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Anka ·a 3 .A) ~ eisi Cumhur hazr tlerini ı bir · müddet isti "a yur- · 
mak ··ze ·e !§tar bulu t~şrifleri tekarrür etmiştir. 'eyahatleri gU enüz . 
tespit edihuiş değildir. ~ 

nııuııııııııııııııııımaııııııııııı:ıııııııııııııııııııııııııııııu11ı. ıını· 11111 11111111 ::1111111 , ıııı·· ıııı:ııııı~ııııııııınııııııııı1111111111111111111111111ıııııııııııııııımıııı·ııııııııııııııııınııımııı.11111111111ıııuııuıııııı11ıııııııımııııı ııııııııııııııuıııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııaı11ııııııııııııuııııııı1111111ııııııı111111ıııııııııııııııııııııınııııııı 1 1/1 11uııııııııııııııııı11ıııııııııııııııı11111111111111ıııııııımıııııı11ıuu urı., 

OS~allfil~Q,,,!JO lrila1$tr~'\t;Ölfil® l}(.ar~~~~W@!f' 1 lJkyarıusyolcııları V klb!lfP IHl<9Cal 

Reisi cumh r 
bugün bir 

azretlerini istıkbal 
progran-1 yapı acak. 

için 

~~~~~~--~~-~~~~~~ 

Dün muhafız taburu ile 
Bugôn de sı..ıvari 

riyaseti Ctımhur orkestrası şelıriınize geldi. 
ınuhtemeldir. hölüğünüıı gelmesi 

.. 1 • 

Öün akşamdan 
ı-. itibaren 
ya p ı 1 a c ak olan 

taklar için 
hazırlığa başlandı - -

Istanbullular uzun gelen bir 
hasretten sonra büyük ve sevgili 
srazilerine kavuşuyorlar. Yukariki 
ajans telgrafından da anlaşılacağı 
6zere Reisi cümhur hazretlerinln 
bu sene dahi şehrimizi teşrifleri 
teknrrür etmiştir. Ancak teşrifleri 
günü pek yakın olmakla beraber 
muayyen değildir. Gazi hazretlerini 
istikbal etmek üzere bir program 
tanzimi için, dün akşam geç vakıt 
şehremanetinde Muhiddin beyin ri-

• yasetinde bir komisyon teşekkül 
etmiştir. 

Bu komisyona polis müdürü 
.Şerif, jandarma kumandanı HnJll 
Plkri beylerle fırka müfettişi Hak
kı Şinasi paşa iştirak etmiş
lerdir. Komisyon, yakımda teşrif 

buyuracak olan Çazi .Hz: için ilm•••••••liı••••••llliiİliiiiıiilİiİİİİİİlil••••••••••Iİl•iım•lilııiİIİiill•• 
yapılacak istikbal merasimine ait 
programm tespiti ile iştigal etmiş. 
tir. Profl'am bugün kat'iyet kesb
edccekbr. 

Emanet fen heyeti dün akşam, 
Galata köprüsü ile Şem11ipaşada 
yapılacak tak ve tenvirat için ba
llrhklara başlamıttır. 

Muhafız taburu ile riyaseti cü
nıhur orkestre1i dün Ankaradan 
gelmiştir. Suvarilerin de bu gün 
gelmeleri muhtemeldir. 

Gazi hazretleri hususi bir tren
le Ankaradan hareket ve bu defa 
uzun müddet aramızda kalmak 
il:ıere İstanbulu tetrif buyuracak
lardır. 

. Reisi c.ümhur hazretleri şehri
mızde bulunduktan müddetçe Do-
lmabahçe ve Beylerbeği sarayları-
nda ikamet edecekler ve bu 

Cevabi llota11ıız 

YUNANL lLAR.A 
CEVAP VERDİK - -

Batvekil fınıet paf• hazretle-
rinin riyaıeti altındaki heyeti ve
letle içtimaında teıpit edilen ceva
bi notamız, dün Atqıa sefirimiz 
~nis bey tarafından Yunan hGk4-
metioe tevdi ediJml9tir. b' 

Yunan sefiri M. Papanın ır 
haftaya kadar ~tinaya avdet et
mesi muhtemeldır. -
Tahkikat ve 
isticvaplar 
devam ediyor -İrtişa tahkikab hahkırida lazım 

gelen izahatı vennek üzere M6d
dei umumi Kenan bey Ankaraya 
gitmiş olmakla beraber, tahkikatı 
idare eden yed,nci müstantik Na
zım bey isticvaba ta devam. etmek
tedir. 

Adliye vekaletinden dQn ıele• 
bir emirde isticvaplara <Mvam edil
mesi bildirilmiştir. 

Müstantik Nazım bey bu emir 
fizeıine ba:r.ı zevata verilditi iddia 
o· .anan pnra ve hediy le hakkuada 
kat'i malumat almak üue tevk.ifa
ncden Jul Freskoyu celbetmit ve 
geç vakla kadar isficvap eyle
miştir. 

NaZlm bey bu gün de Leon 
Freskoyu isticvap cd cektir. Bu 
iki kardeşin en son verecekleri 
iıahat ta adliye vekaletine bildiri-

j 

Gazi Hazretlerinin geçen at·m·ki ıcşriflcrindt•n bir intiba 

defa lstanbulda üç ay kadar kala
caklardır. 

Reisi cümhur hazretlerinin bu
radan Edirne' ve ya Adana istika
metlerind~ bir seyahat İcra buyu
rmalan da muhtemeldir. 

• • • 
Gazi hazretlerinin pazartesi 

Ankaradan hareket ederek Salı 
günü lstanbula muvasalat buyura-
caklarına dair Ankaradan Alan
mış bazı hususi telgraflar varsa da 
ajansın dün gece geç vakıt tebliğ 
ettiği telgrafı daha sahih bir habf r 

olarak telakki etmek icap eylemek
tedir. Bu habere göre gazi haz
retlerinin teşrifleri günü henüz 
muayyen değildir. 

Tlllebe arası11da 

l H"fl LA l~ (;ENE 
HALLEDlLEAılEDİ 

Talebe araın;da olan ikiliğin 
izalesi için fırkada aktedilen içti
malardan müsbct bir netice çıka
mamıttır. Bugünkü birlik idare 
hey'etine muhalif olanlar geçen
lerde toplanmıtlar ve yeni bir 
hey'eti idare intihap eylemiflerdi. 

Fırka bu intihabı gayri kanuni 
telakki ederek yeni idare hey'etini 
tanımamıştır. Bu itibarla eski ida
re hey'eti vazifesine devam et~..e-
ktedir. 

Eskisini istemiyenler kendi in
tihap ettikleri hey'etin işe başla
masını yeni intihaba ve f1rkamn 
namzet iraesine luzum olmadığı 

kanaatindedir. 
Halbuki fırka, kendi ta~afında~ 

österilecek namzetlere gore y~ı 
ıir intihap yapılmasında .musır:_dır. 
B .k. oktai nazann telıfi mum-u ı ı n _ 
kün olamayarak dü~ a~ş~m mu-

k n·ıhayet verılmıştır. za ereye . 
N ti'ce Hakkı Şinası paşaya 

en 'A b' k . _.J•t k ve sonra katı ır a-
arı:cuı ece . 

verilecektir. 
rar f k daki müzakereden sonra 

b 
~ ka_ he'-•'ete muhalif olanlar 

u gun u J • t' yap-
talebe birliğinde bir ıç ıma 
mışlardır · kt kadar 

Bu içtin1a geç va ~ t tetA 
devam etmiş ve son vazıye 

kik olunmuştur. 

divanı ali teşkiTine lüzum olup ol
madıği anlaşılacaktır. 

Müstan iğin ademi selahiyet 
kararı ver ğ"i hakkındaki haber
ler doğru ~~ild:r. 

BAŞVJ~KIL ISMEl' PAŞA 1-IZ. 
J)ÜN SAA'r 13,4-0 TA 

ŞEfll~ 1~1 iZi l'l~ŞR 1 J•, l~Tr r TJ~R. 
Yunanlılara cc

vabımıZI vermek 
için içtima ede. 
cek olan hey'eti 
vekilcye riyaset 
etmek üzere An
karaya gitmiş ol
an İsmet Pş. Hı. 
dün şehrimize av
det etmişlerdir. 
Paşa Hz .• ni ha

mil olan tren tam 
saat 13,40 la Pe
ndiğe vasıl olın
uştur. İstaı;yonda 
bir müfreze po
lis ve asker ile 
Darüşşefaka ta -
!ebesi hazır bu
lunmuştur. 

Bundan başka 
vali, Jandarma 
kumandanı, poliı 
müdürü ile halk 
fırkası müfet ' İ 
de müstakbel:.~ 
asında idi. Paşa 
Hz. trenden in<!r 
inmez hazır bt:
lunanların ellerini 

lliin tckrnr şehrimiz.- frşrif c«lcn 

sıkmış ve doğruca köşküne git
miştir. Bir müddet istirahat eden 
İsmet paşa Hz. saat 15 te İstanbu
la geçmiş ve tenezzülıhte bulun
duktan sonra Pendiğe a\•det et
miştir. 

İsmet paşa Hz. Ankaradan ha. 
reket etmezden eve) hariciye ko
nağında iken Gazi Hz. kendileri
ni .ziyaret etmişler ve sekize kapar 
görüşmüşlerdir. 

Müzakerelerde Hariciye vekili 
de hazır bulunmuştur. Bilıihare 
Gazi Hz. refakatlerinde ismet Pş. 

Para ~ui~tinıa 1 i 
Evraki nakdiye suı istimali t h

lrikabnı yapan Maliye müfettişleri 
dün Anadoludan avdet etmişlerdir. 
Evraki nakdiyedeki suiistimal hak
kında yenid ·n tahkikat yapı'ıp ya
pılmaynea ,ı henüz mnlum dcıfildlr. 

BaşH~kilimiz 
l Hz. olduğu halde saat &ekize bet 

kala istasyonu teşrif etmişlerdir. 
İı:met P.ş. Hazretleri Ga7.i Hz. 

ile birlikte vagon re torann gir
m 'şlerdir. Bilahare vagona harici
ye ve maliye vekıli beyler de dahil 
olmuşlardır. Gazi Hz .. smet paşayı 
G zi istasyonun::ı kadar teşyi 
~tmişlerdir. Bu csnnda harici 
mesail etrafmda konuşuldugu 
tahmin edilmektedir. 

ismet Paşa Hz. fs!anbuldn da
lı bir ay kalncakbr. lzmir taril<"le 
avdeti muhtemeldir. 

l\1erzi fon baro~u 
Havza, 3 ( Hususi J 

Merzifon barosuna mensub .l.ı ı

%1 zevat hakkmd::ı fırka müddei 

uınumilikçe şidd t'e tahkıkata ba-

(;J{Af, Zl~.J)J>EJJN 
J)ÜN VARA CAK1'1 

Bcrlin 2 (Temmuz) - Graf ze
peplin balonu bu 1abah saat üçte 
Cebellüttarik üzerinden geçmiştir. 
Rilzgar müsaittir. Balon Aaor ad
alannın yolunu tutmuştur. Rüzgi-
nn istikamdioe göre icap eden 
yol takip edilecektir. 

Graf Zeplinden gelen son ha
berlere göre balon öğleye doJru 
Asor adalan üzerine vasıl olmuş, 
burada havayı daha müsait bul -
muştur. Balonun pazar sabahı ye
rine, cumartesi akşamı Amerika 
sahillerine vasıl olacağı tahmin 
ediliyor. 

1 Graf zeppelini Am--rikada ziya-
ret için 50 bin kişi h.ızırlamyor. 
Balon dönerken kıymetli baz.ı eş
ya getirecektir. 

Amerika gazeteleri seyahatı 
büyü!· bir alaka ile hıkip ediyor. 
Balonda bulunan gizli yolcu Nev
yorktan Berhnl vapura bindirile-
rek iade olunacaktu. 

Balonda, gizlice giren adam
dan başka yirmi bir yolcu vnrdır. 

-
Hususi mektep
lerin maarife alı
nacağı doğru mu? 

Bir baftadanberi şehr.mızde 
bulunmakta olan Maarif müsteşarı 
Kemal Zaim B. ağustosun 15 inde 
Ankaraya avdet edecekti-. 

Kemal Zaim B. hususi mek
teplerin Maarife devredilip edilmi
yeceği hakkında kendisile görüşen 
bir muharririmize demişt r ki: 

- .. Ankaradan ayrıldığım dakı
kaya kadar, hususi mekteplerin 
Maarif emrine alınacağı hakkmda 
hiç bir muamele cereyan etmedi. 
Bu mekteplerin maarife devredile
ceği hakkmda ki havad.sin nere
den çıktığını bilmiyorum. Bunu 
tekzip edebilirsiniz. 

Muallimlere yardım mes'elcsi
ne gelince, artık yardıma lüzum 
kalmadığına kaniiın. Çünkü Bar
em kanununn tatbikiyle muallim
lerin maaşlar1 kafi miktarda zam 
görmüştür. 

Ziraat ıniisle~arı ,,e 

t::aegno 
m~ll'{YJIDI LPn@ca ı 

Davası Ankaraya nı.kıedilen 

il ora ) nkup 

Hasi" menfcati için ötede be
ride menfi propaganda yapmakla 
maznun olup Balikesir a~'lr cer.a 
mahkemesinde muh.ıkcmesi yapıl
makta olan Hoca yakup'un dava
sı, temyiz mahkemesi knrarile An
karaya nakledilmiş ve merkum 
muhafaza altında Anknrnya nakle

dilmiştir. -
Nakı be)ler gittiler. Sabıl< Tek.rdam 

Şehrimizde bulunan Jktisat ve- 5" 
kil eti ziraat müsteşarı Ihsan Abi- İ • • h 
din bey dün Anknraya gitmiştir. Va lSı ffi ll 1.a-
Dünk~ trenle ticaret umum mü- •

1 
k 

d~rü. Nakı bey de An karaya git- k e ffi e e dl e C e 
mıştır. 

Nakı bey giderken bir muhar
rimize şu izahatı vermiştir: 

-"Nakliyat tarifesinin e asla
rını iktisat vekaletine götürüyo
rum. Bu ta. ifelerin yeniden tetkiki
nden maksat mükerrer sigortanın 
bu sigortalann primlerinden 'o 50 
hasılatını almaktır. Mükerrer sigo
rta ilerideki buyük zayiata karşı-
layacaktu. Komisyon Kabotaj için 
memleket dahilinde 0 o 15 tenzilat 
kabul etmi4tir. Kazada hiç bir te- J 
nzilit yoktur." 

-Mıılkaradan yazı!ıyor: Tek:r i.ı., 

sabık valisi Arif H:kmel v --d t r-

dar Perlev beyler bir şu'i istırn;ıl 

maddesinden dolnyı mubakc ne 

edilmek üz.ere Eskişchre d~vet olun

muşlardır. Bunlardan abık Tckir

dağı baş muhendisi Mehmet ve 

Subhi beyler de Edirnede muhnke

me edileceklerdir. - O uri 

Arseııal tak 1111 ı hırı ~el<li 

Dün gelen ve maç yapılmıyacağı için memleketlerine giden 
Arsenal takım• 

m11ızr. r} ı r or ~ 

) 



'f ers sarfiyat 
t\lcmlekeııc hiç bir Jirn, hiç 

:bir kur.ış, h iç bir pnra, umumi. 
hus1d tr.rs rfodilmcmeli, her 
earfıyaı mahalline ııuumıf olma· 
ıl.ıdır. 

EHıis< i olnı:ıyarı lıir fert incili 
lıravat İğiu•t:ıi ve yahut piitind~n 
:f!:r.tt alırsa g iiliiııç olnr. Ilurıun 
,giJıi Lir milletin fahrıka):ı, tr1ga-
ıa • ddf'lle ilıtJyac ı Yar, o millet, 
ir kirm·ı kalııuıdo :ıparlarmııılar 

• ~a t"dcınf'z. Tecs üfle görii) orıız 
ld bu kaidenin tahan ıahnıın 
a'k ini tatlıik edi) oru.z. 

