiyette 
bulunmasına mebni mahkemece 
şu ~anaat hasıl Qlmuştur. 

l(adriye hanımın frtalmıut ;le.· 
ki beyle mürc;Heh gt:çen bir hji-
yattan sora zevcei \luırı Faik be
·in bir ınüddet işııiz kalması ve 
biJ'~hra az bir ma4lşla mc;muriyete 
geçmiş ise .de bu da \emin maişet-
lerine ıki,fi gelmemiş olması iti
barile müzayaka l arı n ı n tehJ 
vini için 'USUiü mev.zua hJla&na 
olar!\f zeyci Failç bcyiq terfihi ve 
aab,k zevcinden alacağını t4'hsil 
edebilmek maksadile Reisi<:ümhur 
Hazretlerinin müzaheret ve mua
veııetlerine mazhar olmak için ia
tirhamntta bulunmak üzere huzur
larına kabul edilip edilmiy.eceği 

cevabını alabilmek Üz;e.re Yıldız 

namı müstc n ile mektup yazmış 
v muvafakat cevabı geldikten 
&onra Aukara;ya gitmek i~o ha
ıarlıkta \ıulunmu§ ve hareket gü
nüne kadar karc!.eşi Niınr Beye 
hal>cir vermemiş ve Nasır bey ha
ber alır almaz hareketine man= 

l Ağustos 1929 kaınbiyo, nukut hor::ıasi iiatl 
Açıldı AÇ: 

Talıuilat JVukut ıoıJ 1 Ingiliz lirn~ı 
l Aml'rlkn dolar 2(,t) 

1 :'O Yunnu drahm\ s-ı 

l Almnn uyh, rnnrk 50 
ı A•uıl>ıı şlinl 311 

20 Lf'y Humnnyo ı,ı. 

20 1 ,., ... nutgnr 29 
J t'elrmrk florini 82 
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25 
6 
75 
7f 

209 
Sl 
50 
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82 

~ ~ı l Tertip (A.B.S 
25ı '-< ~ 
121 O Q.. 2 ,. (O.E) 

:o 
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25 • .. 
75 Galııtn tıılıl.-lar.ı: D. '\". 

7 ~1 !.tanlıul tramvay Ş. 
75

1 
RlhL l>ok. /.n•. 

75 Ü11küdnr-Kadık.ö7 Su 
25 lıtambul anonim 511 
75 EreJ!ll Maden 

20 Franeız fraııkı ]()3 

20 lt,.J,an li...,li 217 
75 
25 

163 
217 

20 Kurun Çı·k l•lmıık 12~ 

1 fırıınl'ti~ 11Ü• İ) rl 
l 71oli l.t·lıi~ıan 22 

711 

75 

7 

1221 

22 : 
74 

114 

so1 

790 

75~ llisse seızedatı 
20 Jlfnnr Yngu~lal'ya 
20 Belçika ı-·nınkı 114 

ı P~eta lepan)a 29 

20 llVipre Fraukı 790 . l\Iccldiyc 

Çel; 

Londru 1 lstcrlin 1021 

75 
25 
so 
25 
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llerliıı 
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ı Hl 
2 ı7 
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l\I udıını a0 BurH 
~nmtun Sahil 
'fram•ny 
1'Ürkiye mllll 
Jttihat 

,, lfolgn 3U 
Amstirolnm ,, Florin ] J8 " Cine• rtı ,, 1 rıııı k 2 16 IUmal 

" 
l'raı; ,. l\.urun Hı 05 

3 37 
324 
4 23 

Hi 00 
(il 

cr]" "ark sigorta 
H~kurt 'İ)ıına •• Şilin 3 '.-16 

lllndrit ,, l'ı•7.cla 3 ::3 
\ ıır-,uva ., Zeloti 4 22 

;; -s...ı Anadolu An. T. 
hı. Umum. 

Atinıı ,, IJrabmi 36 95 
2487 

10761 
27 

36 78 o/1 
Dalya Knranydın 
AM!lan Çimen. 

llıılprköy ,. 
Diikrcş 20 Ley Kuru' 
Moakcnu 1 Çronen9 
Bı•lgrnt ttlrk lirası lJiıı. 

25 31 5 

istikrazlar 
f tikrnzı D. vndeli 95 50 

Türk kömür Mt 
Ml-rmer Tqı Ş. 
Hava gazı, alektrik 

.. ",,telQetlq 

Düyunu nıınııfıhede 
11.rnnıİ) r.11 dE'ntlr ) olu 
1902 (,ilmrükler 
1903 hıfdlmıılıi 

194 195 fJaküdar· Kadıköy 
lzmır me.zbha 
i11a0Lul T. Ano 
Rl'h thn do'k. '1' n. 

ittihat dciirmrncl 
~ark mcrk ecaa 
lal. Kuapları 
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~ ı 1903 Tertip l 
Q 90• " " 
~ ]901 190; 
~ J 908 1'-ertip l 
Q ]908 • 3 
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1909 
1913 

~~hremancl . l 

O(J) ... ., ,,.. 
~ --('b ., 

Heji (hali taııfiye.) 

Türk. IÜL AoQ. 
Vulıan Türtr " 
~ark dekfrmen. 

Milli. Mra Me1rı1. 

41 

Dün gelen Zahire ve Hububat 
11 vagon buğday, 380 balya J 

tiftik, 185 balya yapağı, 36 sandık 
afyon, 93 harar koza', 510 çuval 
buğ"day, 60 çuval nohut, ecnebiden 
8500 çuval u.n gelmiştir. Trakyadan 
mal gelmemiştir. : 

} hasa 're Fi atlar • 
AFYON: Alıcılar mallan mua-

yeneye başlamışlardır. Dün 140 
okka lzmir malı 40 liradan satıl
mıştır. 

TiFTiK: Dün tiftik 16172 ok
ka 170 ila 180 kuruştan satılmıştır. 

OGLAK: 3396 okka230 kuruştan 
satılmıştır, piyasa gevşektir. istok 
mal azalmaktadır. 

YAPAGl:Piyasa istek1i fiat 105-
107 karahisar ekstra 115 den 5810 1 
satılmıştır. Halis rumeli 120-125 
kuruştur. 

BUGDA Y: Pıyasa düne naza
ran düşkündür. 37 ton yumuşak 

17 kuruş, 5 paradan 13 kuruş 2,5 
paraya lmdar satılmıştır. Sert 82 
ton 16 kurµş 30 paradan 17 kuruş 
5 ~raya satılmıştır. 

ÇAVDAR: Piyjl~a~araretli de· 
ğildir, 22 ton, 14 den 15 kuruş S 
ı•tıraya kadar satılmışbr. 

MISJR: Talep vwdır. Fiat )5 
kuru.ş 20 patfk isteqmektedir. 

plmak istemi,ş ise de muvaffak ola. 
m.flY•nca ~adriye hanım Ankar<\Ya 
Ki\miş ve lştanbul r-teb'u~u Tevfik 
Kamil Beyin Kefikalf\r• hanımın 
evine mi,5afir olup ertesi giin Re-
İ$.İcumhur Ha-ıre_tlerinin köşklerine 
gidQceği bir .sırada kenqi.sine re
fakat -e\ıne,şini Hayriye Hanıma 
teklif elfl\iş ~e de nıa~c;ret serdi 
ile ref kat edemiyeceğini beyan 
etmesi A..~<;rine şpln~~ kQ4kc Jıi
derek Katibi Umumi Tevfik Beyle 
görüşmüş ve .gii.sterdiği esbap 
Gazi Hazr:~tlerin"in hua;utlarına ~
bule şayan mahiyette görülmedi
ğinden ademi bbpl ce.v~bmı tef-
~hh_üm <' tjkten :;s;tnra jlvdetle tek
rar Ha~iye Hanımın hane~ine 
!lğrayarak -çaptasını aldıkt!t,n 5onra 
ls~nbula av~et etmiş ve esnayı 
.aeyilhııtinde ~ntala.rı taharri edil
di~ halde -calibi <Ş'Gphe bir şey eu
b_ur ctmemiştjr. 

~driye hi\nımın bu ısµrttle 
vaki olan hareketinden kendisi 
haberdar edilmediğinden doİayı 
mugber 9lan kenjlişinin terfihine 
d..elalet için gittiği halde teıyiine 
gc.lmiyen eniştesine hasıl ettiği İn· 
.fial ,şalkasiyle rNasır beyiıı, ıeınşi
resi Kadriye hanuna harf!'l:etinin 

.e,r.tesi giinu meb'us Tevfik Kamil ibe 
yin adresine -kendi imza ve firması 
ile münderecatı ilk nazarda müp
hem görülen mektubu gönderuıe
sin4en Nadi.de hanımm da bu husu
sta hareketi yalı ız ~adriye hant
mm Gazi Hazretlerine ddız imza-
sı ile yazdığı mek~ubu ,Postaya tevdi 
etmekten yol parası ~ l m a.k 
ü2ere altrr.ış ıl.ira v.ermekten Ha-

ARPA: Talep vardır. l\fe 
hazır ve gelecek 318 ton 9,30 
radan 10 kuruş 5 paraya k 
sablmışbr. 