1 i ·al zikredelim: 

Ani ara<ta lıir d'jlrnıııa fabrika~• 
ı is cdilıli. Her mı ıl a hu mii· 
(! SCEc fona i<larc t•dilmi , r,irkct 
iıdisah v~ tasfi)C lı:ılinıftllir. Hal· 
]ıuki iş pek mükcmııu•lı!ir. Ciiın· 
riik tarifrlf·ri ~mayii koru}:.wak 
lıir hale getirildi. Dahili cıııtca)a 
ihtiyaç ta, rngt et ı \ar ve çok. 
Bu müces niu ihya ı lfızını. Ri· 
Ya}cte gi;n• hu fabrika 150 hin 
iirııyn nlıruıbilirmi , ve, giizclcc 
ıişlme i için o miktarda bir ~crma· 
ye yerişirmiş. HuHi a 300 hin lira· 
hk . )DDİ 30 hin i tcrlinlik · hir 
iş. Ha1tmki kim e lımıa t~şehlıiis 
<:tmİ)Or. Hep hükfımctiu lütfüne 
in thr.ar edi 1 i) or. 

30,000 ohm Jirıı! Ilu giinkii 
ikrismli nı111a}aknrn17.a göre hile 
çok bir mch1fı~ sayılamaz. 1cden 
bu gibi işler itin nokit buluna· 
mı} or'! Nakit yok mu~ Var. 

Bl')o~lunda bir geziuti yap a· 
mz gi)rccck iniz ki 1 oş hoşuna 

binalar ynpıh)Or. 3UO Lin lira d~ 
ğiJ, Jıunurı yüz misli earfohınu)or. 
Bir, iki np.ırtımaua gi•lcn pnro ile 
Aııknruda men ucnt i~i t•nnluııoırı· 
Jııhilir; hir çok vatauıJn,.ıumr. iş 
hulu. , lınric~ ııara gitmez, kmubi· 
yo hcrhnl olma?.., tiearl'l mÜHıze· 
ncrnit F.ar ılrıuız. Bu işi ınalıza hir 
mi ul olmak iı7.re ilrı·İ) c iir<lii k. 
Yok a. lıurıuu gilıi )iİZ mi al zik· 
rcdclıılirdik. 

füı ter saı·fiyota hı:t!i olan 
han kafur Şt• lıt kcı:ı:zin \Dzifı•Jcrini 

ıncş'ur 'c şiinıuHü bir sureııc 
ı;<Jrcntcmdcridir. Baukalnr İ§lcrc 
unfo: olamı orlur, yalnız 6atılıta 
yiiziiyorlnr. Alınııııynda i c üçüncii 
clcrt>f eclc lıir Jükkilu hile )Oı.tıır 

ki baııkolnr onn mıfiz olıııa" ııılar. 
Umumi laharrufotı da ikthı:-ıdi tf'· 
§ehhıi<ıutı tlo idıtrc ve kunırol 

t~ıdcıılı·r onlardır. 'l'ürkiycdc ta· 

~nrrııftn lıuluuaıılnr ne ynp ıııkır? 
lwlıl.rnlcn ıııaln·uııulıırlar. He~, 
on lıiıı lirası olmılar yt·~anc ten· 

mİ)t~ ~rcycsi olmak üzre JJina 
inşn mı giıriıyorhır. Lakin lm 
dcrı•cc cLnİ)t'}f' ilıti)aç v•: o ui • 
11cttc kiraı·ı uır nıı? Uu cihet ne 
tlü§üııülüyor, uc de mali ınÜt'tbC· 
tıeler lıalka yul g(t8lt'tİ) od ar. 

Uaukalar • hilha a Alıııan)ada· 
lıüılin tcşehhü Jerin umumi \'Uİ· 
len, velileri nınlıi)ctindf•dir. Hi/.<le 
İtw gördiiklcri i~ havale vermek· 
ten, eenN kırmaktan, knmbio 
oJıp sntınııktan il•an~uir. Bankala· 
rınm: lıfılii iptidailikhm çıkamadı. 

Ticaret ıuü teşaı· vekiJi 
İktisnt vekaleti ticaret müste

şnr vekili Şakir bey on güne ka
d r şehrimize gelecektir. 

-Maurice IA!blt11ıc 
H 

Simoıı ümitsizlik içinde hay· 
kırılı: 

- Ne yapmalı .. nasıl etmeli .. 
lzahdi ııcredc ura ıı> bulmalı'? 
Bu c•sıMJa Jiın kan ter h;iıırle 
nefes nefes geldi. 

Y.anm d , ~imonun derhal tanı· 
dığı bir adam vardı. Bu adam 
lord Bekefildin himıetinde idi. 

Jim: 
- 1 te uııağı getirdim, JeJi. 

Atlnrm h ~ımJa nöbet bekleyen 
u~ok. Onu kAya1nrm orta ında 
buldum. işte hak orad:ıki kaya
lılı;lar ııra~uıdıı.. Görüyo:sunuz 
yn .. Uunu ornda sıın ıl ı b3ğla· 
l'ıt ~lar v lınyvnnlun da bir' m?.· 
ğJraya knpatıııı~lar. 

~iınon \nktını knyhetmediı 
- U Bekefild mi? 
Hizmetçi: 
- Kaçırdılar, dedi, Lord Beke-j 

fild ile beraber bıçırddar. 
~imonun aklı başına karıştı. 

Bu ay sununda 
yeni ekmek 

çeşnisi tutulacak 
... 

Her sene Aaustos nehayetinde 
ekmek çeşnisi tutulması mukarrer 
olduğundan yeni mahsul çıkınca 

bu ay sonunda yeni çeşni tutula
caktır. Bu mü11ase~tle ekmek ya
pıcılar cemiyeti heyeti idaresi bir 
çuvaldan 101 ekmek çıkabileceğini 
iddia etmektedirler. 

Ekmek yapıcılar cemiyeti ken
di ~melelerinin ekm.ckcilu cemiye
tine kaydedildiğinde.o ~ikiyet et
mişlerdir. Bu şikayet Ticaret mü
düriyetinee tetkik edilmektedir. 

Yangınlar hakkında 
nı1gmlar hakkında Dahiliye 

V ckalelinden vilayetlere ;u ta-
mim gönderilmiştir: 

Son zamanlarda ı;ık sık zuhur 
eden yangınlnra karşı vilayet ne 
gibi tedabir ittihazı lazımgeleceği
ni berveçhi zir tam1m etmiştır. 

Bir kaç gün evd Ankarnda 
vu u bul n Tahtakale yangını Ke
re teciterden çıkmış ve kuru talı
tatarln diğer ahşap malzemenin 
tutuşması .ile derhal tevessü etm
iştir. 

lstanbul keresteciler yangını 

aynı vaziyette vaki olmuş \C milli 
set\ etimizi mafeylc.miştir. 

BiJha sa yangmlann şehir da
hilinde tevsiini men için kereste 
ticarethaneleri hahkında lx!rveçhi 
ati tedabir ittihazı z ruri görulm
uştür: 

1 - Kere ,e ticarntluınclcri şe
hrin ve Kasaba haricinde ve ma
hallelere uz.ak bulunan yerlerde 
bulundurulacaktır. 

2 - Şehir ve kasaba ve mahalle 
dahil ve civarında bulundurulması 
zaruri görülen kereste licarethan -
l rinin binalan iki'ırgir, kapu ve 
pencerelcd .demir parmakla ve 
ma2gallı olacaktır. 

3 - Va1ilar ve şehir eminleri 
tamimi vurudundan itibaren bizzat 
bu işte meşgul olarak alınan ter
tibatı kontrol edecek ve neticeden 
vekaleti haberdar edecektir. 

.... 
rcı alıeılıane ıev. · 

ediliyor 
Maruif vekaleti tarnfmdan ge

çen sene Validebağında nçılan ne
kalıcthnncde muatlimlerlc, kimse
siz talebeden hasta olanların te
davi ve ıntir hatları temin edili
yor. 

Buradan bir çok hada rtıuaJlirn 
ve falebe istifade etmişlerdir. Fa
kat müessese, kadrosunun çok 
malıdut olması yüzünden bütün 
ihtiyaçlara tek;.büJ etmiyordu. 

Maarif vekileti bu zarureti na
uırı dikkate almış ve müesseseyi 
tevsi etmete knrar vermiştir. Bu 
sene 2S yatak daha ilave edilecek
tir. 

Gelecek ene bütçeden ta)unul 
tefrik cdiJirııc vekalet müteverrim 
talebe için bir sanatoryom aça
caktır. Buna muvnff ak olunmazsa 
Heylıeliııda eanatoryomunda veka
let emrine yatal<Jar tefrik edilecek
tir. 

Hizmetçi tlccli ki: 
-Başforrnda JfoJJeston var. Wil

fred HolJe~ton. Bu enhah, ben 
atları tirııar ederken pıımıa gel· 
di. f .onl Bckcfild Qra<la mı, de· 
~il mi di) e sor<lıı. onra cevnfo-

1111 hile 1 t>klı· ıııt·dı·n lwni lıir kı!· 

ııar.ı İlli, ndaınlaı 111111 yardııııı 

i:c heni hurap gı:tinli \'C Jorda 

karşı bir tuzak lı.ıı.ırla<lıl~. Be
nim onümdc bflzünü esirğemi· 
yordu. Orada ~iJy mi rk a
~ım Chnrre'nin bu adamlar tara· 
fından taaruı uğradıkl rnu, bel
ki de oldürüldüklerini öğrendiın. 
Sonra §Unu da - reudim: 

RolJeston mis Bekefildi rehine 
olarak hıfzetmek istıyor. l.o<lu 
Pnri e, bankerinin nezdine gon
derecek \e fidyei necat isteye· 
cekti. Az sonra beni yafmz bıra
ktılar, az sonra iki el silah işit· 

tim. Çok geçmeden Lordla kızını 
eJleri bağh olduğu halde getirdi
ler. 

Simon sabırsızlıkla sordu: 
- Saat kaç vardı? 
- Dokuz vardı zannediyorum. 
- Demek ki, bizden yirmi 

• • 
aresı ıı. Müskirat i hisar 

bandrolünii taklit 
.. ., 

ettıJer. 

de 

Beyazıtta tav• 
şan taşında Ra
ğıp ve Ahmet 
bey',4rin evlerin
de müskürat rne

mur1an tarafın

dan -tabarriyai. 
yapılm ve lnl1i
!lar idaresinin bir 
çok 11ahte ban
drolları, mühirle· 
ri, litreleri, 7 bü
yük fıçı içinde 
2000 kilo cibre 
büyük bir dama
cana rakı, kazan 
ve saire ele ge
çirilmiştir. Tahki
kat tamik olun
maktadır. 

Rüsum ta . . 
Ih. an Hıfat hey 

Umum gümrükl r müdürü fiı
san Rıfat bey İstanbuldaki işlerini 
lusmen ikmal etmiştir. Bu hafta 
sonunda Ank ray gidecektir. 

Türklü hakaret - K dıköy-
de oturan ve turklüğc hakaret ey• 
1 mekle m z.nun bulunan Faik ve 
Mehmet isminde iki absın muha
kemesine dün devam oJunacakti. 
Fakat maznunlardan Mehm~din 

gelmediği ani şıJdı. Bunun gönde
rilmesi ıçın müddei umumiliğe 

m üzeklrnre yazılmasına karar e· 
ril rek mub keme talik edildi. 

15tenHP, 8deııl5e. 
Şişli - Hürrayeti ebediye tep si 

yolunda ispirunun gazinosunda 
kendisini iısk mle ile yarala'yan 
oför Necibi öldüren , muavini 

Haydan da yaralayan Şemsettin 
evelce 15 sene)e mahküm edilmiş, 
Mahl<emei temyiz bu kararı nakz
cttiğinden muhakeme eniden rü
yet olunmuş ve katilin cezap 8 
sene 8 aya indirilmişti. Temyiz 
mahkemesi bu kararı da aleyhi 
olarak nnk2etmiştir. Dün bu mu
hakeme yeniden rüyet olunmuştur. 
Mahkem , icabını müzakere eyle_. 
rniş Şem ettin tekrar 15 sene ağır 
hapıse, maktulün veresesinc 2000 
lira tazminat itasına karar vermiştir. 

-
Ahçılık nıektehi 

Cemiyeti belediye azasından 
Hikmet paşanın verdiği iki takrir
den bahsetmi,tik. Bu takrirler
den biri Türk ahçılığının tedenni. 
den kurtarılması için b' ahçı mek
tebi açılmasına dairı:iir. Hikmet 
paşanın takriri emanet makamına 
tevdi cdilmi,tir. . 

Şehremaneti ah ı mektebi için 
evvela mutahas ı rın fikirlerini 
im k üı.e.r bir komisyon tqkil 

edecektir. Bu komi yo a ki 
Tfirk y mekJeri ve hıbıa.ı ha 
muta arısııd rı bulunacakbr. Ti 
ycmelJerinin imdiye kadu e
çirdi i fb 1 r, eski aaray r -
meklerile, ray haricinde pişirilı 
konak yemelderi ve Türk köyle
rindeki tatlı ve böreklerin envaı 
hakkında tetkik t yapılacak ve 
tanı.im edilcc k tedrisat progra
mmda z.am nın ihtiyacına göre ya
pılacak tadilat t pit edilecektir. 

Komisyon, mektep açmak" için 
icap eden hazırlığını bitirdikten 
soru cemiyeti belediyeden tahsi
sat isteyecektir. 

dort saat ileri.Ye gitmiş bulunu
} tJrlar. 

- Hayır. Atlann h ybel rind 
yıyecek vardı. Humda )e8ı1 r, 
içtiler, Sonra da uyudular. )Ardla 
kızım atlara atllklan zaman saat 
iki vardı. 

- Hangi istikamete gittiler? 
Hizmetçi kolu ile bir ; t ikamet 

gö~t nli. 
Simon: 
- Antonyo, ,fcxH, im herifleri 

geceleyin mutlaka yakalayalım. 

Bu haydutların mai}eti )3Y~~i
diyor. Biz allan dört na]a kaldı

rırsak çok gcçmc<len yetişirl:t. 

zannederim. 
Meksikalı: 

- Öyle amma atlarımız çok 
yorğun, dedi: 

- Atları üldürünceye katlar 
süreriz, fakat yetişiriı. 

Siınon hizmetçilere ta1iıııat 

verdi: 
- Edvarı iyi bir kenara ko

yun· Bir saniye yanımdan aynl
tfllayın. Jim, sana itimat edebilir 
miyim? 

- Edebilirsin efendi: 

Sahtekarın marifetleri 

Ta§ratlıı 
Maskeli haydutlar - Seydiköy 

civannda bir soygunculuk valı'ası 
olmuştur. Yüzlerinde maske ve 

vz.erJi - ç ' , Seydiköy çeş-
mesi civ nnd bir otomobili 5oy
mu~I rdır. 

Otomobil (Torbalı 12) numa
ralı ve şoför Nar.mi efendinin idn
rea;inde karpur. yüklü olduğu hal
de izmire gelmekte idi. Bu mev
kiden geçerken bu ahı larm ta
;ırruz.una uğramıştır. 

O omobil yolculanndan bir şa
h ın CO lirasını ve iki g ncin de 
nüfus k ğıtl nm nlmı~lardır. Bu 
m k li yol ku nl r orada fazla 
durmayarak kaçmı 1 rdır. 

J nd rmalar bu ıerirleri ) aka
lamı br. • 

• ~ssur bir tah!lildar -Çorum, 
2 - Harnmi karakolu civannda 
dört serseri pu u kurarak oradan 
geçmekte oJ n tahsildan oymak 
istemi !erdir. Tahsildar bu tecavüz 
karşı mda silüha sarılmı , civar 
knlakol efradı da müHdemeye iş
tirak etmişlerdir. 

Mü ademe neticesinde haydut
lardan biri ölmü diğ ri yakalan
mıştır. Diğer ikisi takip edilmek
tedir. 

·X· Tokat civannda kanlı bir 
cin yet - Kı:ulca köyündan iki 
i ik muhtar lsmaili öldürmü , köy 
im ını lbrabimi ve l<ôylüler de Ha
samn karısı Şerifeyi Himmetinin 
~ vci Kameri yaralamııl rdır. Ha
diseye bir namus meselesi sebebi
yet vermiştir. Failler yakalanmış
lardır. 

\i},> Ayaş• tabi Cünder nahiye
sinin Eminler mahallesinde Balcı 

Mustafa bcmşiresi Havvayı öldür
müş fakat yakalanmıfbr. Katil 
adliyeye testiDJ edilmiştir. 

Bu i de de bir namug na.'ele
ai alikadar cörülüyor. 

;a(· Kız kard;e ini vurdu - Göre
leye tabi Ar hk köyünden Ali, 
,oaııt1U1'1Jl ile münar>ebeti aşıkanede 

lundu undan dolayı l<ı:ı kardeşi 

Ayteyi öldürm.Üf, y.akalaomı,br. -
Mağa:1.alarıi1 açılıp 

kapanacakJarı ~aatler 
Ticari müe se:oıat Ticaret oda

ına mür caat ederek mağazalana 
munt uım s atler~e açalıp kapan
mıa ı iırtemiş!erdir. 

- Baban'? 
- Ora ma karı~mam. 
- ~er iki güne kadar yara· 

lıyı Briztona gotüriirseniz, baba· 
na dli lira vercct'ğİm. 

- Yüz vcrir.;mıiz hu ış olur. 
Bir santim t·ksik \r.ncniz gl'rl" 
nafile! 

- P k iila yüz lira w1cı:cğim. 

Ak~am saat altıda Sirnon Ye 

Antonyo Mek ikalılann karaq~a
lıına tiündüler. IJerhal atlara 
rğerl~ri vurdular. 

Arıton}o: 

- - Biz evvela )Ola çıkalım, 

dedi, arkadaşlar Jıizi mkadan ta
kip ederler. een izinıi7.İıt üstün· 
de, onlara gittiğimiz İt-tikameti 
gosteren i~aretler hırakmhı. 

J larekel ederlerken Dolares in
de alım çekip getirdiği gürüldü. 
Aııtonyo itiraz etti: 

- Hayır, sen utckil ·rle beta-
ber gelirsin. 

Genç ka<lın cevap \ermedi. 
Meksikalı kızdı: 
- Sen onlarla beraber gele

ceksin deyorurn. 

Is anbulun imarı 
için Yansen 

teklifte bulunuyor 
- -

Ankara şehrinin planını yap
maY.ı duuhte eden mimar Yanse
ne Istanbulun planı için de şebre
manetimiz müracaatta bulunmuş
tur. 

Aldığımız malumata göre mi
mar Yansen, vücucla getirdiği pl
anda hiç bir tadilat şarb ile bu 
işi f abn olarak üzerjne alm yı ka
bul etmiştir. 

Mimar Y ansenin teklifine. göre 
planı kabul edilecek olursa lstan
bul d 3 kattan fazla bina yapıla· 
mıyacakhr 

Bu plan, Beyoğlu semtini na
zan itibara almamaktadır. Zira 
M. Yansene göre, Beyoğlu öyle 
bir ~ekil almıştır ki burasım ıslah 
etmek için en zengin devletlerin 
büt(esi bile kafi gelmez. 

İst.anbul Emaneti, bu teklifin 
tatbik kabiliyetini tetkik etmek
tedir. 

-
nkarada himayei 
Jal ü am re i 

Himayei etfal cemiyeti bu sene 
Ank r da çok mükemmel ve gü
z.el bir müsamere ı.·erecektir. Bu 
müs mere için daha şimdiden mu
tena numaralar huırlanm •. kt~dar. 

Cem'yetin tenvir, irşat ve yol 
gösterici nc~riyab gün geçtikçe 
ilulemektedir. Çocuk romanı ıis
minde büyük bir külliyat \'Üeuda 
getirilmiştir. 

Bundan ba~ka -çocultlarm Tesim 
ve boyalarla uğraşnbilmesi için 
muhtelif kitaplnr, defterler baml
mı tır. 

Cemiyet ü:ıerlerinde bir çok 
renkli re.simler bulunan kurutma 
kağıdı yaptırmıştır. Bu ikagıtlar 
posia ile her mektebe gönderile
cektir. 

C İ)dİn .. Ana kucağı,, ku;mı 
bu sene daha te\• i ed.Jeceldir. 
Bunun irin laZJm olan projeler ha
ı.ırl nmı tır. 

Heyeti merkez.iye binasının arha 
tarafındaki Çocuk. bahçesi inşaatı 
bitme'k üzeredır. inşaat icap eden 
her türlü konforu hniz olmak 
üzere yııpılmaktadır. Bahçe için 
Amcrikad n müteaddit :ıarif oyun
caklar ve makineler getirtilmiştir. 

Aynı ~manda bahçede et.rafı 

duşlu büyük bir hnvuz yapılmak
t dır. -a 'uslul ıntl? 

Tarsustan bildiriliyor: Kaymak
amlıkça Mersinde oturmakta olan 
Vasil Sersok ile zevcesi Mari Ser
.sok hal<kında casusluk maddesin
den tahkikat yapıldığı söylenmek
tedir. 

Tart.ur.tan bir ıat, Vasil Ser-· 
ok ve ~evte i Mari Serso -

kun c:asur;)u'k yabmaltta ol -
duklarmlt dair ihbaratta bulunmuş 
\IC Dahiliye vekaleti de bu hususta 
tetkikat ynpılmnı;ım muhbirin ta
lebi üt.erine Tarsus kaymakamlığı
na havale etmiştir. 

· Ad n ve havaJi•inin it ff a 1 i 
:ı aman l n da baş edministratör 
kolonel Biremonwı t e ş ki 1 ey
lediği şebekeni:ı 2inüfuz ve fahri
yen çalı,an .şahsiyetlerinden olan 
Vasil Seraol<un -ıevcesi de madam 
Birenıonun h:rcümaoı idi. Bu ka
dın Türk kadınlığı aleyhindeki 
propagandasiyle meşhurdur. 

Vnsil Serııokun mübadeleye ta
bi eşhastan iken 929 senesinde 
Suriyeli imiş gibi Suriye lehine ih
tiyan tabiiyet ettiği de anlnşılm~
tır. 

fakat Dolarcs atına mahmuz· 
ları vurdu ve Simona yetişti. 

Bir , aattan fazla 'hizmetçinin 
gostcrdiği iı;tikamette yol aldılar. 

Simon dedi ki: 
- Biz mümkün olduğu kadar 

sür'atle ,Farnsız toprağına yak· 
laşınalıyız. 

- Fakat hayvanlarımıım an
t;ak yarın akşama kadar yiyece· 
lderi kaldı. Sonra onları nasıl 
ulayacaAız? Ortalıkta ~u yokl 

Yorgun atlar Simooun tahmi
ninden daha geç gidiyorlardı. 
Sonra takip edilen i7'.leri tetkik 
için zaman zaman durmak lbım 
geJjyordu. Simon her tevarkufta 
kahınn 2'ığamıyordu. 

Yolda tek tük çapulculara raı
geliyorlar, Antorıye bazılarından 
maliımat oru)onfo: 

- Yahu bir ata bağlanmış bir 
iht i):trla gı"'nç bir kıl11ı ka~ırıl· 
ılığını ı,!O rc.l imüz mu? 

- ( ;11rdük. 

N<·b.dar olu)or? 
Kırk. elli dakikn kadar 

' 'J • . 

Burun kanaması 
.... 

Burun içindeki zarın damarla
rı çok İncedir. Cüz'i biT sebep do
layisiyle çatlarlar. Bunların çatla
masını mucip olan ebcpfer çe>k
tur. Bir takınılan memi ve hari
cidir. Burun üzerane düşme,. bur
una vurulan darbe,, tırnaklar ile 
çatlaklar yapmak, kabuklan ko
parmak, buruna ecnebi bir ci~im 
aokmak bu kabildendir. Da i ve 
umumi bir takım sebepler daha 
vardır. 

Tifo, Skoryot, Karaciğer bo2uk
luğu, ka sıı.lık, nezif istidadı, ya
ni Hemofili de bu sebepler arası
ndadır. Kan tazyılunın artması bu
rundaki damarların çatfomasını 

kolaylaştırır. Bizim için çok mü
him bir alamettir. Şiddcili bir ha
reket, ıkınma, uzun talimler, yur
üyiişler, güneş tesirilc beyne kan 
h-cumunda görülür. Buna ehem
miyet vermek lazımdır. Derhal 
serine çekilip ba uıa buz veya ıs
lak bez koymalıdır. Fakat bu gibi 
tclılüke olmadan burun kanama· 
!annda ve bilhassa kansızlarda bu
run kanamasını dindirmek için ha-
tayı serin bir m halle götürr.ıeli, 

yavaş yav;::,ş ağzından nefes almn• 
s1111 tavsiye etmeli, alın, burun Üs· 

tüne soğuk su serpmeli, heyecan
dan uzak bulundurmalı, burun <fc
liğini parm. lda bnshrıp tıkamalı, 

kan arkaya g itmemesi için ba.11 

öne egmelidir. 

l...okmun 

Halk bilgi-.i lfalk bilgi:,i 

derneği t~rafınıln yakında halkı

}'Uta ait tetkikler 11t"~redilccekt i r. 

Bunlardan Erzurum oyunu iıarn· 

notrıları) la bilikte ncşrı dilec-«'k· 
tir. 

Bıından h.ışkn ncşrcdileı · ı · I< 

kitaplar nra!>ın<la hilınrı der, 
TıaJ)ıon ıııasa Harı clu lmluııac.ık· 

tır. 

Hnik lıiJ~j ... j derneği larnfııı 

dan Diyarhckir, Konya, Sivac;. t1 

birer ınümC's illik t"şkil cdilıniır 

tir. Bu uretlc <lerıı~in Anado

luda 8 ıııünıcf.-.illiği bulunn)"h.· 
tadır. 

Ticrırcl müdiı iycti111 le: -

Dün ticarnl miidüriyctinuı; ~t>h· 

n·ınuııeti umru haytariyyc ırıüdıi· 
ni Esat~ ticaret miidürü f\lulı"iıı, 

lıor a komc:ı·ri Kemal ' '" bora 
ldris lıcyleıden mürekkep intihap 
hc'y~ti faaliyette hulumnnştur. 

-O.Va fi Hiza lJCy-Darülbcda
)i ar"ti ti rin<len \ a fi Rır...ı lJ"y 
Avrup a ~cyahatiıı<len avdet C'l

n.i~ıir. 

~M. Holstat evlcndi-Mnlıtı :· 
!it nıübaıJclc komiı-.) onu bitaraf 
aı.asmdan M. lfo~c§tal ı! e ~fot
ıııaıı·l B(•ekfru ·' ıııı izdi' ;.wla rı 
nıt"ra~imi 29 Ten11nu1du Skocvt.1c 
icra edilmiştir. 

Siuıon son hızı ile koşturmak 
için atının gu\desini ayaklanylu 
parçalı} orou. O kadar ki An ton· 
yo bc.zğin atı ile Simona yetiş· 
mektc ad ta müşkülat çekiyordu. 
fakat Do1ores mevzun kameti ve 
dik vücudu ile bir saniye bile 
Sinıonun yanından .ayrılmıyordu. 

DelikanJmrn) c~ne arzusu bu 
i<li: 

- Y eti~e eğlı, yetişeceğiz. 
Bir kaç kelime ile nişanlı~ının 

na ıl bçırıld1ğnn Dolorese an· 
lattı. 

İzabeJia mırap esi Simo· 
nun k lbini parçahyordu. 

Dolorb bir aralık durdu: 
- Antonyonun atı dfiştü, dedi. 
Simon dinlemiyordu bile! 

- Antonyo bite yetişir, dedi: 
Yüz uıetrc kadar dize ka<lnr 

çı).;an bir küçük golü geçtiler. 
])olores dedi ki: 

- • of k, sola bak. 
Solda meıllllline giren denir 

kopüklü dalgalar halinde J...""tlra)'tı 
do~ıttı hücum ediyordu. nu prk 
t:ı. hii hadi c Simonu me~Jul et· 
ı:'cdi h!le! 

IBitınt> :.1 
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ııı;, i'U§a eder. Jlalldmı m111lı·sad11n 
b,;ıal.a~'t'ıJ <t imdir ota11l.ardır. Fi.· 
-..\er gitgide dal"al.anır miinal.-a-
"'.la k ,,, , 
teırı udreıi oluwyaıılar da -0nları 

c.s ill c.dcr. 
1101 ·ı ı 11

11 1 
§eı;ı • erd<' bir usul oldugu· 

'lcub' uydum: soı yetlcr l1ir /mnunu 
~a ııl et111<'dPn 01um liiyi/ıasmı 

Zetı•lerl · · ıı"f e. ue t::<'nl§ mıli) cı!lla 
~ ~IPdPr/enniş. }Ju ıavedc nazari 

1111· ~ J 

f<ıbi/. ' "!"""J."ı§ln a her l>t•s liarı· 
ır ~u l ~ J. I . . . 

ı.ıl.{ı • • t ye u.:asm<«lll 11rmın 

b,,. ~a ~<'imeycn bir llolrta, belki. 
>"ol urun lıatırın<ı gelebilir .. Fen" 

değil. 
ftıo!'m.dan Mırfmazar, her de· 
ilet; as!de, bilhasşa i~·tinıai ue 
il~ &adı rnes 'eleler gayri resmi 
ltak· boylu miizakereye tabidir. 
ltrd ımıet t:e meclisler bu temayül· 
1'e,:n cidden mülhem olurlar. 
~rt armd<l faidc görüyorum: za· 
~ler·halk devleti budur. Millet 
1tt ~ her kesiu iıleridir. JJir de
h:· <l.!i duhilimle matbıuıtm en 
<lrı ltıci m:.ifesi df~ bu t'creyanlara 
ıq • ayak olmqk, onları idare oo 

":ı:inı etmektir. 

'İi .l1ize gelelim: teessüfle kayde-
)oru .... 1c· 71·· k" . . h teau- ... ı ur ·ryemr:m ayatımı 

b.. ilk ~den mes'eleler hiç teteb-
.. a - . :ı il:t· ... emın olamıyor. Mesela. J'lli 

ı~~3<ıt ~'meclisi bir lıaylı i§ lrurca· 
ile '· Gazetelerimiz bunları wyıkı 
Lir :ul!akeme etti mi? Her gün 
k.. ~ ele kar§Wndayı:z. · J.mrakJ.ıl; 
ornıır . le . . . . • 

tnqkl '§ r~, nıvc•t nıaddcsı, va· 
"iik ara arı: olun hasta/ıh·, giim· 

tari r,,. • k l • . 4<lire J \..>l, am n) o, ı•e smre, ııe 
.tQt İİ. Mecmualcırımı: her nedense 
itte~ ' Abdlil Hak Hamit ve 
Ca 111.et Emini :> ıkmal:la nw§ğul. 
te ı;::ıerimi:ı 1'epedclenli Ali paşa 
iJq idhaı J>a§a ile uğraşıyor. Bu 
tııe ~§anın tarihinden bahscdil-

ltn d . •tıaıb enııyornm; lakin pündcli!· 
'ec·eduaııa tefrikacılıl• beşinci de· 
du 

0
t mülıim bir lmımdır. Ol$a 
ur, "'wasa da~ 

t<lıı~il,in iJJ11g11ldnlita, tam ltav
lt..,0 1 orta.sıncla rus J~ömıirü satı· 

" r111u_..:ı 11 h d . I "1cız ~· u ava ısı c uyar duy· 
ti~ ~<ızeteler bizdelri kömür nıes'· 
<lllr 111 te~crrııatma varın<~ya ka· 
İd'[ letkık etmek mecburiyetinde 

l er r l'lirı. • ~~~r gazeteler bu mes'ele-
Cll,aİ tabımni lw§ göriinüz · hamını 
•i ardı kömiir fkrdini11 tedavi· 

0,~e doğru kat'i cıdımı atmış 
lllrduk. 

lktis r . . 'it U< ıyatımıza, ıçtımaiyatı-
tza dair ·· ı ·· "" ne soy r.ı)"Or ne l'azı-

.1 or k h ' • ftt 0 • • ep ) arım yamalalilır. llu 
ı::.&ailı. ba~$e meu%u ed(!(_ıek insan· 
ı le yetı§mıyor. Hayaıi t't ıktisadi 
f r bir laübalilikle 'karıılanıyor. 

11.iiı·ü ........._,, telgraflar 

C. N. 

Bruksel, 3 [A~] 
Hükumet, Younğ planını ietl<lk 

t\lıı• • tıa 1f ve planı heyetı mecmuaaiJe 
\İddaaya karar vermiştir. Nazırlar 
llıtdisi, La Haye ye gidecek hey-
tt ,;... • . B k -ası~u tayin etmıştir: aşve-
~~ M. )aapar, Hariciye naun M. 
\'t nıans, maliye naıın, Hout.ard 
r;' nazırlar meclisine memur M. 

tancq . Ul, 

flrk * Relıingfors, 2 [A. A.J- Çifçi 
re· 1~11.ndıın M. Kallio diyet meclisi 

ı.a •kine · t'h d'I · · ın ı ap e ı mıştir. 

biıı 'atı .H~lsingfors, 3 [A.A) - Ka
t~ ıntıhabat neticesinde istifa 

ttir. 

deıı! Sen Jcrmen, 2 [ A. A.] - Bir 
llıü t- t~resi Sen nehrine düş
dt 4 Ur. ki kiti boğulmuf, bir kişi 

atar surette yaralanmııtır. 