UN : Piyasa hararetli değİ 
Yumuşak mallar 72 kilolu!< 1 
kuruştan, 141.S 1$.uruşa kadar, 
mallar 72 kiloluk, 1240 kuru 
1380 kuruşa kadar. 

KUŞYEMİ: 14 Ağustos te• 
Tekirdağ malı 11 ton 21 kurut 
paraya sablmlştır. 

Ecnebi piyasalat 
LONDRA 31 7/29: Avustur' 

buğdayı 53 okknsı 15 kuruş 94 
santim, Manitoba 3 numara ko 
61 şilin 1 1 2 pens okkası 18 ktJ 
38 3 10 santim [buğday pi)' 
atil, fiat temayülü gevşektir.] 

ŞIKAGO PİYASASI: Hart 
ter 2 numara 143 1 2 sent {b 
okkası 14 kuruş 12 1 10 santi# 

KÖSTENCE: 77 siklet o3 
aliz 100 kilosu 750 leva okk•" 
kuruş 89,45 santim. 

V ARNA: 78 siklet 7 ~ 
2 analiz 100 kilosu 695 leva o 
sı ı13 kuru 25 2 5 snntimdir. 

1z1\1ir horsa:;ı 
iZMIR BORSASINDAN: ~ 

mide hanımında hareketi 
resi Kadriye Hanımın Ank 
hare.ketinde istasyona kadar 
etmek ve hapishanede ihtil 
meqedildikleri bir sarada ~ 
~~risinde ~babı tevkifini an 
için bir t'!:r.:kere göndermekte' 
diğer maznun Ahmet Vefik 
de hat' eke ti Londraya 
gelmesinden ve N is ı r 8 e 
3 p .ı ı h a ne 1 e.--r i n i n bir daire 
hilinde bulupmasından da l> ti 
ticaret işleriu,Pe müşarelıe 
dolayısile yekdiğqri ile far.la t 
ve birlikte Londraya gitmek 
pnsaport ihzar etmiş p\ınal 
dan ve Kadı:iye Hanımın dı 
sıra gerek yaııhaneye gereksC 
maileyhin apartımanına .git ~ 
den diğer, maznun Arapyarı 
dinin de harekeli Ali RizP 
ailesi ile sık 11ık temasta bul"' 
sından ibarettir. · 

Binaenaleyh maznuhu ~ 
Kadriye, Nadide hanım da .,,, 
larla Nasır, Faik, Ahmt!t , \I~ 
ve dioktor Arapyan beyleriıt il, 
cumhur Hazretlerine suikasta 
bbüs eylediklerine ve bunu" .,ı>; 
aralarınd'.'I bir ittifak vuku ~ 
ğuna dair bir güna delil ve,_.. jl 
mevcut olmamasına ve bil'a...,.. ,.J 
znunlann ifadatı mesbukaları.., 
datla teeyyüt etmesine 111eb ~ 
macibi talep maznunlaaırı i '· 
lesinin beraatlerine ve sebe~ 
dan mevkuf değiller ise z 
tahliyelerine ve masarifi ıJ1 
.nıenın tahsiline mahal olıJ1 
müttefikan 'karar veriH. 



Za~i hüvi)et 
Darülfünun Tıp fakültesi Diş 

tebabeti şubesinden alınış oldu· 
:uın 109 numrah hüvüyct vara· 
aını ıayi ettim. Yenisini alacağı· 

llldan eBkiı;inin hükmü }oktur. 
Yakup Şekip 

Hanıınlara iş 
Güthane h stançsinde münhal 

f 30 ) lira ücreti şehriydi terziliğe 
lıdip 1 h "d" • t o an ammlana mu urıye e ._h 
Uracaatları. 

liir.ü ,,?;g,.~~ 
k. Bukrt ş, 30 fA.AJ - Nııilıi • hu· 
ı.ırnc1 M. Jlozdoğan. tclıdillıa' a el· 

llırk lızrc \:t>koslo\lky.ı)a ,;itmi~ir. 
. ~· Ankım:, 3j lA.AI - Cemi· 

Y lı beledi) c bugün içtima dcvrosi· 
11 

llihayet vermi~tir. 

Riyasetinden : 

t arışl l 
2 Ağııstos Cııına Günü 

Veli Efendi< e Saatl4,30 a yapılacakt 

Hususi reııler : 
Sirketiden Veli Efendi)C: 12 • 13,20·13,10- 14,05. 
\eli Efendiden Sirkeci) c: 17 - 17,29 · lB · 19 . 

Oıohü..,Jer rn lıcr nevi \C~ait \ edikuledcn \eli Efondiyr iş· 
Jeyc.~ccktir. Koi'uların intizamı ve Halkın istirahnti temin 

cdilmi~tir. 

D h ı • Mcvkıi mahsu" 200 - Birinci 120 · 
U U ıye: ikinci 55- l -,·ımdi :JO Kunıi'tur. 

Büfe Balısı ıııü~ terelr 
1Iay,ımatm kaydı ~ipalıi Ocağında )<lrl~tan cv\dki 

30 Temmuz Sah ılk~amına kadar. 

MiU ttc : ~c\ki H. koımdi \(' 
Filim \C \ar)l't .. 

Na it B.dc: Kuş dıliııde Sılıirli ,ıu.,. 
ka kom dı H , n t 

. 

1 ernhdn : Komık Cı \111't H. "' 
lıc kknlıa1. 

:. . . .. .. .. 
ii 
~~ Abone ve ifan tarif sı 

~~ ... 
:: Abone lic tıeri 
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Hı c· 
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E: •• .. f <' ~ 900 :: .. .. .. -.. .. 
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:: Han ücretleri :: 
~ u 
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:: Tc k l!İİluıula t<anlimi =: .. .. 
:: ;\ hırıc>i ı-.aJ faıln 25 1.nruş H ... .. 
:: lfeşinri .. 50 ,. :: 
~ ~ 
:: lfördıım·ii " I O •• :: .. ~ .. 
SE ~çünc·Ü " l2t) •' :: 
S: ikinci 200 " :: .. .. 

~n 
AGUSTOSTADIR. 

18.000 
15.000 
12.000 

·v 
Lir dır. 

1 O.OOOUroltk ikromiyeler ve 
1 O.OOOliralık ıniikafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 
numero kazanacaktır. 

b . -X· Toulon, 31 (A.A) - Pyrote· 
1 ı.ııe, bahri) e mektebinde bir ) angın 
çıkını~ -ve yedi biiyük obus infıliik 
~~erek hiiyiik lukarata ve pani~ ~: 

1'1lıa e.hebiyet ,ermiştir. lkı So~ı 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

- -~ Banka 'e nıiic-seeı;a•i MaliH~ EE 
si iınnıarı 1ımm11 •nrire,c· ••hidir. iE 
~ 'lic-nttı ruüclüri 'f'tİnin, ·r1,~tlcrin d 
:: lef!f'ili haklundaki itiinlarllf' knıihi :: 
ff ıulilliklt>r H' .ıınonim ~irkc,tler ~! 