bı!t • Pari '• 2 [A.A] Meksika sa
~t~ cunıfıur reisi M. Kalles, İl dö 
\'e ' \'apurile New-Yoktan Havr 

oradan Parisc gelmiştir. 

im "X· BerJin, 2 ( A.A 1 - Kabine 
ttıa et • ~ıııa _maş ve La Haye konfcra-

1Hig 
1 
lllutealJik bütün meselelcile 

a eylemiştir. 

bttı~ londra, 2 [A.AJ Hasta olan 
tttniş~r. Krumond Fraser, intihar 

~İt ~!arcclon, 3 (A. A.]- Şiddetli 
~ .. ~-~a biiyfik Jıapr ve %arar 

"'~lftir. 

Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya B. 

-Adıyaman, 2 [A.A.] 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya be

yefendi Adıynmana gelmiş ve ge
ceyi burada geçirmiştir. 

İncir 1Jayra111ı 
)zmir 2 (Hususi] 

Geçen sene ağustosun 18 inde 
yapılan incir bayramının bu sene 
hangi gün yapılacağı henüz tespit 
edilmemiştir. Nihayet üç hafta za
rfında yeni senenin incir mahsuli 

idrak edilecektir. 

Çi11 ve Sov,yetlRr 
Moskova, 2 [A.A.] 

Tas Ajansı bildiriyor; Çin hü
kümeti ile teati edilen notalar ne
ticesinde Sovyet hükumeti verdiği 
cevapta ihtilafın halli hnsu11unun 
ancak Rusyanın 25 Temmuzda ile
ri sürdüğü teklifin kabulü suretiy
le mümkün olacatım beyan etmiş-

ti
. • 
r. 

Moskova, 2 [A.A] 
Hariciye komiserliği Mukden 

hükumeti reisi ile Kara han ara
sında te~ti edilen Mektuplan ne
şretmektedir. Ueis Çangsulnng 1 
Ağustos tarihinde melnikof vası
tasile Kara hana verilen mektu
bunda ihtil5.fın halli için Sovyet ve 
Çin hükumetlerinin bir konferans 
akdetmek üzere mümessiller tayin 

etmelerini Çin şark şimendiferindcki 
vaziyeti haziranın muvakkat adde
dilmesini, üçüncüsü de tevkif edi
len Sovyet tabaaaının tahliyesiyle 
Sovyet Rusyaya izamı ve tevkif 
edilen ecnebilerin keza tahliye ed
ilmesini teklif etmektedir. 

Karahan, Çangsuling tarafın
dan yapılan tekliflerin Mukdcn ha-

, riciye komiseri M. Çny tarafından 
Mukden hükümeti namına yapılı;> 
Melnikof vasıtnsiyle bildirilmiş o
lan tekliflerden tehalüf ettiğini 
beyan ile M. Çayın atideki tek-
liflerde bulunmuş o l d u ğ u n u 
ilave etmektedir • l - T e v ki f 
edilen S o v y e t a m e l e s i n i n 
tahliyesi. 2 - Sovyet hükümeti ta
rafından şark şüme,ıdöferlerine bir 
müdür ve müdirisani ta) ini. 3 -
Konferans akdi. 4 - Sovyet hüku
meti Çin .şarlıt demiryollan ihtila
fı hadis olduktan sonraki vaziyeti 
tanımadığını beynn edecektir. Ka
rahan ilave etmckdir ki M. Çayın 
bu teklifab üzeıine şayet üç birin
ci nokta aynen ve son nokta da 
şark mukavelesi mucibince tadil 
edileceği şeklınc ifrağ edilmek 
ıs ur etiyle Mukdcn ve Nankin 
hükumetleri tarafından resmen 
teyit edildiği taktirde Sovyet h\ı
kumetinin meseleyi hüsnü nazarla 
tetkik edeceğini beyan etmiştir. 
Çangsulang notasında ise müdür 
müdirisani tayini hususundaki nok
ta meskut geçilmekte ve dördüncü 
noktaya dair olan Sovye~ formü
lünü keza bu gün Mukden hGkü
meti kendi ~ğnemektcdir. Bu ise 
bir U.kını ~uazzam neuccler te,vlit 
edebilir lil tiunlann yeiine :mes'u
lü Mukden ve Nankin hül<ümeUe
ridir. 

Etı Fff e)"e gidiyor 
Paris, 2 (A.A] 

La Heye de Frımsayı temsil 
edecek murahlıaı hey'eti M. Bria
nd, Cheron ve Loucheur den mü
rekkep olacak:br. Young planının 

tasvibinden sonra Ren asıuisinin 
tahliyesi müzakere edileceği sıra-
da M. Tirand ile ceneral Guillau
mat nın da hey'ete iltihak edeceği 
tahmin ediliyor. 

BerJin, 2 [A.AJ 
M. Stresemann La Haya kon

feransı hakkında rcisicümhur Hin
denburg ile müşavere etmiştir. Re
isidimhur ile hariciye nazırı Ren 

arazisinde daimi bir kontrol tesisini 
ret hususunda mutabık kalmışlar-

dır. Londra, 2 (A.A.] 

,M. Stresema.nn ın La Haya kon
feransına bir -nıüşahit göndermeğe 
karar verdiği Washington'tt.an bil-

diriliyor. Washington, 2 [A.A] 

Amerikanın Paris sefareti baş 
katibi M. Wilson La Hayc konfe
ransından Amerika namına müşa
hit sıfatiyle bulunmağa memur 

edilmiştir. 
Bcrlin, 3 (A.AJt 

La Haye ye gidecek Alman he
yeti ne Jd. Streıemann riyaset ede
cek ve heyet fU :zatlardan müte
şekkil o1acakbr: Iktist nazın M. 
Curtius, maliye na:ıın M. Helfer
ding ınetgul arazi nazın M. Wirth 
ve ..:~lardan M. Bunder ile 

M · Scbubuttir • 

Sırp-Bulga 
hu,dutların a 

- Sufya, 2 (A.A] 
Hariciye nazırı ecnebi gazete

cilere beyanatında Yugoslavya ile 
uyuşmak için ibraz. olunan bütün 
hüsnü niY.cte rağmen yeni maniler 
çıkan1dılı takdirde hı:dut vaz.iye
tini islah hususunda Bulgarisfanm 
daha ba'Şka türlü iyasi tedbire 
müra~aat ısbrnnnda k?!acnğım 

söylemiştir. 
Sofya, 2 [A. A) 1 

Bulgar hüku~etinin Plrot it:
laflan hakkındaki Yugoslavya no
tasına önümüzdeki hafta zarfında 

cevap vereceği zannedilmektedir. 

Briand'ı tel ı· "k 
Bruxelle!l, 2 [A.A] 

Belçika başvekili M. Jasper l,ü
kümet buhranının muvaffakıyetle 

izalesinden dolayı M. Briand'a bir 
tebrik telgrafı göndermiştir. M. 
Briand, verdiği cevapta teşekkür
lerini beyan ettikten sonra A vru
pada iki memleket için elzem 
olan sulh teminatını takviye et
mek arzusu ile mualak mes'elelc
rin haJlini k~laylaşbrmak hususu
nda dostane münasebahn devamı
na tam bir itimat gösterdiğini ila
ve eylemiştir. 

Pnris, 2 [A.A] 
M. Poincare nin sıhhi vaziyeti 

pek çok memnuniyeti caliptir. 

Edison'un siialleri 
Ncw-Y ork. 2 (A.A] 

Muhteri Thomas Edison' un 
kendisine halef olmak üzere inti
hap edeceği aliıttin ismi bugün 
ilan edilecektir. 
.. Dün 49namzet tarihe, kimyaya, 
frz~ğe,. cografiyaya ve riyaziyata 
daır bıızat Edison tarafından ter
tip edilen çetin süallere cevap ver
meğe çalışmışlardır. 

Ağustos 
hezimeti 
-

Paris, 2 [A.A.) 
Gaı:eteler, komünistler tarafın

dan tahrikatta bulunmak'. için in
tihap edilmiş olan 1 Ağustos gü
nünün ,ınuvaffakı1 etsizliğe. uğramış 

olduğunu beyanda: m\jttcfikdir
ler. P4lriste tam bir sükunet h- -
küın sürmüş ve paytaM qıaouı
rasmı muhafaza etmiştir. Paris mı
ntn nda .250,000 kişiye baliğ 
olan ameleci-n nı'tcak 750,000 ki
şi grev ynpmştır. Ciddi hiç bir 
kargaşalı tecebbüsü olmamışttr: 
Dahiliye nazareti ile polis müdü
riyeti tarafından ittihaz oiunan te
dbir bu suretle tamamen seınere
dar olmuştur. 

Mosko\ 2, 2 [A.A] 

Bir Ağustos münasebetiyle ha
rp aleyhinde müteaddit nümayiş
ler yapılmıştır. 

Hapishane 
. 
iS)'Ullı 

Londra, 3 [A.A] 
Newyorktan Taymise bildirili

yor: Kendilerine öğle yemeği 
olarak ancak mnknma verildiğin
den ve havanın pek sıcak olmnsı
na rağmen buzlu su verilmediğin
den dolayı Kansas hükümeti dahi
linde ki Llavenwort hapishanesi 
ınahpuslan ansızın tehlükeli bir 
isyan çıkarmışlardır. Bunlann ye
mekl~rine dokunmak:azın sofradan 
tehditkar bir tavur ile kalkmaları 
Üzerine höcrelerine avdetler:i için 
edilen ihtara hapishanenin büyük 
avlısını istila etmek ve burndn ele 
geçirdikleri bıçnk, orak gibi alet
lerle gardiyanlara hücum eylemekle 
mukabelede bulunmuşlardır. Asiler 
her türlü manialar arkasına sakla
narak db saat mezbuhane bir 
mukavemet gfü;terdikten sonra 
gardiyanların sili.iı!n mukabeleleri 
karşısında beş maktul verdikten 
sonra teslime mecbur lıimuşlardır. 

• 
mu1ıase ı 

Londrn, 2 [A.A] 
Hancıye neıarf"tinin neşreyle

diği bir tebliğde İngiliz _ Rus mü
nasebat.ının indeten tesisi için 29 
Temmuzda M. Henderson ile M. 
Dovgalesl:i arasında başlanılan 

müzakerata şimdilik devam edil
emiyeceği bildirilmckteair. 

İlk muhaverede M. Henderson 
mumaileyhc borçlar \ e mütekabil 
mutalebeler ve ticari mübade
lel c r gibi mes'clelerin f as 1 u 
tnnzimini teshil edec,.k bir tarzı 
müzakereyi biran eve kararlaşbr
mak an.usunda bulunduğunu iı:nh 
ve pariiimentonun içtimaına kadar 
Öir sureti halle esas olncak pren
s'ipier hakkında uyuşulduğu tak
dirde, hattn mesaili muallekndan 
bazılan o zamana değin tesviye 
edilmiş olsa bile iki hükümet ara
sında ı;efirler teatisine mezuniyet 
verilmesini parlamentodan talebe 
kadir olacağı ümidini iıhar etmiş
tir. M.Dovgalevski, cevabında Sov
yet hükümetinin fikri kanaabnca 
bir uzlaşmanın t ... mini için keııtirme 
yolun derhal sefirler tayininden 
ibaret olduğunu ve M. Henderso
nun tcklflerinin bir müddet sonra 
toplanacak Sovyetler merkeı icra 
komitesintn nazarı tetkikine arzet
mek !azın geleceğint\en şimdilik 
Moskovaca nazarı itibara alınmı
yacağmı bildirmiştir. Tebliğin son
unda deniryor ki: Sovyetlerle mü
nasebatın iadesi hususundaki ar
zusunda ıwbit olan lngiltere buna 

dair bazı yeni tekliftıtın dermeyanı 
lü7.tAmuna ve bunl.!.ın Sovye.t me
c!:sinin gelecek devrei içlimaiyesi
nde tetkik mecburiyetine dair va
ki olan Rus tebligahnı senet itti
haz eylemektedir. 

• Londra, 2 fA. AJ 
lngıliz-Rus siya i münasebatı

nın yeniden tesisi hakkındaki mü
zakerat, fngiltere hükümeti bu 
münasebatın tees üsünden evel 

<6®lrll11 D©ır 
Bir kadın için 

Galatada Ar.1p camiinde otu
ran Sandalcı Hasan ile sabıkalı 
Abdü:kadir bir kadın yüzünden 
kavga etmişler Abdülkadir çakı 
ile Hasam kolunôan yaralamıştır. 

ı a g.a<lan sonra 
Hasköyde -osman ve Talip is

jmJerinclc İKİ arkadas Ali namın
da bir adamla kavga elmi"ler ve 
neticede bıçaldn yaralamışlardır. 

~ (g,2B©Jr 

Bisiklet! · gezerken 
Kartalda oturan Etma ismin· 

de bir ınusevi çocuğu evelki gün 
bisikletle gezerJ,en bir hendeğe 
yuvarlannrn' )arnlanmıştır. Etman 
hastahaneye kaldınlmışbr. 

Hir kotr t hatfl 
Knlamı~ta tenczr.ühte bulunan 

bir kotra e\tlki gün rüzgarın ,şid
detinden devrilerek batmışsa da 
sahilin sığlık olmnsı dolayısiyle 
içindekiler yüzerek kendilerini kur-
tarmışlardır. 

IQ)liEHr vak'aDar 
Kokain kaçakçısı 

Galatada Yeni dünya otelinde 
otumn Vangelin odasında 30 şişe 
kokain ve 20 şişe kaçak yunaa 
konyağı bulunmuştur. 

Silah 111 uaycnesı 
Çenberli taşta Vezir hanında 

oturan hamal Murat ile bekçi 
Şerif yeni aldıklan silahı muaye .. 
ne için havaya bir kaç el silih at
tıklanndan polisçe yakalanmışlar
dır. 

Bayat halık 
Kaınmpaşada sıra berberler 

sokıığında oturan Avram ile, kıza 
Viktorya, kız kardeşi Recine dün 
bir balık l emişler, fakat bir müd
det sonrn tesemnıilm alameti gös-
terdiklerinden tedavi altına alın
mışlardır. 

J 
ı·eni bir amele 

meb'usu 
I..ondra, 2 {A. A.J 

eh hil 
• h i hali hazırda muallak bulunan mes'

U re l Jl ~eya a ı elelerin hallini talep etmiş oldu
ğundan talik edilmiştir. 

--
au akşam 

Millette : Şe\ kı B. komedi ve 
Fılim '~ \ar)etc 

Nnşit B.de: Kuş dilinde Sihirli ~lus-. 
ka komedi ve \at') e 

Londra, 3 [A.A.J 

South Leeda te yapılan kısmi 
intihapta amele fırkasından Milner 
11,804, komünist Brai:: 512 rey 
almışlardır. Bundnn avrlh:i meb'us 
ta amele fırkasına mensuptu. 

Sabık maliye nazın M. Churc
lülJ, bu sabah Kanada ve Ameri
ka •• :ı üç ayJık bir seynhat icra et
mel· üzre Londrndan müfarnkat 
etmiştir. 

Geçirdiğiniz mes'ut 
dakikaların sevi ın l i 
ve canlı hatıratıuı biı· 

D 
f otograf makiıı~iyle tespıt et . . .. l . . . nıezsenız o guze 

tutllunzdcn hi..: bir espr: kalnıaz 

Kotlak.sız tatiller çah11k ıın~ıtulıır 
KODAK Jnakirıelerı· ve r· · l · ı.ım erı 

VELOX KAGl'FDAltl 
Aıaımlli'ilıYi.l: fot@f ~ır n~nırıı 
.M.lNC>T , OS 

Knrtpo t~llarnn kullaıı~ıuz. İ er yerde satılır. I 
~~~~~~~~~---~, 
Posta 1,elgraf um~ı nıiidürlüğü 
levazıın ınüdürlüğü_nden: 

1 - .Mülltahdemin için imal ettirilecek 2500-2100 tak~m Elbise 
ve kavket l"llpalı zarf u ulile münaka ... aya konulmuştur. 

2 - 14Ağustos tarihinde ihalesi icra ediieceb' d t ı· ı · t . . . . d' . 6ın en a ıp erm şar · 
name almak ıçm şun ıden lemınat ve teklifmmıelerini ihtiva edecek 
kapalı zarfları tevdi ~çi? de mezkur tarihe müsadif s;arşanba günü 
saat 14 te İstanbul yem postanede milbayaat komi yonuna müraca· 

atları. 

Moskova, 2 (A.A] 
M. Dogaleviski ile M. Hender

son arasında cereyan eden miika
lemder hakkındıt Tcs ajansı ati
deki tebliği vermektedir: 

M. Dogalevi ki 23 Temmuz ta
ril!li Sov; et notasına te1i fikan mü
nhnsıran ihtilaflı mese?elerin ne 
ta11(a hal:tC:ibccğine dair mü:rn

kerelere girişmeğe mezun bu
lunduğun ve bunun için de 
hemen sefir tayin edilmesini 
lüzumlu addettiğini ve efirlerin 
tayinini müteakip mü:uıkereye Lo
ndrada başlanıl~bileceğini beyan 
beyan etmi~tir. M. Henderııon dip
lomatik münasebatrı temaine der
hal imkftn o1madıguu kat'i surette 
beyan etmiş ve ihtiinflı mesele-

le nn mahiyeti hakkında müzake
reye girişmek '-e en geç ı4Ağu:::
tosta olma!: üzre Londroya bir aov
yet '1ey'eti mur:ahhasası göndarilme
sini bildinııiştir. 

Cevapta, Sovyet hükümetinin 
britanya devleti ile Sovyet Rusya 
ruasında b:r tekarrübü kolaylaştır
mak üzere elinden geleni yapaca-

Ferabda : Komik Cevdet · B. ve 
hokkabaz. 

Z a'yİ ( kııd:.ır su'h mahkcnı~indc 1 

mustahdtııı iken mfltrrnkıın ın~ırıt 
hu'kk11 da {) .. k dar mal müdüalfi,,&iindfffl 
a1mı old~ıım 4 cilt 4 varak No. \ e l 1 
ı.aauıuı ııı 927 tariblı di) uıı ılın brı'hıi 
:ıa}l olu1 u; na nı lıı ı y ııısirıı çı ~ ut ca • 
ı.; mel rı e ıd~iııin hukmu knlıniyıı.ca~ 
rl.in oluııur. ' 

( kudar ııulh mahkemesi :ı.abıt 
k!Mipleri 1dnı Zuıı:;uldu nrnddei 

umun i mu.n inı Ha rullah 

Z ft)' A l\t"rli"t \e ikam 1 nüfus ve 
:.J arabacılık .e:;."laf t~lı.erderiınle Ohaı\ 

bf','; lııd p.ıraını rruht \i euzdanııı:u m~ 
ettim Bu1anın 1ıara ı lıkoyarak tezle• 
rel•rimi Akurayd.ı Et mejcwnnda de. 
mir ağan n kahvesinde Alı oğlu Meluud 
.adttııine gctırn:esi r ca \e ak i takdı.rd~ 
yenileri a'.ınacaji;mdau huknıu b.almıyıı· 
< ğ nı ilan '-'Ykrını. 

İlen 
MepahO§ rlc ku~uk pazar aruında 

kıılıı eı)ah k:ıp:ı oep defteri l'e içıpde 
şebremarıetı lıııycziı daır i sergi kar 
makbuzlarile şah i o:eıı~ıtı ıa)ı ettim. 
Bulanın iyıne ymmaz. Adre11me ~etir· 
m~ ini \C ~.ok memnun e~imı be• 
'~ rica e<krim. 

ğı da bildirilmektedir. Fakat M. • 
Hendenonun cevabından fngiltere 
lıükümetinin bu münasebetlerin · 
tesisini istemediği yahut tesis et
meğe muktedir olmadığı anlaşıl
maktadır. ): oksa fngiltere hüku
meti münasebatın yeniden tes;,,:ne 
nradaki ihtilaflann ve mudal me

Mc}H~l.oş harırı o.1·2 erg de arap 
Mel mt'l w rıki Mel met ~rn~ 

s• elelerin hallini şart koşmazdı. 
lngiliz notasındn derpiıt edil

memiş olan bu hususun sureti 
mahsusada tetkiki lazımdı. Bu se
beple S:>vyet hariciye koıniserlij'i 
lngiltere hükumetinin yeni teklif
lerini gelecek içtimaında etkik 
edeı:ek olan' merkezi iC!'a komite
si ~asetinden talimat talep etmek 

·mecburiyetindedir Do ... a1eviıki cc
va~ın tevdiini müteakıp Parin ha

,reket etmiştir. -
Gerbault'e rıişan 

Hnvr. 3 {A.A.] 
Münzevi seyyah Gerbault' a 

Lejyon donör nıtanının ro:ıeti bah
riye nezaretinin bir murahhası va
aıtasile tevdi olunmuştur. 

Piyanko müdürlüğünden· 
~B ual 57 X 82 ebadında 12 kiloluk 

(l056) top k!at pazarlık suretilı· muba • 
yııa cdilece~nden ıtaya tnlıp ola!."3kların 
pe) akçalarilc lıirlikteS·S..929 tarıh pau.r· 
lesi günü saat on bf§tc pıyanko mudur 
ltiğunde mlit~kkıl tanarc ınuba Hl 

hımioouuna müracaatları. 

J t ııfıul ıcı ıı r:d:m:. uk\lnarıı edı• El· 
nı.ınrl mul-:11 l ınd!' Boıd ga l\:'('ın • 

nnıle I a.'!O:.lıı ar okai;ıııd.ı 16 ııum r~a 
mukim iken d)e\m ıkan• 1 hı uı çhul 
buluıııuı Co hnarlı lta)re\t n tfrnıııyc. 
Feridr hammtıı ı nnLul :ınaU. nı 1 ..;. 

.b • d rduncu l•ukuk daire inden :ycJı. 
>uz \ ın:ni lir.:ı ılc ııud nı nlıııı ol~k 
eBUlr.eten \er len on altı hl' b rlığin A)~ 
nen tıır. ılıne "We 'irmı lira uı r.tı ve il!J 
ıle dort hın ) u ctmı dokuz kuruş 
masarifi wuhııkem,.nın ı lı.sılıoe ıııuetd•ı.r 
bulun:ııı 22-4 929 tanlı 'c.' ıcı.ı. <>28 605 
numaralı ıliinı lıunyı mfaı. clıuttm e 
te\di kılınarak mı nınu:ı a ılan ~ t.uı·· 
cun odenmetilııe daır buluuan ıhbutıam~ 
iknmet~iilunı ın meçhulı)elı h118eL.lc: tcb• 
li~ oluntımn ıgınd n ıl&nen t .. blığiqe la· 
mr \crılmi~tır. Tımbı ılindan ıtibartn 
nıb•)Cl bır ny ı.aı fında 929-9':1!!8 nuına· 
ralı ticaret do ) ~ılc daırt'mize mura' 1 • 

atla borcum.ı ıı 'ermedı~mir. \e \& tctıır 
cevalıı murip l ır dİ)~lınız olduku tak· 
dırd denrı ' p 1 mroı ··ıııız tnktıı de 
gıyabınttda • nıva ıtevam oluna~! 
mal ıııurıuz oln\ak ' bırınd ıhbaroa..J: 
nın t b 141 m l nıı ~JP lıP.l\1ı ~ 
uıcre ılinetı Ccblığı lı:e tl~.t olunur 



Nukut 
ln<riliz lirosı 

1 Aoır.rLlı:a dolar 

1 ı :w l uoan drahmi 
1 Alman rayh, mark 

l 
:t A '-uıt)'a ~llnl 
ZO l..ey Rıımanya 

j 20 ~. Balgar 
' l Frlt-mck flonni 

ı 20 Fransız franlu 
20 ltal) ıın lireti 
20 Kunın Çek hlm-ıık 
l {"ırunetis üviyct 
1 7Jotl IA"hİ!tan 
20 Oinu l°ol{Uslavya 
tO Belrlka •·raokı 
l Pczeta hpanya 
20 lniore Fraalu 
l IUrcldıye 

Çek 

Açıldı 

209 209 ~ = 
s.ı 5 & o Q.. 2 ,, (il. E) 

-o 
50 50 ;- - 3 .. (FJ) 
30 25 30 2~ • c 
2.ı 7:; 2 ı 7 ~ Galata tnhtelarz D. Y. 

29 75 29 751 htanbııl tramYıı)' Ş. 
82 75 82 7S ~lht. DOk. Aut. 

163 7 163 75 U8küda,...Kadı~öy Su 
'2ı7 217 25 htambul anonim Sa 

122 l22 175 F.r~ll Madon 

22 7 
74 75 

1] ı 2:; 
21) S<I 

790 25 

Hisse senedatı 
22 7 
74 

IJ4 
50 

790 

ııı:ı ... 

ı, l•ankMI 
l\Jü~la itibar. Milli 
011J11anll Dk. 
ımm lkt!Ht Bk. 
'J laırcı \'O aanyl 
F.anar Bk. 

Londrn 1 lsterlln 1019 5 1018 75 

~ f'irkcti Hayrlyo 
., Tcmctu 

~ Hııllç '1!.porlar. An 

Nlvyork l türk 1.- Do. 
P...ı. .. l"rıınk 
L\lllano ,. Liret 

ı Bcrlio " lllark 
Sor,. ,. ı..e,ıı 

Hrükııel ., Belga 
Am.stJrdaıu ., l lorin 
Cine, re ,. 1 rank 
Prag ,. Kurun 

\ İ)ana " Şilin 
Madrlt .. J'f'%tla 

\ IU'fUVA ., Zeloti 
Adna ,. Drahmi 

Büktt• 20 I..ey Kurut 
l\foeko~n l Çroncn• 
Ddgrnt tiirk liruı Din. 

lstiknızlar 

O,l7 6S 
12 15 
910 

1 99 
65

1
7:; 

3
1
12 

118 
2 a.7 

16 02 
3 37 
3 2• 
4 23 

3686 

1076 
26 97 

istikrazı D. vadeli 95 5 
Düyunu wu\ahhede 
lkramlyeJi demir )olu 

1902 Gümrükler 
1903 ~aldimahi 

1905 1 ecbWıd A•keriy 

~ l l 903 Tertip ı fa- 90" .. .. 
~ 1901 J90i a.. ı 908 1'-ertip l 
~- 1908 .. s 
""' ı909 

1909 felıreaıaael 
1913 .. 

0,47 bS 
1: 15 
911 
1 99 

65 75 
8 12 
ı 18 

2 17 
]602 

s 37 

4 2ı 

3686 
25 

1076 
27 

!< An.D. Y. yolu 
,, .. ~ 100 

~. Mudnnyıı.Bunıa 
"'f Samıun Sahil 
~ frnmvııy 
::. TürkJye mllll 
t; I ttilınt ., 
.... itimat 

{il Şark ~İAorta 
':§' Uo:t.kurt 

;:; Anadolu An. T. 
S' 1 t. Lmum. 

~ l Jl.ıl}a Kııraaydın 
• A~lan Çimen. 

:! Bakırköy ,, 
r,l Türk kömür lt1. 
§'" l\lcrwer TA}• Ş. 
C:: lla•·a gazı, alcktrik 

ı.fJ'J 95 50. .. ., temcttu 

195 Ü"kiidnr· Kadıköy 
t:':) bımr nıczbha 
... lıtanbul T. Ano 

cr::ı; 
~ Rihtlm flok. An. 
°' ittihat dı-iirmrncl 

O{ll fark merk ttSS 

:;· Jrt. K ... pları 

~ Rrjl (hali tıı11f'iye..) 
- 1'ürt. tüt. Aao. 
~ Duhan Türk ., 

fark değirmen. 
1tlllli. hira Mf11_nı._ 

n 5tı ı 

22 7. 

Borsa kanunuııun faide
leri görünüyor. 

Dnn, borsada İngiliz lirası, Per-ı ser!ikçe kontrolu da kolaylaşmış
şembe alqamki kapandı fiabna br. 
nisbetle ı kurut tenezzOlle açıla- Dun borsa salonunda 40 000 
tak 1018 kuruş 10 parada kapa- İngiliz lirahk muamele olmu;tur. 

nmıabr. Bütün bu muameleler kanunun ta-
y eni borısa kanunu ile nizam- f ri atı veçhile hakiki ihtiyaçlara 

namesinin tatbikatı semerelerinden karşı yapılan işlerden ibarettir. 
olarak borsa salonunda evelkilere 
nispet kabul etmeyecek derecede 11ayvan horsasınd:ı 
fazla muamele olmaktadır. bir istifa 

Yeni kanuna g ö r e bo -
rsa işlerinin mazbut ve dürüst bir 
fekilde ceryanını temin için mua

melenin borsa salonunda olan a
çanlalar vasıtasıyla yapılmasını is
tihdaf etmektedir. 

Halbuki evelce lstaııbul piyasa
smırı bir günlük kambiyo ihtiyaç
larının kısmı atami borsa haricin
de yapılırdı. Bunun mahzurlarını 

ise süylemeğe hacet yoktur. O za
man biri borsa dahilinde, diğeri 

ise hariçte iki türlü fiat meydana 
getmekte idi • Yeni kanun bu 
mamurları tamamiyle izaleye hiz
met edecek hükümleri ihtiva et
mektedir. Bu suretle muamele sa
lonunda cereyan eden ~lerin kom-

Edeb'i tefrikamız: 1 S 

Hayvnn borsası heyeti idare 
reisi Ahmet bey reislik ve azalık. 

tan istifp etmiştir. Ahmet beyin 
yerine çarşamba günü 9 - 11 e kadar 

borsa salonunda intihap yapılacak

tır, ve heyeti idareye bir kasap 
aza intihap olunacakt~·. 