Galata ithalat Qümrü.- · 1 

llıec.tuh olmuştur. . 
~ . * Ni~ 1 jA.A) - Civardaki 
l 0Ylerd~n birinde bir angın ~ıkmış, 
00 kadar ev '.)&nmıştlr. 500 K;~i 

•t1kta ka1mı§hr. 

lranda demir yoİJar 
iu§i cdilo1ekıe olan buyuk de· 

lbır yolu merkezde Sultanbu1akla 
'Nebavent arasına kadar ilerlemek· 
ftdir. Şinıal tarafında ise 38 kilo· 
ltletro tulOncle yol hazır olmak 
İİ'lıedir. Bu mıntaka<la 5470 lı.i~i 
Çalı§makta, l lokomotif ve 23 va· 
~on kullanmal<tadır. Cenup tarafında 
'' > 18 kilometro tul ünde } ol yapıl· 
ruıgtır. 16750 ıon r&) ve 311006 
j?ıı travers satın ahnmııtır. Şimdi· 
ık bu )olda 5 tane lokomotif, 96 

tane aç·k qya \&gonu, 16 tane 
etlrnıç vagonu, 2 tane musluk \'ago· 
nu ve 12 iane açık vsgon hulun· 
ttıa tadır. 

rıt_ Davetkr -Jı 
Mardin ağır ceza reisi 

1 
Müddi umumihktrn: lstoııbulJa 

'ulunan vP. fakat ndr~si meçhul 

l
olan Mardin ağır ceza ..-ei i Fazıl 

p • • 
)'1J1 t>rian memuri) eıhmze mUrn· 

1.aat "lml' i lllzumu ılan olunur. ...... 
8 C)°'lu :bimıcı "Ulh hukuk mahkeme· 

. ındrn : !;;'ehremnııctınin Anutnş ale· 
Ylıınc ~ rnıç bed~lindeıı matlubu hulunan 
J!O lırıının talı~ilı hakkında ikame eyle -
dı~ı davanın İl'ra lulıııan muhakemeainde 
nıuddcaalcylı munuıileyhiıı ıknmctı:ftlııııın 
':11 thulıyehııc binııt n lıaklrnıda mutt~ lııız 
gı}np knrarıııııı lıir ay nmdılell•' ıUnwn 
lcbli~ine kurar ~erilmır ve nıuddei es· 
bılıı subutıy«.: olarak ve. ik ibraz elmiş 
•e vesaiki nıczkurc mahkemece tetkik 
dıJcrck muhalı.emesı 25-9-9'29 tıaat l 4 e 

talık Iı.ılınmı" ol<luğundon mudcleauleyhin 
kararı mczklİr alt>yfııııe muddeti m®y· 
Y ne uı.rfında itiraz ~1ınedi~i u mablle· 
ıncde ispatı 'uc.:ut e}leımJ··,j takdirde 
muhalu meye ~ıyabcıı rııyel olunacağı 
gıbı hukuk uııul ınulıak~meh:ri kanunu· 
nuıı 408 inci mnddctıi rrıu«'ıbınce mııddeıı· 
nlt·yhin vakıa ı Kabul \c ıkrtır ctnıiş 
ııddohııı:ıca~ı ıelılı~ mnkanııı a knım ol. 
ruak u.tcrC' ılHıı olunur. 

B C)oµlu lJırincı ~ulh Hukuk Mnhkc· 
nı•tıinduı ; Şdırcııınnel ııın lı;ta\Tı 

alcylıiııe rıııç hcclelindcn matlubu bu
lunan .4-0. Jırnııııı tahaılı h ı-.kıııda ıka
ıne eylediği dnvanııı ıcrn kılıııarı muha· 
1'.eıne"indc ruuddan ale) h ınuınıııl~ylııa 
ık, ıncıı.: lıınıııırı ıncçlıulıvel ne hıııaen 
h<ıkkıııc .ı uıuttnlıaz {!İyap kıı nr 11111 Lir 
ay nıudJc.:tlt' ıliiıı• ıı teblıµın karar vc
rılmı~ \C muddcı 1.."JıaLı .. uLuti)c ola~ak 
Vtmık ıLraz ctıııı: \C le~uıkı ıncıkur~ 
n alıkt mı:(c tetkik cdıltrck nıııh_ km~cs 
25 • 9 • 929 tııınune 14 .. aaı talık kı ın-
ı.ııı~ olc.luğundıuı ıııuddıuı nle)hin kararı 
••ır-ıl\iır alPylıiııı mııcldeti mu V)'ene ınr· 
fırıtla ıtırıı1. etıııı rlı"İ \C ıııuhnkcını tlt 
~lıatı 'u1:ul c) lf'ım J~ı in~ dinil' ın'"hn· 
ı..ı 1111 H ı.ın.ıheıı rıı}ll oluııaı .,j:,ı gıLı 1111· 
kuk ııvulu mulıa~ ı nıdcıi :ıııurıunurı 
•Ujij lllf i maclılc"'i ınut:ihıoı;P. muddua 
4l~)lıııı \tıl,ıu\I kuLiıl 'e i rnr. ctnıi: 
~•!lıııı:ı~ı tPlılij:: m:ıkrıımna lrnım oı-
•nıık ıııcrn ıl'iıı olunur. 

8 1 }o~lu Hırını i ~ulh Hııkuk mahkeme· 
•ıml, ıı : :jı lırı ımım:ıınin S#i\kCf el. 

ti'> hııu: kuld ıl'miıı Leddiııdtn maılu· 
11 lıulmınıı :\9 Jmınıu tah ilı hakkında 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
ı - Bahçckapıdıı dördiincu ,·alof hımın hirinc•i katında 39 \C ikinci 

katında 6 No. odalar. 
2 - Çakmakçılarda \Side hanının cuuıl~ kntıtl:iı harieiııı.11• .sa~ 'e sol 

ıarsflardalı:i mahaller 
3 - Çakmakc;ılarda va~dt· ha~ı clerıııı_mula. ~~ni alııııchı 13 No. ulla 
4 _ Beşiktaşta vapur ıskele ı cnddctiırKlt' 33·.iS num:ırnlı :ırsa 
5 - Osküdarda .Karaca Ahmet cadde inde ~eJmun a~n ctımii mt'lhal 

mahalli 
Mu<l<let: 7 A/!,u tos 929 Ça'lnıııba gıımi s:ınt omlcırt lıuçu~a lıadar. 
Yirmi Aiiıı ırıiıdı de itan f•cfilc·ıı halad1t mtıhnrrn cmliıkin p:mırhldn 

kiraya \cnlnıcsine ~ndimeni iı!arecr, ~arar ~cri~"!iştir. ·~·alipler şartname:> i 
olmınak ,e teminat ılo cı_ler,.J.. ıcara. n•I ıalt plerım dnml) ııı t'} lemrı.. i~in 
J tanhu1 T•:vkııf müdtiri) rtınıle lakıJ aı.arlnr nıııdıırliigüııı; mürncantları 
j); n olunur. 

Ev~a! \e nrn~temilih luıkl\ımla mnliiınat ıılmnl, isle)f'ııler miiza)ı>dı~ 
odasındaki ecri mi il raporunu oku) ahilirk·r. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek cnılak 
J Bahc;ckapıdn cfonliirıcu \Skıf lı:ıııuı :r.rnıin ~.atını.la telt>fon mahal· 

Jcriıuleıı hoıulan 22-S 10. mağaza 
2 - Hahçckapıdn dördünc11 v~ıJ...ı I lıııııın :.ıemin katında 3-4 No. tdı •fon 

mahalli \f' hdalar arkasında aralık ınıılınlli 
3 - Ve lıamn asma katında 8-l No. pctrt:f'JC"iı. od. w· birinci katında 

37 ve ikiııei katında 27 ve 28 \f 29 \C 30 " 3lvc32 ,.e 34 No.udnlar 
Mııddct : ] 7 Ağusıos 929 Cumartesj giınu ant on clürt h:.ıçuğa kadar. 
Yil".mi "İİn mudıletle ililn edilen halfidn ıııuPıarrcr cml;ıkin pıı:rnrlıkfn 

kiraya \'nilnıl' ine Encum<'ııi idarece karor verilımı;;tir. Tolıplcr şarlıuuıu) i 
okumak "H' teminat ita e<lnc>k·karn mı ıalcplt'rıni cff'rmİJrın C)lt:rıu k i1,ııı 
1 tanhul '.bkaf mtiıliiriyı tinde vakıf akarlar müdurlir;!;ıııw murnctınıJıırı 
iliiıı olunur. 

E,saf ve ıııü5tcnıilatı hakkında mnlfımat nlmak i~lq rıılcr ııııi:t.n} c.:tlı' 
odasındaki t'ı ri mi il okuyahilırlcr. 

KAPPE 
C ü h ©l ifil ş ü IFfl} lYI B 
a~ö filil©lkön<®~ö 

Hususile HlANSIZ hükünıctinin takdir ve tercih 

l-lafif, me"ti:r:ı. ve sag a.m 
. Her ciheti taahhüt olunur 

Umumi acl'ntc i: · 
Y. ŞiNOHKYAN Satlıkiye han :30-33 

Emni"~Jei sandıQından: 
Halka her türlü kolayhk 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 masraf ihtiyar etmekte olduk
ları nazan itibare alınarak bu kere Sandık bu gibi müşterilere ko
laylık olmak üzere mahsus ve muvazzaf memurlar tayin etmiştir. 
Vergi ve belediye ve tapu idarelerindeki bu ipotek muamelesini 
bu memurlarımız vasıtasiyle yaptırabilecekler ve kendilerine üc
rC't ve aidat namile bir şey vermiyeceklerdir. Alakadarların ma
liimu olmak üzere ilam lceyfiyet olunur. 

e ere ilin 
Ecnebi lisanlan tedrisatında mütehassıs olan 

BEALiTZ_ ~EK1EBi 
Bütün )az açık olup, ve ı!lutcra~kı talebe için yeni kurelnr 

\iücuda getirmek snretıle tatıllerden istifade ettirir. 
lıbu kurslar atideki Jiı;anlorda ~imdiden Jıa~lamıştır. 