J)iin:kü ınuaınele 
Dün borsada isterlin 1019,5 ta 

açılmış 1018,75 kapanmış 1018,25 
aşağı gelmiştir. 

Düyunu muvahhide 199,50 açıl
mış, 196,70 kapanmış, 196.25 aşa-

ğı gelmiştir. Borsa hancindeda 

Türk altunu üzerinde 886 - 886,5 
den muamele yapılmıştır. 

Kandehar Aşoll<Daıro 
Yazan: Ct>nte de G<>hineau 

Şeker ve Petrol ve Benzin ınüdiriyetiııden: 
Bazı tüccar ve esnaf tarafından petrol 
ve benziııe kolza, Motoriıı ve eııısali yağlar 
karıştırıldığı anlaşılmıştır. Kaçakçılık kaııu
ııu nıucibince bu harel(etin faillerinin tec

tevessül 
aşağıda 

ziyesine, rnallarınııı müsaderesine 
edildiğindeıı muhterem halkın da 
alaınetleri yazılı olan karışık petrol satan 
ıııalıal ve-dükkanları idareınize hildirmele-
ri rica olunur. 
Karışıl( ~ petrol alaınetleri şuıılardır: 

1 Doııul{ sarınıtıral{ renlrte olnı~. 

2 Fitili çabuk yakar ve siyahland~rır. bµ
içiıı sık sılr l{.esınel\.: 111ecburi,1eti hasıl 

olur. Çok is yaılar. 
3 - Alevi parlak değildir ve gayrı munta

zaı11<.lır. 

3 Ağustos 
Borsası 7iatları 

Asgari Azami 

K. P. K. p. 

Bugday yii:ıdc 
S"AYdarlı 

Yumu~k 17 ı9 
Kıulı!a 
Sün ter 
Sert 
llöıımc 
Sert mahlut 
Hulgııriıtaıı 
Er.nııhl 
Çu·dar 
Mıeır 
Arpa 
Mf'rclmek: 
Nuhııt 
1-'aaulyc 

) 6 2:; 17 

J4 
15 25 

Sium 
Ku~ycml 
Yulrf 

2) rn 21 ıs 

Un kllo 
Ek11tra Ekstra 1500 
Ek11tra 134-0 
Hlrincl )Umuıak ı200 

., Sert ı ıoo 
ikim'!I 
Fındık kalıuklu 
Fındık içi 
Sandık loo~altmıt 
CcvİT. 
Afi yon 
Afiyon Knrahiur 3500 
Yapa~ı 
Yıknnmıı 
11ftik 
Of:1ıık 

ıs ıo 
ıns 
1420 
1325 

375() 

S ulaııAhnıct ulh icrasmdıın: Bir borç· 
tan dola~ı mahcuz bulunup ~tıhn.-ı • 

sına karar \ crılcn dolap } ol l:ulı ı \ !." 
sı•ceadt" kanepe \ t• sandıılyelı•r 7 • g · 929 
çarş.:ınha gunu s..-ıat 14 le Sandal bedu;· 
ll'nimlt> ~tılnc ığmdnıı taliplnın hazır 
1 ulunnıı ınenıuruıuı ınurııcaatları illin 
olunur. 

1 stanhul .l ıııci icra nwmurluğuıı
dan: Mahcuz ve furulıtuna karar 

yerilen oda takımı ve perde vesain~ 
A~usto un 8 iııci Pcrş<'ııhe gunll 
saat 14 tı> Sandal hedestan mb a· 
tı laca ğından nıti~ terilcrin J evm ve 
saat mezkurda mahallin e hazır 
hulunrııaları iliin olunur. 

Ucuz nıal almal{la 
işlerinizi ve kazançlannızı arttırmış 

olursunu:.. 

Bunu nazarı itibara alarak 

2S Ağustos 929 dan itiharen 

IL.EöPZöG 
Son bahar sergisini 
Ziyaret etmelisiniz. 
Bu sergide:: en müsait fiat ve şeraitlc 
mübayaatta bu!unacaksınız. 

\ Talep vukuunda her türlü tafsilat 

Leipzigde (Lcipziger Messamt) 
tarafından ve yahut fahri mümessili bulunan Galatada Arslan 

Hanında 1/11 numeroda. 

WILHELM HOLSTEIN 
tarafından derhal ita edilir. 

Evkaf umum 
müdürlügünden: 
Jlaydarpaşada niitemam Do~uı~ Evimn ikmalı 1n~aııı (1) Ağu tos • 929 

tarihinden (28) .t\t!:\istos 929 Çarşaınhıt ~unu saat uçe kadar .kapalı ıa'rf 
u ultle ihale edilmek 'liiere münakasaya \az ohıml'luşfur. Tıllip olan mtite

ah1ıit mühcndi'S 'e mimarların her glın bğlcden onrn şartname proje ve 
muklheley1 nn!nmrik iı7.he lstanbul Evkaf lıey'eti fertnİ)esine ve ihale glı· 
nft '(!~ 1 tanHul l~vkaf idare encümenine m'Üracaat C) lemeleri ilan olunur. - . ...,._... __ _ 

dur. Aralarında bi!C' ka, ~aları- )'almi sizin ht1 beUmestleri evihitdc rü itibar ederim. Lakin farret ki, 
dilhahmız vcçhüzere amel etmez· 
em,* ln~ndan ne tahassul eder. 

Tam bu sırada, salonun Lir 

Bu zat Aptullahın huzuruna 
çık'me>.t: 

mn ardı, onu gclmi)or. Bnna muhafazaya ıiiivafa'Ka1 edipıetme
ta rifatımza göre. Osman bey kar· ) ere~ı lfrli t ğreı'ımek istiyor. 
de~i Mehmetten i ·tikrah ediyor, B nim ıtle so'1'dugum bnndan iba· 
ona dü~man goziyle hal.\ıyor. ··Ta- rettir. 

tini alıp kaçırmış. Kalbinizin bii J\Jchmcdin 1Jğlu da ona ~ıyan A.ptullah, imam efendinin kn· 
u]üvvü cenahını yalnız Len değil, gilıi görünüyol\ Kızını bu "'dcli-a ]ağma yaklaştı: 

apu::>undan, hiZmetçilerin ve na
iplerin ortasmda . muhteşem bir 
zat içlli'iye girdi. Fakat acem şe
ceresinden lıir krzılbaş! Hangi 
,.a1f'ptcn geldıklenni kimsenin 
dü~ünmediği hu adamlara itil>ar 
ed~ı yoktur. İtibar onlarnı ser.ve
tine ve bazan da san"atlarmadır. 

Bu gelen zat, Gulam Ali, p:r.ensin 
sarayındakı m vkiiue has bir tan
tana ile karş1lanaı, Sonrad6 Ap· 
tu11ah hanın :do tla~mdan bi~~ idi. 

- Efendim Jıazr.etleri. dedi, 
benim adım mölla Nurettindir. 
Ferrahla doğdum . Şu başım· 
dairi aanktan pek iyi anlar mız 
ki in anların nef ine çah~an aciz 
bir bendeyinı. Bunun içindir ki 
Ahmedi)elilerden olan Osman 
beyin bir ricasını kabul ettim 
Kabul ederseniz sonu fenaya va
rat!ak bir müe sif hadisenin önü 
almm1ş ol~aktır . 

Aptullab han cevap \erdi: 
- MoHa, dedi, hende sulbü 

ve hü nü amizeşi seven bir insa-
'Jım. Herke ·le iyi geçinm<'k nhassı 
emelimdir. Yalnız bu aile ile bi
zimkil r arasında halli çok güç 
mü küller var. Bana maksadını· 

zı açıkça söyleyin. 
Molla anlattı: 

- O::ııµan beyin barem dalre
sin9'ahlak ve namustan bihaber 

, birj girmi§ ve evin çn güıel ıine-
........ ... ~ rı..ıv --· 

herke~ bilir. Halbuki siz, belki kanlıya vPrerek iki aiienin sıh· - Far7.et, dedi, farlel ki dif- · 
bilmeyerek hu küstahı sarayınız- riyet peyda etmesine 9önlü razı hahınıi veçlıüzere amel cdeme
da mulıafaza rdiyorsunuz. (hındn olm.uyor. Bo~azlama\ı i9in Lira- yeeeğim. Bundan ne tahassul 
bey, aile hu umctine rağmen del7.ade ini köşe buc~k arıyor. edebilir ya MoHa?. 
sizin de kendi i kadar şu masl~- .Mulı in naçar kalarak eana ilti- _ Size şunu öyleyebi irlrb. 
hata İğrenerek, mücrimin hnkkile ca ediyor •ıe Muradiyelilerirı mer- :qer mücrimleri bana teslihı 
cezasını göstermek için kendisi- hametine sığınıyor. Molla, hay- ederseni7., Osman befler Mur'a
ne teolim edece~inizi ümit edi· ret ve ibretle tema~a edilecek diyeli1er lıakkmdaki adaveUerini 
yor. • aileye h:ikl unutacak'lar. OgulJarı dostC'li a-

- Ya molla! Bu söyledikleri- Aptu1lah. ezelr düşmanları i- ,-ayınıza gelebilecekler. 0:->m~n 
nizi yeni oğreni3orum. Ve benim çin şu fırsatta da ruhunu boşalta· haber almış. Siz cEirleriniıe ala
gozlerimi açmış oldunuz. Demek rak, tanı onlara layık hir lisan franga askerlik ta1im edilmesini 
ki im evime giren nıerun mah· kullanmış olduğuna memnun, arw ediyormuşsunuz. Bu akdir
Juk hana yalan da söyledi. Ben ba§llH ~salJadı. Fakat Motıa her de kendisi hu vazifeyi tnkabbiıl 
Muh in heyi, O man beyin bira- dinlenen sözü ayni hak Ye kera- edecektir. Osman beyin taHmü 
der zadesi sanıyordum. Bir aile- met telakki edenlerden ~eğildi. terbiyesine rana emniyet edebilir-
nin bu kadar yakın iki şeoeresi Hiç istifini bozmadı: siniz. Kur'anü azimmüşşana ka-
arasmda ne deye düğün dernek - Namusu çalan da, namusu- sem olsun ki, söylediklerim doğ
yapılmıyor deye şaşıyordum. Ha- nu ''eren de mücrimdirler. ikisi rudur. F..ğer böyle bir sadakat 
ta etmişim. Beni affet Mollal Fa· de ortaya ölümle temizlenecek teminatına lhtiyaç varsa, Osman 
kat ne saklayaftm ki, Ahİnediye· bir leke koydular. Amma ki me- bey de hurşya gelip ant içebilir. 
H!~~ orta.lığı ka!!§lı!~n EJ!. u~r· . .. ~ele burada değildir. Osman bey, - Bu nevi mücamelelere kad-

Teı.rif~t ~eanıülleri olup bittik· 
ten onra. Aptullah sordu: 

- .Molln hazt"ederinin dedik
leri do~ru i e ziyaretinizden alaba· 
ğım nasihatlarlö istifade edece· 
~im. 

- Benden daha alim ve ha
kim bir 1.atın yanında nasihntta 
huhmmağı teeddüp ederim. Yal
nız buraya Muhsin nam nıfa bir 
şeriri kabul ettiğim izi söylediler. 
Doğru mu? 

[Bitmedil 

• • 

Şehreman~tinden: Kadık3 
şubei idariyesi sabık mu· 

hasebecisi Sabri bey hakkırı· 
da encümeni emanetçe mütte- 1 
ehiz lüzumu muhakeme ki" 
rarı ikametgahının malum o!' j 
maması hasebile edilemedi
ğinden mezkur kararın bir 
reti emanet divanhane5İPe 

talik olunmuştur. itirazı vart' 
ilan tarihinden itibaren bi• 
ay zarfında istidaname ile m•· 
kamı emanete müracaat etıne-
si ilan olunur. 

Şehremanetinden: TaksiıP' 
de Tarla baıında 50 n11· 

maralı hanede sakine Naıb 
hanım tarafından Beyoğlu şıl" '

bei idariyesi tanzifat ve ten· ı. 

virnt katibi Ahmet NesiP ' 
efendi hakkında vaki olaJI 
iddia ve şikayeti indettahki· 
kat teeyüt etmemesine meb
ni mumaileyhin men'i muha· 
kemesine dair encümeni eın•· 
netçe ittihaz olunan kararıtı 

müştekiniil balada mezkU' 
mahalli ikametinde bulunma· 
ması ve naklettiği mahallitı 
de malum olmaması hasebile 
kendisine tebliği milmkün o~ 
madığından emanet divanb•· 
nesine talik olunmuştur. ı<a· 
rarı mephusa bir itinm varfl 
ilan tarihinden itibaren bir •1 

istida ile makaı111 

emanete müracaatı beyan "' 
lunur. 

Istanbul tramvay 
şirketi 

OtobUs servisi 
Müdiriyet. Beşiktaşı Maçka t 

rikile Beyoğluna rapteden b 
otobüs servisi tesis edildiği~ 
muhterem ahaliye ilan eder. ff 
servis Beşiktaş vapur iskelesi~ 
sıtas ile Beyoğlu ile Üsküdar 
Buğaziçi beyninde en s e 
muvasalayı ternl 
edecektir. 

HAREKET V AK1TLERl 

Bcşiktaşta: lhlamu[ caddec:iı1 
koşe i (Şirketi Hayrı"' 
iskelesinden 1~ '\ 
metro me&afededl' 

lleyoğlunda: Harbiye meyıls 
HaTbiye hareket her 1 O dakikB 
bir defa. 

SERViS 
Tatil günlerinden mada sall1 

dakika 30 dan sant 21 re kal 
Cuma ve tatil günleri saat 7 
kik 30 dan sabahın 1 f'I 
~adar Cuma 'e tatil giiııl 
hareketler her 7 dakika bir 
'val.-ı 6lacaktır. 

Servis süratli ve rahattır. 

~ 

c 

~~ 
"'I' ~ • .;oo ,. 

'"°~w5r 

uı!!! 
E )lİp Sulh Hukuk Hakimliğl~ 

Sırrı efeııdQıin mukaddema f; 
Camıkehir k&rv&sında No. Fınndalci ;I 
da sakftl Huriye 0. zimmetinde~ 
'kumbih alacağı olm kırk yedı 
temini istifuı zımnında tahtı hact.etıl.'. 
eşyayı Uıkidesiain !Curohtu lJa ilı .ş 
me tebliğ kıl ınm~ isc<le mezkur 1 ııt 
name uhrına mübaşiri ve rnalıalle 
~i ihtiyariyes\ tarafından verilen. •; 
"kamctgthı malum ' olmadığı lnld 

1 

e ilAnt"n tebligat icrasına knr•f 'fi 
miş oldtJGrundan tarıhi ilAndaıı 111 

bet gün zarfında mahkemeye rn11::-ıır 
tesviyeı deyin etmediği takdıı le b' 
C§Yanm adiyen bilmuzayede furu ~ 
nucağını mü beyin işbu ilin 'cr.r ıe 
bir nushasının daire dınnhan~;..ı J' 
bbndtAı gibi ewala havadisle 
fiyet iDn ohuıur • 



senal 

l.
1 
Şehrimizde iki maç yapacağı 

IJI d" ·ı d(i ırı en Mıaınn Arsenal takımı 
l 11 Roınanyadan vapurla gelmiş
:' Ve akşam ü:ıeri yollarına de
ftl 'nı ed rek memleketlerine dön-
İlşlerdir. Ar s e n a 1 talnmının 

lnar 
\' ' Yapmaması bu hususta vakıt 

l
•1t ~anıanile anlaşılamamasından 
tt' 1 g lmcktedir. 

\' Futbol federasyonu reisi Mu
rt1ffak beyle bir kaç sporc;• Mısı-
ltl~ arı diln vapurlannda ziyaret et
ışlerdir 

f:ellen.ç kupası 
lier sene icrcun mütnt büyük 

ÇtUerıç kupası tenis turnuvası cu
~a günü kndıköyünde Moda 

Ott), nrıda başlamıştır. 
S Dün turm.~anın dömi (inal i 
lıat - Sedat Şo<lvar - Harri jiro 

lir ' 
Clsında oynanmıştır. 

d Bu ınüsnbakalarda Sunt Seda
~ 6 : 3,. 6 - 3 yenmiştir. Şo~v.ar da 
f' ar11 Jiroyu mağlup cttığınden 
ınaı maçları bu gün Şodvar - Su-

ııt B nrasında oynanacaktır. u mtı-

Çtn Ralibi Cim Ciro ile kuşılnşa
taktır '1" . 
· T. C 111ağlııp 
Aıncrikada yaptıl:rı 

devam ederek Ürügvaya gelen 
Macaı :st anın maruf F. T. C. takımı 
Mon!cvideo <la yaptığı maçı 3- 2 

kazanmıştı. Son yaphğı final ma
çındn !\'acar takınu 3 - O mağlup 
olmuştur. 

F. T. C. Şili ve Arjantinde maç 
yaptıktan sonra Avnıpaya döne-

cektir. 

JJerliıı - l11t'§te 
Berlin ve P~te atletleri Berlinde 

karşıl şmışlardır. Maruf Alman ko
şucusu Körniğ 100 metroyu 10 2/5 
de koşarak dünya ı·ekoruna ega
li:ıe etmiştir. Maçı 48 puvanıı ka
rşı 49 puvanla Berlin kazanmıştır. 

f 'utbol tatili 
Mevsim dolnyısiyle bütün Av

rupnda futbol tatil edilmişti~. Son 
yapılan Spart- Vaker maçında bi
re karşı S sayı ile Sparta kazan-
mıştır. 

Sparta bu sene çok lcu\ vctli bir ta
kım halindedir. Maruf Kolonati 
takıma iltihak etmiştir. Y nlmz 
lmdosür:ıntircne olduğundan Kar
lisbadda tedavi edilmektedir. Spa
rta Tcpliç tnkımmın ona muhaci
mi HnftiH 200 000 lwronn sahn 
almıştır. 

SATİLIK KAGiR EV VE DÜKKAN 
~amatyada hnrahor İlyas bey nıahallesi

nin istasyon sokağında 20 uuınaralı iki atta 
6 oda 2. ofa 2 nıuthağı uıü~tenıil ev ile ınfiş
temilatından oJan 22 nunıarah J oda, helayı 
miişteınil dükkan nıiizaye(l ye çıkanlınıştır. 
Bedeli bir enede iki tak~iue veriltnck şartilt~ 
ikisinin muhaınınen d deli 3500 liradır. 
ı\fiizay de 24 Ağustos 929 Cuınartesi ~ünü 
°'aat 5 te l}efterdarhktaki satış 1 omisyonun
da yapılataktır. (895) 

'iLJ iJ V 
Gedikpaşada divam a11 Jıahallesininin Kandilli sokağında- N. 

5 Bodrum katında odunluk, kömürlük Mutbak, birinci katta bir 
oda bi~ h~la, .. ikinci katta ~ir oda bir ;ofa üçüncii katta 1 oda bir 
sofa! dordu.ncu katta. l daraçayı müştemildir. Bedeli 1 senede iki 
taksıttc verılmek .şartıle muhammen !\edeli 5500 liradır. Müzayede 
kapalı zarf usul.'le ya~ılacaktır. Talipler 413 lirahk teminat para 
ve yn mektuplarıle teklrfnamelerini 24-Ağustos·929 tarihine milim-
dif Cumartesi günü saat 15tc Defterdarlıkta ki satış komisyonun 
vereceklerdir. (893) 

SA1,l ..1 K 3Al-fÇEL 
1• enerde Tevkii Cafer mahalle inin zaın

ba sokağında o 12, 331 arşın arsayı ve 7 oda 3 
ı;;ofa il~ ınuştemelatı saireyi havidir. Bedeli 
bir senede iki taksitte verihnek sartile nıu-.. 
hanın1en kıynıeti 7000 liradır. Müzayede 
<apalı zarf u. uliJe olup talipler 525 liralık 
teıninat muvakkate1eriylc teklifnamele ini 

KiRALIK GAZIN \ 

yeri olan 
- 929 Çal'* 

lJnknpanıudn lJskııbi rıınlıallemnin Hi raltı cııJıit iıırte No. 48 • 50 
yeni 40 ı · ki, lıe<lcli 4 Cilt' H' ,, Tak İtltı veramc>.k ş:ırtıylc 700 liradır 
ın\i:ta)t•ıh' 12 · A~usloı- · 1929 Pazar i guııü Defterdarlıkta )8pılm•aktır.(596) 

SA'l,IL DUN 
Yıldız ~ rııyı lıah1; inde )ılolmı 8 aılı·t ~·auı ] adet ıblanıur l ıtd t 

kavnk 2 acleı ufak n~aç ki lalınıimm 60 ~t·kı nııktarıncladır. Mıılııuıııııı n 

beJeli IHO :r.ı. ıııüza)t:flı• 14 · AAu tos • 929 çıfrıiaınh:ı f!Ulin ant J5 te 
Dtıftndarlıktn }apılnlakur. (683) 

SA'rILIK D 
fop11nı•ılt> çar ılılşı toprulnr c·adJc İıHI Askeri mektebi altında No. 

44 1 • 4.J l hrclı•lt •l H'!H'<lı• al nnıuk t• rtıyl<' ınııhnmmen k ymcti J l 25 )i. 

rndır. nııi1AH .. Jı• 24 . .A~ıı tos . 1929 Cumsrteei günü Defterdarlıkta yapı· 
l&caktır. (540) 

A ~I B HÇE 
Halta Jinıaııındıı kuleli ho tan namilr. maruf tnhminoıı 120 dönttm 

mı'kdanndaki sdıze bahçe ı, fiCnelı kırası 308 lira olup 3 sene mütldı ılc 
kiraya verilecektir. Muzayeclc J4 • .Ağusto - 929 Çarşamba gunü sanı 
15 te Ddterdarlıkııı yııpılacaktır. (717) ------------------_;,_;,__ ____________ ~------~-:---
Dağ A. 

Kılo 

4500 
270000 
450 o 
4'0000 
300000 
250000 
350000 

. Satın alma ko 
hı•rıns 

Sml·· )~ 
Ekııwk 
l•'t 
): ul.lf 
~111111rn 

Ot 
Odun 

• 
ısyonun a 

1 - 1 lahiyetle kıtaat thti ocı i~in kıta ıınbnr nn '" Jinı şnrtilc tıalıV 
ecnas ~e ıııekadiı· i muit rrı·r ı•r1.ak malmık.ııt ve hayvanat )enıinm 23-7-29 
tarilıinılcn itibaren ) irmi ~L.n soııra 13 .AAwııos 29 h guuü ih:ıtd ri 
İc rn adıl rrktir. 

2 ~lünak.aıoaya i,.tirnk cd~rek z vntııı teklif nwf, tupl nnı hir 1.uı f 

g .... Do~-
24 Ağustos 929 uınartesi 

: Istanbnl J)eftenlarlığındaki 
günü saat 15 te 
atı~ J{onıisyonuna 

1 

dc'nınuıııt Hız ilr tİı'<ıret 'esıkasile diı ozitolarile tur! kte clığP-r lıır znrf 
dl nıııuıı. \: kapalı ol. rak )t' ın \e .. aut ınııayyen'JrJı e\el fslelıiycdP- ıı ıı· 
tc~'kkıl ~atıu .nlma komı }Onuna teı.di d cdderdir. ) m \C 5381 mu ıy· 
;.-ııtfrn "onra hiı; hir teklif krlıul edılcrııi ecı·ği ~ıhi lıuıı.t rı dı~ r urf'tlı 
murncaatta kııbııl 'dılmı ('('ektir. 

Müzayedeye vazolunan emlak 
rıtı l Bnlıı,;e bpıda <lördündi ,nkıf lınnın ilıirıcı kutıııdu 37 \t' 39 

'll:ırn)ı odalar. 
lıa 2 - Be> oğlunda I hbC) in a[;a ıııahalJesiııdc ırııı:ık sokağı ntla 19 No. 

1 t'. 

llıı t~ - Pangaltı<la )"ruıı~ z mezarlığı karşısııı<la 115 No. iki 0<la lılr 
1 Vak. 

4 - Çorşıtla !:adırtılnnJa 48 · 42 No. dlllı kun. 
duk .1 - Toplıone<lc firuz ağn nınlıtıllesinrlc kndirılı•r yoku~urıcla J No. 

d 111
1

• - Kns• mpa~ndn 
ln,ın. 

f,mirı eonıii mnhallrsiııde samnıwı oko~ıııdn 4S No. 

\ 7 
8 

Arıım ut kıi) un de il'\ fikı) •' cmıııi hılıtında '12 · :i8 No. duJ.kaıı. 
1 sk ııclarda hacı llı'Slla hatun mahallesiııdc 'npur iskclı'sıııı.lı• arsa. 

9 Kndıl~.i;yı ml11 cafcr ıığa nıahallc~iııdı· U.ı)a~ l kalıyu cnınii ıa/ıtııı· 
•lu JH , o. ıliikl,:uı. 

7 
JU Bı'}oğluııda llus<') in ıığa ıııulınJlı· iııılc cuıııii şcı if oko~ııııln 

• 9 N 1 · o. ıııaa ota gnraJ. 
11 Ue)o~lunda t'nJ<lci kc lıirdt• ıtpartınan tıılıtıııdıt !Jmlrııııı. 

" 12 - Gumu;; ::ıı)uııJa a)a paşa.la >•·rıi )Oltla 71·87 No. mnn kulülM· 
.. r a. 

l~~ - 0:-küdarJa lını·ı llf"sna hatıııı nınlı:ıll.-ı;iııdc imaret !;lknınırııda 
Vakıa ait arsu<la lıaraku. 

14 - Koca .l\Justafo pa~nda nwkt~p sokıt~ırıtl? 5 No. ursıı. 
15 Bo~ıız i~iıı<le K rılıc;ıııla çulıuklu c;acl<lrsırıd~ kay:klıaııe. 
16 E)ııpta c•ski yem 1·aıldesiııdcı IJ.(J No. <lukkıııı. 
Muddcti ıııtıznyetle: 25 Tt·nımuz 929 Jun 17 J\~uı:ıtos 929 Çar§nınlın 

l;Üntı saat on dürt bu ·uğa kudıtr. 
Haliıdtt muharrer t'Jlllak kiraya \ı•rilereAin<lcn miizayetlt>ye \azoluıı· 

tııu~tıır. Taliplerin yC\mİ ihale oları soıı ~üuıııı ~aut on dört buçuğuna 
1'adnr •nrtnnnıı·) i okunııık ve tı•ıııiıınlı muvakkalc ita c•clerek 111111.nyı•aeyc 
İ§lirnk ~ıme:k u:ı:ıc 1 taııhul Evkııf nıııdüılu~ıırıclc vakıf ukarJar rııiidürlliğü· 
ııe nılıra ·astları ilan oluııur. 

Evsaf ,c-. mii!ilemiliitı fı •kkınıla nıaliınıat almak i~t~}~ııler bu ıniit~.Jet 
~rfında mlizn}rdc oıb;ırın ınuracnnt eılrn·k t'l'rı ıııısıl raporlarını gorc· 
hiilrler. 

Vakıf a arla 
m ·· dürlüğünden: 

Müzayed ye vazolunan emlak 
ı .. >·· k a azınadıı 18 No. lınııe 

- Ortako de hu\ ıı ) ı IJc<ı ·ınde Y .... j( t~kke sol<ax.ında 2 
2 • 1 M" r n'- ·ıc rnaııa - ~ " N - Snr.ı~lınnel ı' • ıınn J' -1 

l'. taş mektep . d 9 •) No dukkim 
3 · lıJesın e "'- • 

- Hoca pıı~::ıda Or!ıaıll} _e ca< • . · tahtında 12 No. dükkan 
4 - E!ki Ali pu~ııJa Mesıh pa~a carn;• d .. kkin 
S - Çnr:ııda Sipahiler sokağında 22 °· u 
6 - Kaı.azlar ,, 16 " " 
7 - :: Varnkı,;ılnr 1 anı,, 14-16 ,, '' 
8 - llaf.tHur ,, 4 " ,, ., 30 
9 - Kolcıfor ,, " " 
10- : Çadırcılarda ,, 7().66 » '' 

11- ,, ,, ,, . 80 ,, 1 . '' d Mandıra ıokağında 
2S 12- Kasımpaşu.da !:5e) it Ali çelebı mabı lesın 6 

·29 No. dııkkiin . . . . d 2·1 No. dükün 
13- lleş :k.taşla Dikilitaş mahallesinde camı ıt~ısalın e 
14- Ortaköyde Huyük a)'azmada 6 No. dlıkkan 
15- vapur itı;teleainde 36 " " d 
16- Cenb~;litaştn yağlıkçı hanı Ust katında ~ ~0• ~d= maa bodrum 
17 f'cıilo) ünde Fraruııt m~ıarlıi_ı .aıka tara ın h lli 
18- Bo~aziı,;iııde Kireç burnunda ıkı adet eet ma 8 

929 
Cumarteııi 

Muddeti muznrcde: 4 Ağust06 929 dan 24 Ağustos 
guııu saat on dört" 1.ıuçuğa kadar d lun ~
t Balada mulııırrer er.ql!k kjroya veril~e~nden müdye t eb~;~~na k§· 
uur. 1 alipleri ı ) e\ mi ijıule ol n son günün saat ~n d' k mUı ıyedere 
1 ~f •kurtnamel i ohıynal< ve teıııif\11)• 'dn1ul~~~8~6 ~kıp ~~:r.ar mUdürllıJ. ~ .ra etmek lızre I.stanJıul fa-Laf· mu Ur eı n 

ne ınuracatları ilan ofonur . ı.1 bu mUddet 
J \ s:ıf 'e ınll'i tcmiliitı h11kk111da malumat ain:ıa.kl ıstt YJ~n~ . rebilirler 

) ecri mıeı rspc cırln1 go · 

verecekJerdi r. (9 2) 

I A- T. L 
Kacl khyund Fener b lı~e charıoda 4-3 •lontıın tarla, o:endik 

80 lirn olııp 3 eno ıuuddetlc kırn)a \crilccfktir. Miizııyedc 14 · 
929 ı;ar~ıımba guııu ı:;nın 15 fl• Defterdarlıkta ) pılacaktır. ('il \ 

kira l 

ğtUOS 

KAJJ JZ 
ile Mandıra "c Amlı:.ır Kağathanı .. f" ..:a&;)a an kasra k r~ı ında 15 tlo

nlırıı arn?.iyi ha\ i lıu} uk ahşap mnrıdırn ve tınıbtir, ı5rndıJ. kint"J 75() ltrn 
mtıA3)Cde 14 • Agmstos • 929 Çar~ıııLa gı ıü taal 15 tt• Dı.:ftcrdadıkta 
) apılneaktır. (716) 

Adaları alnı iidürlüğünd :.ıı : 
1 rr.ı Kurnı Maballm ~A. !1 .N ' m.ı lıılo.• u 
250 Htiyük ad Kum~I 30 Hant"' Birinci kat 2 oda mer· 

120 
" 

,, ,, 1- ı 

300 
" ,, Mııradiyo 

250 
" .. Hıırgaa 29 

" 

n 

" 

r la lık ı oıtı k 
ı lwla 2 n.·i kııt 4 
oda J ufa 1 •~t Jrn • 
)U sarnıç 1 h~t'. 
l od kaL 1 cx:fa l 
taşlrk l mutl k 1 
lıef ! 2 nci h.at 3 'odır 
1 "ofa l hclfı ku}·u 
ıarnıc; bahçe. 
l ı i lııal 4 da ı E* 

mı•r ta~lık J kiler r 
ut 1f J hela 2 nc:i 

kut () odıı l koridor 
ı hda bahçe a rı 
solıt altında 2 oda l 
mutlıak 2 rrr ~· 
l ık'j kut :1 vda 1 
t~ık l hıtmam } f<i
trr 1 lıclA 1 mu.tlıuk. 
2 nci ltııt 6 oda l ııa· 
lon l hela 3 ı.ıc11 k t 

~·atı ara ı bafıı.;c ar· 

Mülkiye~crio~ füru tu ~fin~e tahlite cdjfmek ~~;ıiılc bala~ ıuu· 
harrer evınalı gayrı ınenkul~ım hır s~ıelilc icarları 30 - 7 · 929 tarihin· 
~en itibaren yirmi gün müddetle miiıayedP.ye vaz t>dılnıit oldu mudan b· 
lıp ola11ların 18 • 8 • ~29 Pazar gunü sa t 14 de kadar l'.müdur.f ·· une 
muracaatJarı ilan olunur. 