Fransızca, Jngili;ce, Almanca, ve ltalyancu 15 Hazirandan 
ıs Ağlljtosa kadar ym tarifesi 

Bt·yoğlu İetikJRI caddeıi 356 

.. .. 
Si iliınlurı, 1'.a11Iİ01i ohu: 1'uru~lur. f: 
ı: J) . " • • •• • f'HUr \C nıuetıf!c't!n ı rc•ı;nn)•' •• 
i~ ilanları. Tıirl.: mc>llff'plc·ri \f' nsari i~ 
E mi;ntqirc iliuılnrı ıuıllmi ) irnıi g .. .. 
:: kurut1ur. :: 
...._ ............. -................................. ~ ..................... -............... _ ........... . 

QU mtldLırllıQlınde: 
Cinsi eşya Adet 

Keç,e erkem şapkası 4 
İpekli pamuklu mensucat 2 
Koko yağ nebati · l 

Nevi • 
aandık 

.. 
Kilo Adet 

889 
o 
o 

eı------------,s ipekli mensucat 1 
Vö)'çe Orya11ı Hank Okaliptiis yaprağı ı 

.. .. 
138 
30 
33 
97 

o 
o 

Tarihi Ce'eisi 1322 İpekli pamuklu kordon ve ipek şerrt 1 
•• .. 34 700 

73 Merl\CZİ idare Berliu 
1~tef on Jleyof!.lı* 247.24S·93 ı.985 

H' İdanbııJ 2842.281.J 

Pamuklu lastik çorap bağı 1 
Hasır erkek şapkası J 
Kısmen güveli keçe ve melon ve 
föter şapka 
Kısmen güveli erkek keçe şapkaaı 

.. 
.. .. 

o 
o 
o 

224 

---~~----------- , Tak imatlı tahta metro 

2 
:5 
4 
3 

paket 28 
343 
38 
40 

1490 
o 
o 
o 
o 

l1Pm3illilimillll:lmDiii11l5Ern ....... I 
t'clcmf•nk Hahr.i :Sclit 

Güve ycnikli müntamel elbise 
Saf ipekli kurdele 
Yangın söndürmeye mah~us 
Demir olilt 

1 
1 

balya 
sandık 

n ani ası 
~ 

Merkezi 
Aınstedr anı 

Gnlntnda J..:ırnköy hani dııirri ınnhsu~ 
ıcl !on Be) oğlu 3711 • 5 Mc.rke 

po tanesi iıti almdc Alhılcmr.i hnn 
Jdcf9ıı /ı;tnmbul S(f) hem vi lJnnl\a 
nnııınıclah \C cmni>et k ,.,1arı irorı 

1stanhul tranıva} 
~irk eti 

O obüs servlfl:.i 
Muiltriyct, Bı'~İkta;;;ı Maçka ta· 

rikile B• )OfQuna r.ı}'lcdcn bi-r 
otôhü 15Cl' isi 1csiıs cdiJdiğiui 
muhtcrf>ın ahnliye ilan eder. Bu 
Reni~ Bc~ikta:; \tıpıır i kelesi va· 
Bıta~ ile Beyoğlu iJe ( ..,J..iidar ve 
Buğaıdçi hP)11indc en serı 
muvasalayı temin 
edecektir. 

HAREKET VAKjTtERj 
Bc·~iktaşta: Ihlamur caddeı.;iniıı 

k<ışc ı (Şirketi H yriye 
iskelesinden 150 
metro mesafededir.) 

Beyoğlundn: Harbiyf' nıcydımı 
Harbiye hareket heı JO dakikada 
bir dC'fa. 

t-;I· RVIS 

Tatil gtiıılcrinden mada aat 7 
dakika :30 dan ı,aat 21 re kadar 
Cum::ı ve tati1 f!iiuleri sm:ıt 7 da
kik 30 dan sab hın 1 ne 
kad r Cuma e tatil günleri 
hareketler her 7 dakika bir defa 
\aki olaraktır. 

Scr\iis sıiratli ve rahattır. 

Jstanhul, 24 Temmuz 1929 
Mildiriyet 

B eyoj!lu llırinci Sulh Hukuk İ\lahkc-

.. 
Sulfot dösüt 7 .. 429 
Sun'i gübre 5 çuval 224 
Kadın keten korsası 1 sandık 7 

Yünlü ipekli mensucat 1 ., 47 

Rıhtım antreposunda mevcut balad cins ve ev h yar.ıh 42 parça 
eşya bıla sahip hükmünü iktisap eylediğind n 29-7-929 a yirmi.gün , 
müddetle müznyed ye konulmuş olmakla 14-8-929 ve anı müteakıp : 
günlerde satılacaktır. 

pnnrınflfff1nııııınımısınmmıımlllfffnmııınımınuımnHRmuınHHunaıınnmt1H1flftllDlffB:ı l 
=- TtYırkRye 8 aınılkaSDlfilUlfa ı 
~ · Haıniline ait his c senetlerinin ka)ıt nıiıddt~ti 

==-_----= 10 Ağustos 929 tarihinde bitecektir. His 
__ darlar bu· tarihe kadar Jıakkı riiçhanların-
p-;; <lan i tifade cdet iJirler. 
~ınıııınııınnııımminıııınııınıınıllfllHllınıuilUIJJlllllllfillOOllllDlllllWlllHIWOIJllllllBllWllllll!llfltlHllllBlllınllD~ 

ı·-M;kfiıihi··;;k~:~~-;;.~:;;i.;~k~~~·i~~~~~;ı<l;;ı, -•••••••••••••••••••••o••••••..,..•••••••••••• ... ,...••.,. 
Saman 

Kilo 
(ı()OOO : 

110000 : 
70IKI() : 

411()(): 
4000 : 
:\000 : 

50000: 
)(){)(}: 
0000 : 

40000 : 
,500: 

3~ı iOO 

llnrlıı> e 1ektc için l 
SU\nıı • • Bir ,arıuamede 
J'opc.:u ı akliye mektebi i._in 
ı_;ollınnc Jfa taneai için 
Mıılıı pc lıscai 
Halıcı oğlu lisetıi • 
fopeu atı' mektebi 'o dçıı ın1ııırıı l\İll 

ı o;, '"tnnmodo 

fıhbı)c n'ikcri Mektebi içııı ) 
lln)dar pnşa Hlllltancsı içııı ) 
Mıılıepl pıynde ıılış Mektebi i~in ) llır "arln medo 
Kulclı li 'e orın Mekkp • 

Bııl,ııfo rııı ıorlıırilc ınıılı.ı.lerı 'c ~ıırtnnı•ldf'r<' "Urrli it ldıfı mul arrer 357500 
kılc ::-ıaınaıı lc.np lı :z.ırfln \C uç şartnamede t lar-ık at rı alıııarnklır . J\1ıınakıı~nları 
18 agu tu 929 pazar sunu «ant 14,30 da hınnl>uldıı llorl>ıyc mekt•bl ~emekhenclerı 
'ııuııdekı ınıııınkn a rnehullındc u~ıa lı.ılıııncnkhr. Tn•ıplerin ~rfı• ınelcrı vcthıle , 
lınzırla)acaklan tcklıf mcktuplnrıın "Bala muııyytıı ınt kadar muedsel nuıııııralı 
ilınalıer mukalıılinde ımzkür koıııİ")OD rıyıı etınc vcrmeleti ılün olunur. 

#' •> ~ 
Odun 

•. cll.ı 

lOOO : "fopcıı Afif Mektchi J~ırı ) 

400 : Mco;aha 'J'ahurları • ) für rtnıını d 
500 : fııltcpe lıııt si • ) 
ııoo : 1 opcu Nııklı)~ Mekıebı· ) 

.Munaknea ve; pnzıırlıklarındn ıalibı zuhuı etmeyen ti.lada mahall rıle mıktar• 
Jnn mulıaırcr O•Jurı iki prtnıııııedc olarak \<C 7 • Al;uııtoe • ~> Çar mbı glınü 
tant 14 30 da Harbiye !\fek lehi )Cmekhnııcleri llnündclıi mahalli mıhııueundo tt lı.rar 
Jltmırlıkla eatın •lınacıı~ illn olunur. 

gümrüğü müdü • 
ıluııuc 1:) kdıiıi dınıuım icra kılmau ınu
lı<ıkı ıı • ~ındc ıııudclc-4111,.yh 111umnileyhın 
1 kaıııctpılıııı111 ııw~hulı)etıııe J ıuoeıı hak· 
kıı,dıı ıı 11.ıhaı gı;ap knrarıııııı Lir ay 
tı.ud lı ile ilanen ıeL!ığinc kurar 'c.:rilıni' 
\'1: nıııddrı c"bnbı 11uLutıyc olarak ve
•ık ıl r:u ı mi.. 'llC ve'!Biki ır:czküre 

1 ılı ı r.ı•t t tı tk;!< cdılerek muha emesi 
.!. 9 ı .!fi r ıııunc M om..11 talik ı ılırınıış 
oldu0ııııdan rn ıclJc.:ııaleylıııı hararı ınc:ı: • 

ur lı hıııc ııı ıldctı mıuı~yene 1.arfıncJn 
lı 1 

Glımrlıkler muhafaza 
mlıdllrllıQlınden: 

mesmden : ~!jehr<'maııctırıiıı Elem 
Bey aleyhine )eT lıcdelioden matlubu 
bulunan 90 liranın taheilı fıakkıııda jkn· 
me eylediği ıla,anın icr• kılınan nıuha
kemeBınde • muddaa aleyh mumaileyhm 
ikaruefgftbımn m çhuli etine binaen lıRk· 
!kında muttahaz gİ)ap kararınııı bır ay 
muddetJe il!nen tebl~ine karar \erılrniş 
ve müddei eebnbı ırubutiye olarak vcsa· 
ik ibru etmiş ve ı;eeaiki rncı.lafire rnafı. 
kem~ce ıetkik edilerek muhakeme i 25 
9 • 929 ~ününe 14 saaı falık luJınm~ 
oldu~uııdaıı müddııa alryhm karnn mm.· 
kur alt•yhine muddt ti muayyene zarfında 
itisRz eımcdiği Vt! m hkemede i8batı 
\tıcut t)luncdigi takdirde muhakemeye 
gi)ab n ru)t t olunncal(ı gıbı hukuk usulü 
muhakcmrleri kanununun 406 inci mad· 
dcai nıuı;ıLmce ııı dJna alc:yhm vakıayı 
kabul ve ıkrar ellll!.f addolunacağı teb
liğ rıuıkamıııa k ıın olmak uzere .illin 

Galata ithalat 
riyetinden: 

Cins Eşya 

Kurşon üstübeç tamamilc 
Islak 
Taharet kağıdı 

Adet Nevi Kilo 

40 fıçı 2322 500 

10 s. 320 
'tın ılıf ~' rnalıkcmc< e ı pııtı vu· 

1 1 '1 .ırdı(li takdmlc uıuhıılı: '!IDC)e 

~' ıı r H t t..luıuı ı l!ıhı hu k dt usul 
1 ıJ c.: ııdcrı karıuııuıııırı 408 ıııcı mad· 

mucıl ııı e ınudflc:ıal yhin ıı\ıarı 
1 'c ı r r elmış lddoluııacagı hlıf• 

29-7-929 da münakasasının icrası ilan edilen 250. ç~ki h~.tabı.n 
· h dd' "t"d ide O'ÖrjlmediA-inden 7-8-929 tanhme musadıf 

son peyı a 1 1 1 a "i 5 • ld )\, d t r 1 . . 
Çarşanba günü saat 14 de talik edilmışd~. u~a~ d a ~f ekkr.ekm 
mezkurda pey a '<çel erini hamilen mü myetımız e mu eıe ı o-

is ona mürac 1>"' < lunur. 

Bir ve üç numaralı anb!~da mevcut balada cins ve evsafı yazıh 
50 parça cşyn bila şahip hukmünu ıktısap ylediğindcn 29·7 29 
dan yırmi gün ınuddetle muzay deye konulmuş olmakla 14-8-29 
ve am miıteakıp gunlcrde atılacaktır. 

1 
·ı 
; 



J~~.A Emlik ve eytam Ba?.k~sı .~~um . 
~~ >? mudurlugunden: 
Seyri sefain 

Merkez Acentası; Galata Köpriı ba
şında Beyoğlu 2362 
Şube Acantası: fe3•adet hanı altında 

.stanbul 2740 

Antalya postası 
(ANAF ARTA) vapuru 4 Ağus

tos pazar 10 da Galata nhb
mından hareketle lzmir, Güllük 
Bodrum, Redos, Fethiye, Finike 
Antalyaya gidecek ve dönüşte 
mezkur iskelelerle birlikte Da-
lyan, Marmaris, Sakız Çanakkale 
Gelibouya uğrayarak gelecektir. 

Trabzon birinci po ta ı 
(HEŞ1TPAŞA) vapuru 5 A· 

ğuelos Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle lııebolu 
Samson Gire on Trabzon Rize 
Hopaya gidecek ve dönü~te 
Pa1.ar i kelcsile Rize Süemene 
Trabzon Tirebolu Gireson Or
du Ünye Sam un lncbolu Zon· 
guldağa uğrayarak gelecektir. 

Hareket ı;ünü yük kabul~ 
olunmaz. 1 

Ale1ndar zadeler 
vapıırlcırı 

Seri, lüks Karadeniz postası 

Millet 4 Ağustos 
P akşamı 18 de azar sirkeciden hareketle 

(Zonguldak, lnebolu, cı•renye. Sa
m un, Gnye, Ordu, Circson, Tra· 
b::on • Rizeye azimet t e iirmc· 
ne (1 akfıkcbir. görele) iskelele· 
rine uğryarak <ıuclet edecektir. 

Müracaat mahalJi: 1 tan
bul Meymenet hanı altındaki 

Sa.-tlllk k~sır 
Esas No: 

28 
Mevkii 

Bebekte Nisbetiye kasın namiyle maruf kasır üç katlı 
ahşap bina su deposu ve havuz ve takriben 130 dö
nüm arazi . 

Teminat mikdarı 
1800 

Balada muharrer ma müştemilat Nispetiye kasrı satılmak üzre şaraiti atiye dairesinde müzayedeye 
çıkarılmıştır. 

1 - Müzayede kapalı zarf usuliledir. İhale 19-8-29 tarihinde Ankarada idare Meclisi huzurunda 
icra edilecektir. Talip olanlar balada gösterilen mikdarda temminat iraesine mcc~ur olup bu teminat 
varakasını teklif mektuplariyle beraber makpuz mukabilinde bizzat ve yahut ihale Mec: s·ne yetişmek 

.üzre taahütlü olarak postaya tevdi ederler. 
2 - İhale bedeli berveçhi peşin istifa olunur. 
3 - Talip olanların istanbul veya İzmir Şubelerimize ve yahut Merkez Emlak Müdürlüğüne mü

racaatla mufassal şartnamcı.ıizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir lira mukabilinde 
bir nushasını alıp imza ve teklif mektuplarını raptetmderi icap eder. 

Emlik ve eytam bankası Umum 
müdürlüğünden 

Sct:t1Iık hcı.rı 
l!:sas No:sı 

9 
Mevkii 

Galatada Kıreçkapıda 

Baladc muharrer ma miiştemilat 

No:sı 
205 41 

1,2,3, 199 33 
201 
20~~ 37 
41 39 
l 

han ·satılmak 

Nevi 

Erzurum ham 
nami)le mnruf 
rna ar a kagir depo 
ve diikkanlan 
ınüştcmiJ 

üzere şeraiti atiye 

Teminat mikdarı 
T.L 
1800 

duirebindc ınüza) edeye 
çıkarı lnıı~tır. 

1 - Müzayed kapalı zarf u uliylcdir. ihale 12-8-929 tarihinde Ankarada mecli:,İ idare lıuzuru~da 
icra edifrcektir. Talip olaulnr balada gıı::ıterilen rnikdarda teminat iraesinc mecbur olup bu t('mmat 
varakasını teklif mcktuplnrİ)le berabt•r makbuz mukabilinde hizt.:ıt ve yahut ihale 111eclisine yrti;;ımek 
üzere taalılıütlü olarak pO:,lU} n te\ di ederler. 

2 - Talip olanlaran İ taııbul veya İzmir şubelerimize ve yahut merkez emlak ınüdiirlii~iinr nıliraraatla 
mufassal şarlnamcmizi mutalaa etmeleri ve müz::ıyedc)e iştirak halinde hir mhlın ını hir lira ıııuknbiliııdr 
alıp imza \e tc>klif mektuplarına raptetrnderi irap cclcr. 

Piyango l\tüdürlüğündcn: 
Numune i \<'~hile (> 1) tun ) erlı rıın· 

den kumum aleni pa1.arlık suretıle mu 
bn)aa edıl cı>ğinıleıı \crınrk is~e)enler 
pC) akçeleri ile birlik!• 3 • 8 • 92<> cıı· 

------

1 
vazı hane 

• Telefon: lstanhul 1151 1 mart!.' i gunu saJt J:; le Pi)UnJo Mu· 
durluğundl' ıııiite~ kkıl lıl)"are milkt}Ul 
komisyouıııııı muraı:-ııııtlrn 

1 stanbul icra daire inden: Ne tor vekdı 
Efrem Madam Katına binti Hocasar 

Gülmezd*'n istikraz ey !ediği iıç bin ~uz 
liraya mukabil vefaen ferağ eylediği Be. 
yoğlunda KurtulUJ Derehoyu Akarca 80· 

kağanda cedit 10::>, 103, 9 numaralı talı· 
tında iki bap dükkanın ın~temil bir bap 
hanenin nısıf hissesile ve )İne a)nı nıa· 

halde Dereboyu caddesinde cedit 101 
numaralı te\·sii intikalli ına ars:ı fırının 

nısıf his esi borcun H·rilmemesiode.o 
dola)1 kırk ~ ~ün müddetle bilmuza • 
yede beşer yüz lira bedelle talibi uhde
sinde ise de bedeli miızayede haddi Iu. 
yıkında olnıadığıııd\\n bir ay müddetle 
müzayedenin tenıdirline karar verildi. 
Şöyle ki : iki bap dtikkunı nıuşıernil ha· 
nenin lıuduJu: cephe i Dereboyu cadde i 
Stığ tarafı Kadriye hanını ol tarafı sahibi 
sen~din hı cdar bulunduğu fırın , ohır 
nıa arsa diğPr tarafı Akarc-~ fiUkıığınıs 

methali bulunan lıancnin arsa,,ı mr-Lkur 
nrsanın hir ıarnfı llristonun ı•edit 7 uu· 
maralı dukkiin ~e diğer l!ırafı Trabanırı 
arşa ile mahdut yuz )Cimi:.; }edi metro 
} etrtı~ beş santimetro terbiinde aruzideıı 
yiiz on dokuz metro ıııurnbbaında talı • 
tında iki h:ıp dükkliııı muhtevi lınne 'e 
dli ekıx metro }etmi. he santımetro 

terbiindc derununda lıır kuru 'e bır 
dut ağacı b1ılunıın Akarca sokıı{!ıııa çıkı· 
hr arsadır. l~bu emlakin 

1~vsaf \i" ıııüs . 
tenıilntı : Zeıniu katile Leralıer üç ka;lı 
nim kurgir binadır. Bir t~lık bu: ıııııtf k 
uç lıclli dolup biri buviık dort sofa altı 
oda lıir tarasa \e 68ire ın<"vcut olup bır 
kı mında hissedar Mıırko diğerinde \er· 
ka kiracıdır. Tahtındaki astor kepenkli 
bodruııılıı a nuı odalı kahve dııkkiiıııııdn 
Ko ti diğerinde Hehacı Osmaıı ağa ki· 
racıdır. JşlJU eml.lkııı her t.ırafıııdu elek· 
lirik \ardır H' tanıtımı fıç bin ı:ıckız } uz 
yirmi lıradır. Ma arsa fırın \"C sairenin 
hududu ceplıe,,,i Uerehoyıı caddesi med. 
runun hissedar bulunduğu emliilı. ve 00· 
zen Anikaranın \C Dimiıriniıı .ol tarafı 
Hıı94n nğnnın cınlıikile mahdut iki 'uz 
dlı beş ıııctro ıerbiın:le nraLidcn dok ıın 
lıir metro murabbaı fırın kırk beş metro 
terbiinde ahırı Ye saire \C mlilehııki i 
ar!!adır. Evsaf , .e ıııı·~temililtı ke1.a cad· 
de)c naı.ır kirgİr fırın bir agızda iki 
yuz kilo •·kını:k çıkarınaf:a müsait demir 
kepeııklı ram çerçh elı tıılıtn tezgahlı 
kiirgir ru ında zemini toprak mahalde bir 

. he!ıı. bozuk frenk tulumbalı ve yalak: 
aı sada lı.urap ıki o la -a arı tahıınJa zemini 
toprak tıılıta ) eınlı" )edi luıy \lln i~tıa. 
lııııd:ı Lir ahır ıılup diğı>r k.ıpı ından 

-oduıılugıı mrtlıa·ı \atJır. Zcm:ni malta 
ikı tekne .. ılöıııurlıık ikinci kaıtu bir «ofa 
'e mufre oJa u~uncu katta bir ofa 
üıcrindf' u~ orla bır unluk mahal \ e it· 
tisalindekı haneH· methalı \'ardır.Terkos 
su\ ıı ile ınucehlıt•ı \e mulıtac.ı tıııııır ve 
gn) ri nıı\guldur. İebıı kı m n laııuımı 
dıı ı bin uç } uz on liradır. Mezl:ür hi,. 
•elerııı j..,tını~ıııa faıln bedelle talip olan· 
br \C daha zivadr nınlıımat almak ıstı. 

'enler hiqseH• ınusıp kı \ ıneti nıuhamnıe· 
trkrinın ) üze.le 10 u rıishctiııde pl'} ak.· 
f..ı..ı ve 926-5-(1) do \d iıuınarasilr lstaıı

ful ı r.ı dııır ı muzıl\C'd şuLesıne gel. 
~elı rı ' 7 9 ():!9 turih.nde saat l ı ten 
fl nı kadar soıı mı un L'deleri )apılara • 
1ın lan ıııuşteııt .. rin h.Y.at \C}a bihekile 

Ticaret i lcri unıunı 
müdürlüğünden: 

30 f kinci Tc~rin H30 tarihli kıı· 
nun lnık-Urnlerine ~ore Turkiyede i~ 
yapınnğa izinli Lulunan ecnebi şir-

ketlerden (Hreslin Grift Knrpct 
kump ni) şirketi hu kcrre ımmıcn· 
atla 'furkiyedeki faaliyetine nih:ı) et 
venli~ini bildirmiş olmakla mezkur· 
şirketle alakadar bulunanların şirke· 
te \·e icabında l:,tanbul mıntakosı 
Ticaret mudl.ırlur•üne muracnat ey
lemeleri ilan olunur. 

Ticareti dahiliye gümrüğü 
müdiriyetinden: 

Numunelik mensucat parçalan 
Etmakinesi 55 adet 
Emayye kase çaydanlık tepsi ve saire 
Boyalı teneke kutu 
Teneke süz.geç 
Galvanizli teneke tepsi 
Teneke leğen 
Altı teneke üz.eri camlı kenarı demir tepsi 
Et makinesi 13 adet 
Hurda soba aksamı 
Gfirgen tahtası 
Demir tuğla baskısı 
Keçi derisi 

2 Sandık 

11 Sandık 

2 Sandık 
1 Kafes 
2 Adet 
1 Adet 
2 denk 

Baladaki eşyanın gümrüklerce satılmasına karar verildiğinden tali
plerin Cumartesi ve Salı günleri lstanbul ticareti dahiliye gümrüğü 
müdürlüğü satış komisyonuna müracaatlan ilan olunur. 

Istanbul ithalat güınrü&ii 
ınüairli!!indeıı: 

1 Sandık 
3 " 
1 " l 

" 1 .. 
1 .. 
1 " 51 .. 

H. F, Pamı,k mensucat 
J. K. ipekli pamuklu mensucat 
J. P. F G 
D. S. 
M. F. 
1. D. N. M 
K. M. C. 
ı. z. 

.. " 
Gümüş sof ı a takımı 
Pamuk mensucat Dimi 
Kurşun kalem 

Makine aksamı 
Çam kabuğu 

Balada muharrer sekız kalem eşya 3-8-929 tarihinden itibaren 
lstanbul <ithalit gümrüğü satış anbarında bilmüzayede satılacağı 
ilan olunur. 

Posta telgraf levazın1 
ıııiidürlüğündeıı: 

1 -·- Mübayaa olunacak "80 11 bin adet beş nevi porselen fincan 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur . 

2 --· 18 Ağustos 929 tarihinde münakasası icra kılınacağından 
taliplerin şartname almak için şimdiden , kapalı teklifnamelerini 
tevdi için de mezkur tarihe mUsadif pazar günü saat 14 te litan-

. 
~· 

J stanbul ekizinci i~rn daire :ndeıı: Bir 
Lorcun tcs\ İ) e i zımnında tahtı lınczr 

al ıııın bir bıif ·, masa, <-"ecade ve nir 
} İrıııi iki kalem <'~ya 8 ,\ğu tcı 92) ta· 
rilıine ıııusadıf pC'r~enhP ğunu ~.ut oııı'a 
Kudıkoviıııdc Hızıı pa ıı polı-; karakolu 
onuııde füruht edi ec •ğiııdrıı talip olıııı 
lnrııı }e\1111 mezkfırd.ı h:ızır Lulıınınalıırı 
illin olunur. 

S ultan ıılımcı cıullı İC'raıı ndaıı : Uır 
de) nı nıalıküm Lılıiıı tıoınııı istifa ı 

zımnında taht i hncz' nlııııp f unıhtu ınıı· 

karr<"r bulunan iıç Lırı ki o 10 ın~ir kiitu
güııurı Calaınıfa halık pll7.arındıı kurş1111-
lu lıaıı vııuıı<le bilmiıun ede ng ı tv un 'e· 
dirıı i ı,nrşanıbıı f(tınıı saat 13 clr fıırııht 
cdılt•ce~ıııdcıı tolip o:aıı!arın mahal ıııez· 
L:ıirdıı memuruna ımıracnııtlurı il5n 
olunur. 

1 stnııhııl ıııalılrnıııt:ı u lı) c hr.~iııcı hu· 
kuk daıresind ıı : fürkeci Sana..c;ar)ıııı 

1 an 16 numarada mııkirıı Deri twıırr
tı!c mııştcgil E<lirııeli Hacı Mehmet Şe· 
rıf t•fı:ndinin 25 · 7 • <J2iJ ıarilıiııdl'n iti· 
bareııii.iiııı iflasına ve nıesalilı ifıli henin 
riıiyet ae taS\'i)CSİ zımnında aza\ı mah· 
kemeden Hamdi he) jurJ kum er \c 
arnknt <.rvdl't Falın \'e K. Lıı~kttridı 

· cfcııdı!ı•r ıuu\akkııı siııdik 18) iııleriııc 'c 
nııığntd İ) 'e ılqıolac.ııduk.i e\ ıııal ticari} e 
\I' l'~} ı\ ı zaiclt·i l•e)ti)t' inin ıeıııhiriııe 
H· euak 'e dı·fııtırıııiıı ccll;iııt> 'c kefıı. 

lcıi ıııuıı:ıdduka irn~ ı·dcıııoo,ği takdirde 
lı.ıps w k\ kıfınc 'c bu bapdııkı karnrııı 
mmukkatı·ıı icrn ııııı malıkenıree karar 
'r.rilıni~ olJuf!ıııı<l ıı kanıuıııarııl"i ıicarr
t ıı \ ııı ) l"tmı..ıııri madde ı nıııdbiııce 
daımı indılderı ıntılıap ulwımak: uL•re 
e lıcıbı ııı:ıtlubuıı •"hu bııı dok ut } uz ) ir· 
ıııi dokuı • 9'l.<J • ecm·,ı 19 Ağu ıo:ı 

Pawrte~i gurııı l'l!Rt l 1 raddelt'riııdc malı· 
kı'meııin ifl5>'1 ıııuıınırfıitına mıılısu oda· 
s rı:ı gt'lınelcn luzuııfo ı .ı•ı olunur. 

S ııltaııahnıet sulh Cl'za!!.ndaıı: Dır de) n 
muhl, ııınıııılııhin tenııııı ı~tifosı ııın. 

uıııJa ııılıtı lıaue ulınıp füruhtıı ınul,ar· 
rcr bulunan bır aılct sarı toııurhı iki 
ki!=ıilik kar)Ola \C bır ndet b<vaz bo)ulı 
bir ı .. işilik kanola \C bcr adet ı;nah 
çerçiH"li O) na \ e bır atlet aHupaJ,üri 
du,ıır luılıı;ı \e bir adet mavı ntlnstaıı 

mamul )'.ntak ı:ırtu~u ve dort adcı lıeza -
raıı sandal)a 'e lıir adt.'l ınudcv\ t.'r orta 
ıııusa ı nğu,.,ıo uıı ) tdıoci çar~,ıııbn ~unu 
saat 13 ıc şı~lıdc ~lıp -ı. apartıınuııı u • 
tııııde bilmıızayede fünılıt edilı·ceğımlrn 
talip olaıılarııı yevnıı Ull'zkürda mcmu . 

Askeri müna
kasa ilBnlari: 

l······F;~:;;ı:i;:ı;·ii~M~·;~k~i~~~··;;~:;ı~i;; ... 1 
komisyon undan: 

................................................................... 
Sııray köy ihnle.si 13 ıı~ustos saat 15 ıe 
Denizli 14 • 
Isparta 15 
Burdur 17 
1'cflenni 18 
An~~ıı 19 
l okarıda gv terılen ııı:ılıallerdeki 1 ı!n:ıtııı hı.ı) vaı.atı ıhtiyacı olan kuru 

kapalı zarna nıi'ı,:ıhnSU)a l,Olllllll51Ur. llı:ı}derİ )Ol,anda himJannda gostcrilen taıU 
\c sııatlerde 1 partada :ı kcri satın ulın:ı l,onıı yomında yapılaraktır. Taliplerin şasi 
name "ıırctlcrini koını,.,>oıı ııııuıdu gtımıelcri \C teklifnameleriııi lspartadaki me-.ık61 
komis\oıııı H:rrm·l•·ri. 

390. :ı Iet iç \C clı~ l\lişl*'.ı kalıle mJrkıı otonıobıl 'lie knm)onet ili tiklerı kapa1 

1.arfln rııün:ıkns:ı)a koııımı,ıur. ]hale gıınu l ı. 8· 929 çarşamba sa:ıt 15 d r 
'I'alipleriıı şurtıuımr ini ı;.ornıek wrre her glııı \C mlinab.uya iştirak edeeekleıiO 
o giiıı o a:ıttcn c\ H'I ıeklifn:ıııı ·lrr iııı makbuz mukabilinde merkez satııı ulınn k 
rnİs\ onuna tevdi c \ l(·nıl"lni. 

S ~rı kı~':ınıııtuı.r ' · irı 1J,ı k ıplı ZJrf ımılile mıinnkııs.ıva koııulmu~tur. lhal~ 
12 · ı.ığu to, · 9.! 1 p.ııart ··ı ,.,. ı ıu "ı ıı on J.ı lır kCifıııı gl)rmek uz.re her giıO 

\nkıır.ı mcrk. ·z tı.llııı nlııu konıi ) onu 111 gelınel•:ri ıııunaka"aya İ~lırak içinde o gfJP 
~utmdan cv\el lt>'ıııiıınl ve tektir mektuplarını makbuz ınuknbillnde komisyoıı 
ruczk.ıir ri)asetiıı • 'lirrnıeleri. 

l§lıu inş..'l:ıl 'e taınira içın buluuduracağı dıplu:.ııalı miıncıra ait vesikaııın dabl 
nııuınkasınn ışıirakiııde ibraz f'} lı>nırleri nıt>şruttur. 

[( 011\a sillesindc cmırıııd.ı c-ilıeti askerı}<"\C nit )Cnidcıı ııışn edilecek 40282 lır' 
92 kuru~ beıl .. li keşi lı lıinnlar inşaatı kııı"13lı z:ırr u3ulıle munalmsaya konul 

mu tuı. İlulcsi 10 · ağuo;tu:ı tarihine ınüsa lif l u narte.sı gunu sa:ı.t 15 de Konyad• 
hkerı UIJ.h.ıyaal ko:n:S)Onıın:Ja ıcrn C Jı[ıoc'klır. ~eraılİ o,;renın•k İsteyenlerın bet 

g ın ı~ u ko.n·sJona murııc;ı:ıt ey.cycce!deri gibı komisyonuınuıda da şartnaınesioı 
g ırelıilirll'r. Talip olaııl.:ırın şartnamede ınulmrrl'r olduğu vechile \ukti ihaleye kadP' 
tckhfnıımderini hl'şincı Kolordu satın alnın komi~\ onu ri; n etine vermeleri ilA' 
olunur. 

j zmir ve ci\nrıcıtlal..i kııa:ıtın ilıti)ıılı olıın sı.;ır l?li kapalı zarflı muııakasa;a koO 
rııtı~ltır. Ihaf~i 10 . Ağusto,,, • 1929 Curu:ırtl" i gunu ~t 15,30 da tznıır mustalr 

kem ıne\ ki satııı alın:ı kom ıs~ onuıırla ) apılacakıır. Taliplerin şartname suretini kO' 
mİS) ônıırııuzda gurmderi 'e ı eklifnameleriııi teminatlarıle beraber lzmirdcki dd1 

ınczkıir korııiS)(lll I \Crnıclcrı 

A ı:; .t ı ihti~arı ıçiıı ıki yüı gı·~ım nal, J2000 udcı mıh, :WO adet )Ular, 150 ad' 
}U ar Eapı, 80 ndet bcll, ıııe, LO §t'r adet gebre kııg~ı \C ltruar fır~tısı nlel 

sı.rl'tte ıııuna"w a) ıı l.onnıu~tur. llıa \ ~ı U • :ı~u to;:, • 929 ~alı gunu suat 14 tc l;O' 
ıııı<ı)onunı ıuh ).:ıp l.ıc:ıktır. Tnlıplt'rııı .,.artnanıc uretini komİS)Onumuzdan alına 
lıırı \<" s ırtrı.ıın •Jı•.,i tarzda t ıııın.ıtlnrilr ı,onıİ:-ı)oıı.ıınıııa ımıracaatlnrı. 

E l ı ıdck• kıt11<1tııı l,a, \an tı ilıtı\ac, o!.ııı Kuru ot kapalı wrfla ınunakasa\a ı..ou 
u~tıır. J lı.ı!e:>ı 8 .ı~u to.;.929 p rş ·ııhc giimi a t 16 du E1.ızizdc a ... erı atın alnı' 

ı.omıs}uıııında )Opı 1nı .ıl.tır. la!ıpl ·ruı ELızizdt'kı ııwzl.ür komi , na ınurMaatları. 
l ~ınıı 'c Cİ\ arındaki kıt.ıalrn ibtıyucı olan pirin1; kapalı 7.urf u ulıle nlınncaktıt· 

ihalesi J7 • \~ıı -ı · 929 ( uınarıc i giiııii s.ı:ıt 15,30 Jznıirdt: ınev'kı mı t l,kelfl 
ıne\kı "11 ıı alma ı,omi,.,, unııml:ı \<1p11 ıeakıır. Tal:plerın ırtııamc--inı ı:.ornıcK ıçtO 
ı,oıııi \oıunııı..a \C ınunı .. .ı•J\..ı ıştırak cdcceı,l!rınde İımırde me kur komi ,on 
nıurac. .1 ır . 
A rıid,ıılrkı lıııJı:t l.ıtası ı~iıı kııp:ılı v.a: fl:ı mun ıhnsa~a 1..onulan crı..ıkwıı ır 

eti, arpa, ıın. odun, ı-.ıdc )ağı, Lul17ur 4. Agu to • 9:U pa :ar gumı at 14 ıe 
ihalesi ppılınal. uz re talik edilıııiştır. 'lnlip!erin \ı tıvinde mtııı a'ıııa koıııı ouııııi 
mııraca.ıtınrı. · 

l) 1).trb~kır \ e ci~arıııdakı kııaalıı nit ıııchaı.inin ın:;o ı ı kap.ılı 7.arflıı munaknsa'' 
konıııu~tur. İhalesi 22 · \ğu->tos · 929 perşemlıc gıınü aat 12 de Di~nrclcldrde 

çifte haııdıı nsl,cri satın al mu kom is) onunda yııpılacııktır. Talipleriıı snrtname ve 
~fini ;.1orınek ,·e tcıııinııtlarıle tl'ldıfn:ımelcrini Hrın~k iiLr~ Di)tıribcl,irdt.>J,i nıeı 
kıir kunıi \ona rııuracaatları. ....................................................................... ~1 
L~~~::~.~?!~~.:~!:~~~~~.~?.~~~?.=~~.J 

Giiıııiiş SU) u hastahanesi ıçııı ] 2000 kılo ~ut 'e 8000 kilo ) ugurt aleni mun•· 
kıısa suretıle ıııuba)ııa cdılcccktır. ihale i 4 ağıı to 929 pnı.ar gunu saat on b# 
)Bpılacaktır. Taliplerin şıırtn.ıırıeqıni gurınC'leri \e şıırtnunıf.'lll" )B\11lı olan şekilde""• 
tc'miııatlari) ;e koınis}onuıııu1.ı.l.ı hazır lıııhınnınları ıliin olıınu~ . 

Ç orlııda~i kılnJI ihtı\acı için 800/JOO kilo kıını ot kapalı :ı.arf usulı)le muııakıı· 
&ıHı kurıınuştur ıhalesi 7 . A,:\u ıo · <121> çarşaııba giinu saat 15 de )ap lııC3ı.· 

ıır ıalıplcrin şartııaıııe .. ıııı gorıııd, 'l' i~ıir:ıl, etmek uzre te 'minatı ınuval.l;.atııları) it 
\&klı ıııua\ \P.ıdr çorhıJaki kom. ;o ı.ı murııea tlurı Hun olunur. 
K ılaul ılıtı}acı içııı k.ıpı.ılı ı.ırf u ıılılc ll-i-929 tarihindı> perfCmbe gurıu muııll 

ka'>ln.ı l.onıı?an ~.400 kılu satle \a.;ınııı fıntı galı ~oniIJııı";ııııdeıı 3-A~usto 9'1} 
tarihine ıııu--ad.f t•uıııarıesı guııiı sa.ıt orı altıda paaırlık ı;ıır(·ıile nıüııal..a ıı:>ı ıcf11 
edilecel..tir. falıph·rin artıınırıey i komı 'oııuıııuzda gormcleri 'e 'e~ ın H' sa:ıtı ıntı 
a~)t:rıei ıl aıi'de t:-ırtııaıııl"Jr rnzılı olun -ı;cl.ilde ,, ıcrniııatlurılc ııııına11a a alonıı:ıJ 
:hıız.ır lııılıı:111ıu arı ıl.:ın oluıııır. 

i Bal .. :r l:.öyi.ıulc hnrut fabrikulnr.nda im iltı harbi ;e 
...................................................................... ] 
i Ci; htumbut satmalmn komisyonundan: c§a 
...................................................................... 
J 50 000 ı ı lrr lurlıalık bez \c ııİ·lrn kapalı ıttln ıııuıı ı J~ ı kon ılmuşwr 

' llıall"Si ıı.8-92'J eıııııarte i ~unu ı 1 ı d• ıcrıı kılınaı:al,t r. ;;ıırı 
nııııı,,.~ıni goruıt>li ı~h.')enlerin lıC'r guıı h.onıiS)Otıunıuı:a ınurıu· ıııtl rı \c ııııınııkasaJ' 
iştmik c<ler .. k lcriıı tcıııin:ıtlurıııı lı.ıvı tcklifuoınderini } I'\ mu ınua\') rnde ıhalr s:ııı· 
t ııd:ın c\ el \nkurııda uıerl,cz ~atın ulınıı k oıııi~) onuıı;ı teHlı t"\ lenıelcri. 

3800 1..ıre ıııuk.ılıı kert»tr- nıuha}nası kupalı z:.ırfla mııruıkasaya konnıu~tur 
ihalesi 21. 8 . 929 C.uıııarteaı giiııiı .5ant ı:ı ıe Ankarada merhez satıll 

alma l.uırııs\ oııuııdı.ı ic nı kılınaeaktır. lıa}a talıp olanlnıılıırın teminatlarını hl"1 

mtilıurlıı ıııcktupJorını ;cvınıi rnuay~eniıı<lc ihale sautındaıı end mezkur koını;1 
na tenli t) lcındcri 'c ş.ırtııaırıesıni ı:;•ırmck iste) enlerin de her gun konu ) oııuınuıl 
muraı .ıntları. 

5 . 8. 929 paı.artc:si gunlı s:ıat l 1 de Ankara merkez satın alm:ı komi rnnuııd• 
p:ızıırlıkla nmba)an edileceği 23, 2 ı, 2.>: 26 Temnıuı 929 tarihinde ılıln edilt11ıf 

olan kok kömiırlerı mc\ıımna sehH:ıı Lilvemarin korııııru dt• dahıl edilnıış oldu~O 
'c nıl'ıkl'ır iliiııııı }alnız kok koıııiirlcrinc ait lıuluıı<lıığu alllkadııranın m:ılüııııl 
olırutk üzre ilan olunur. 

Galataithalatgümrüğü nıüdiir
liğindeıı: 

Cinsi eşya adet nevi kilo 
Keçe çizme 85 Balya 

Kuru çeşme antreposunda mevcut cins ve evsafı yazıla 85 baly• 
eşya bifa sahip hükmiinü iktisap eyldediğinden 29-7-29dan itilr 
ren yirmi gün müddetle müzayedeye konu:muş olmakla 14-8-29 "' 
anı müteakip günlerde mahallinde satılacaktır. 
~---------------:---~----------------~--=-------------~-~ 

'l'i<~arct işleri unı iiıu ıu üd ürl iiğiinden: 
30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hükumlerine göre Türkiyed• 

iş yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden SIKMAT agentclı" 
anelerinin işletmesi için "SAGAS., anonim şirketi bu kerre mür~
caatla 30 - 11 - 928 tarihli heyeti umumiyede şirket sermayesin•~ 
beş milyon lirettenyedi milyon lirete iblağına karar verildiğill1 

bildirmiş ve lazım gelen kağatları vermiştir. Keyfiyet tetkik edile" 
rek muvafık görülmüş olmakla ilan olunur. 

----------------------------~--~----~--~---" 