Adalar malmüdürlü~nden: 
Li~a K. ~- Jf ı Td.Wıaatı 
550 He1beliada Yalı 127 A p&ane Zemin katı odun komliE'-

" " Mana•tıı M 

IUk J ioci kat l salon 
2 oda 1 taş cto~cmeti 
af.ak l cm ric:en 
muüa.b vui çe aarn ç 
2 . ci kat 4 l &Ofa 
ü.ıeri ve etrafı kaval• ı 
daraça. 
3Uncü kat 4 oda l ufak 
salon l hela 1 halk•Jn 
~yrıcş l «ıch l q,wth.1lı. 
Zemin kat odun ltönılır· 
lük iu)'U mıç vnşi 
hake lıarav ~anıa9ırirk 
l inci kat 3 oda hır ki· 
lu mermer . ta lık l 
mutbab. 2 inci kıt 4 
oda 1 &Qfa 1 heJa. 3ün· 
cU Mt yappı çatı ara· 
ındlf 2 ufıık oda. 

.~~~ıt:!~-~mr~~~IJrı. brlarr 20-1·n9 tarihinden 
f p edtlm. oJd l l lip ohuı
Adalar maf mu tirİuğUnc mümc.tnl· 

3 T liıl uSıınfarm ~artnamdl n ı?Ornıt k t.iı.ne kom is) ona mııraı ıntl ın 
şaı1nııırıcf P.rın tıılep , ukuund ı o ta m rafı talihine aır lmak uzt•re l ı lıı'ri 
yarını kuruş mukabılındc: ~omlcrılccelf r. 

Cezaiı·Ji (;azi llasan paşa vakf 
müteve li kay a a J ~· aı 

24-26 15 Büyük kışla caddesi dilkbı.. 
53 14 ti ık iskelesi .• 

23-13 70 •• dere ç.a}!ır ş~ Han 
29-28 25 ti .. •• iskeL mahalli 

294 12 :5() .. •• .. hamp nr ı 
Balada maf'ıaf ve mevkii muharrer 5 kalem emlak ve sergi v ar-

diye mah 1 · yirmi gü ·· ddetJe 1Ö7.aycd1eye vazolunrnuştur. 
T dlip olanların 20-8·929 Salı gününe kadar Kasımpaşada divan

lı ne k.arş "nda ıf id res· e ve yevmi mezkürdn ıslnnbuf evka~ 
müdiriyetindc miilhak vakıflar mödiriyefine müracaatla ilııılcı 
kat'iyelerini icıa ettim !eri il~ ol 

Emniyet sandığı müdürlü~ünd~n . 
Mehmet Tevfi B ııin 16418 i:kraz umarah dcyın n dı mucı

bince emniyet sandığıudan istikraz. eyledi i meblağ mukabilind 
sancbk namına m'!rhun butunan Beylerbeğin.de Bostancı ı AptuU 
lahnğa mahalle inde Kasrın ağ:ı so ağmd~ eski 3 .. kener yeni 
9-9-E 9-1 numara fı ve 212 arşin aroaı üz mebni • i ve "ki bu .. 
çuk kattan ibaret dart oda, ikişer: :J • biır s len, iki er utfak, bi• 
ku)'u, üç dönüm asazı l'>afıçe Ye mUşt:mefib ~ireyi havi iki hane~ 
nin nısfı vadesi hitamında ~orc':.,'1 v~"!Jmemesmden dolayı ıı trfığa 
çıkarılarak 450- lira hedef ıl~ Jl?tl'Ştemır ".dmm~ kati kararı çekilmiş 
iken fnıf<ere yüzcle on zam rle b~ka bır mü§\'eTi çıkarak müzay~ 
deye ~delini 495 liraya .i~fağ eylemi ol 81 clhetile mezkOr iki 
hanenin nrsfinın 6- ·29 tarr&ine mllsadif öniimözcfefri Sah gönü te .. 
rar son müzayedesinin icrası ve m am lesı in ikm li muk rrel bu• 
lunduğundan lalip o anlann ınezkür günde nihayet saat on aluy 
kadar sandık idaresine.le hazır buhınmaları lüzumu ilan olunur. 

t 'ı 
· n umunıı 1Üf ürJüğün en~ 

İdare için ınü.stacel~ı ta.b'ı lazım !7clen 3330 adet defter ile 
54,500 yaprnk 10-8-929 Cuın rtcsi i"nf p 1 Y k suretilc ihale cdi· 
lecektir. T clip ofan!mın y vrci 11 ez yu' 7,5 t min"h 1 

ltkatderilc GP'nt..,d 1 L b y ~ r od 1 lunıııcıl rı ve r uı .u· 
neleri g örme~t ü_ 1 r gun ı 

• 



Seyri sef ain 
!\1 ·rkeı Acentası: Gıı lata Köpriı La

~ııı in Be}oğlu 2.362 
:;ııılı · \ 1nta<ı1: l\lr~':ıdet bnnı altında 

ı ııılml 27 ıo 

Trabzon hirinci po tası 
(RJ~ŞİTPAŞA) vapuru 5 A

ğt: to Pazartc i 12 de Galata 
rıhtımından hareketle lnelıolu 
~mnsoıı Gireson Trabzon Hize 
llopaya gidecek ve dönli~te 
Pazar iı;;kelesile Hize Siiemcnc 
Trabzon Tirebolu Gire on Or
du Lııye . anısun lneuolu Zon
guldağa uğrayarak gelecektir. 

l Iarekct günü yük kabul 
()l mı maz. 

A~1vahk sür'at postası 
(ME.RSIN) vapuru 6 Ağustos 
Salı 17 de Sirkeci rıhtunın
dun hareketle Gelibolu Çanak
kale Küçükkuyu Edremit Bur
haniye Ayvnlığa giedcck ve <lö
nfışte mezkur iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

lzınir - ~lersin sür'at 
po ... tası 

(Mahmut Şvkct Pa:.a) vapuru 6 
Agu to Salı 12 ele Galata rıh
tımından kalkarak Çarşamba 
almhı lzmire ve ııkşaını Jzmİr· 

den kalkarak Antalya Alai) e 
Mer ine gidecek ve dmıüşte 
Ta ucu Anamur Alaiyc Antal
ya ku~adası lzmire uğr.ıyacaktır. 

10 , 11-8-929 : Kadınlara 
12 8-929 : Erkeklere 
Türkiye seyrisefain idaresı 

mütekaidin itam ve eramili
nin temmuz 929 maaşları ba
lada muharrer günlerde veri
lecektir. 

J tunbul 8 inci ierıı memurluğundan: Bir 
de} ni ıııııhklıınubıhdeıı dvlu) ı nuıhcnz 

ve furıılıtıı mukarrer Beyoğlunda asmalı 
mescit of)alı sokağında 12, numnnılı 

diıkkanda yuz çeki odun, otuz çuval ıııarı· 

r,al komıiru, ıki ton kok maden kömürü 
şelırilıaliıı onuncu cunuırte:.i giırıli 8aat 
ondo bilmüzayede mahallinde furuht 

etliler.eğinden talip olaıılarrn yernıi Ve 
vakti meıkürda memuruna ımırncaat C)· 

lenıeleri ilan olunur 

Z iraıtt llaııkıı ı ııamına vekili Zi}ll he} 
-' ı r:ıfından, ~anı unda tiıcı·ardan yirmi 

lıt'Ş ıııtle ~I. Seyfeuiıı efcııdi al•» hine , 

1 tanhul birinci hukuk mahkeme inde 
450-927 numara ile iknıııe edilen olacak 
darn!I nd.ın dola)ı, ıııı.i<lderuıleyh namıııa 

ta tir kılınan ılınc!i}e zahrııı:ı yazılan 

meşrulıattan ; mııddeaare> hin ikaıııeıgii • 
Jırrıın meçhul bulundıı~u anlaşılmış ve 

hiıta:f'p hukuk u ulu ıııuhakt"ıııderi kn • 

nııııı rııııı l H inci nıaddC'Si hukmline te\

fıkan muddt'nale) h h:ıkkında il5nen tcb
lığ sureııle devamı ıal,kikatıı karar veri
lrrek tnlıkikıııııı de\antı 16 cylul 1929 
paz:ırt i ~uıııi ıat 14 c talik edilıni§ 

okluğuııdaıı muddeaııle) h ~evfeıtin efen· 
dının )ernı ve vakti mezktir,ln A)n of· 
,yadıı Adli) e dairesinde birinci 'hukuk 
nuılıkcme~indc c aleıen VC}n \ekil ı:;on • 
dererek i b:ıtı vücut etmesi luzuınıı ve 
ak i takdirde gı)nben tahkikata dc\am 
edileceği iliinen tf'bli.ğ olııııur. 

J taııbul icra <.lair{'siııdcrı: Saliha 
)c~iine il. hali lın)at nda Yorga· 

ki Ar~inal\i efcııdidcn borç old ğı 

diirl hin lira) a mukabil \'f"faen 
mrfruğ bııluıınıı O ktıdıtr in l lııcı 
He ıın lıntun ıııahallı· i l'a~a limon 
sobğında atik 9 !\o. lıir kıta ar a 

- mtıtl'vcffi> (•rıin vnrislrri \Jüettirı 'e 

Nun bey lerlt· 1· ııtuıa Ferdaııe hanı· 
nıa ınlikoli l:ızım gclı>n ars.J horı·un 
\ ''[ılııwmcısindl'n dolıı) ı iııdel ıııii
ZJ) dt> 't·di 'uz lira lıcdcllc talibi 

ulıde'.>iııdC' olup ilıalt>ı k:ıt'ı\c•::ıi için on 
lıf'; ~un mürh!etlt· ın l!Za) eJe) c ko· 
nuhtıuşluı. 1111 lııdu tank <leııiz 

J 'etlıı pa-_o '<'rt'!';clecirıin Falımı Saide 
il. nr ... ılori)lt' ımılıdut 2881 zıra 

murıılıha nıln al.illıaıw ar a. ı olup 
kırk nw~rn n~ıt·ı lıiı hnuz \c bır 

kmu \t'"8ırt'\İ 1 ni r·kız lıiıı dort 
) tiZ lira !.. ~ .nC'lJ ııııılıt ııııııirırlı gn~ ri 
ml' .~ul olup \ ıııdt: hl'.,. z ııııla t:ılıp 
olaıılıır \t d:ılıa ZI\ ;ıdc> mallı mat 
alm !.. • tı\ l'1tl ·r k ) ııwlı rnuhanımi

ne 111 ıı } uzdt onu ıı ... prtıııde pe} 

nkçt-':.İııı 'e <ılB - 8118 do } ::ı o. 
ılllhl hiben ımıla)edı· §ulıe ... 111e gd
nıPlı-rı w 26-8-929 t ırilıirıdt~ sııat 

I 4 lf• ı l 6 ) .ı katlar ııı ula} ede i 
•ilüıı uluııur. 

----~----- :- ·- ... ~ ~ .. 

TIR Ş BÇA 
Speclalcment abrıquee pour 
Eta'71ısseınent lampe. ~adium 

o o o 
Stamvou.l- Ga'4ta. 

Muhterem miiş
terilerimize mii'.!. 

him ihtar 

S pecialement abrıquee pr,ur 
Etablıssemenf lampe f\adium 

o o o 
Stam1'oul- Ga'4ta 

Piyasada hakiki RADİUi\I tıraş lııçaklarıınızın taklitleri satılınakta 
ve haber aldı[;,rınuz y •rlerde tarafıınızdan derhal nıüsadere ettirilnıektc 
olduğu sizccde malumdur. Son ıniisaderelerimizden birinde elde edilen · 
bıçakların üzerinde baladaki klişe mucibince bizim hakiki RADİ·UM 
bıçaklarımızda F raıısızca yazılı bulunan (lstanbulda Galatada RAD
IUM lambası ticarethanesi için imal edılmiştir.) İbaresinin aynı ya
zılmış olduğunu gördük. Bedros Piriınyap tarafından Rot Buhııer 
fabrikasının ıııah diye satılığa çıkarılan Radiuın bıçakları ilanlarında 
yalnız Radiunı isnıi vazıh kli§eJcr kullandığı halde gizliden gizliye 
ve sırf b:ziın HAKİKİ RADiUM tıraş bıçaklarınıızın şöhretinden ve 
fazla süriinıündcn istifade etmek ıçnı 'ficarethanemize mahsu 
olup ve Uııvanıınızı nıulıtevi olan ınezkıÔr ibarC)İ havi ınukallet 
Hadiuın bıçakları piyasaya tevzi etnıektedir. Esasen ltAJ)j UM isıui 
'ricarctlıancnıizin unvanı olup bu nanıla başkaları taraf111dan satı

lacak bıçaklar da ınukaHet olduğu gibi fazla olarak ınezl"ür ibareyi 
nıuhtcvi lnçaklarıu Bedros Pirinı~·an ve kcıidi adanılan yedinden alın
ıııa ı da heııı ticaret ve henı de ceza kanununa nıu ıalif bir cüı·üınii 
olduğundan ve bu bapta Miitecasirleriıi aley ıiııde şiddetli takibat
ta buluııacağıınızdan hususa•, nıczkureye di~kat cdilınc ini ·elıeın
nıi~etle tavsiye eyleriz. 
Galatada Okcu l\lu a caddesinde R ~ ıot!~ a n" n ~Ail ıırr· h . 
2 iııei ··kmckçi fırını ittisalinde ~ D \bJI UWUK· ı ıcaret anesı 

~Telefon: De) oğlu 2878-Telgrnf: lstanbul RADİUM~posta kutmm: Gnluta313'L-"lil~r.·:•u 

Maliye vekaletinden: 
336 Senesinden 1927 ınali sene. i niliafe· 

nıiJli hüküıııet bütçelerinden tine kadar 
nıatluhu olanlarla gerek ınilli hükünıet ve 

hükünıetin bütçe eınanatı ve gerek sakıt 

adi enıanat heı,aplarında nıuka yyet alacağı 
bulunanlar, şubat 930 nihayetine kadar ar
zuhal ile bulundukları nıahallin en büyük 
nıaJnıenıuruııa ınüracaat eyleyip yetlerindcki 
ınatluhat ve ika1arını vererek ıuukahilinde 

ınuracaat vesikası ahnaları lazuııdtr. Bu ınüd-
det zarfinda nıüracaat etıne11ıiş ve vesika alına
nnş olanların iddia ettikleri alacak J 513 nunıa
ralı kanun nıucihince katiyen hazine lehine 
akıt olacaktır, Şubat 930 nihayetinden son

ra hiç bir nıazeret kabul edihneyeceğinden 
alacak iddia--ında bulunanların 930 senesi 
Martından evel bulundukları mahallin en hü
yiik 1nalmen1uruna ınüracaat etıneleri ilan 
olunur. 

Emni~ei sandıQından: 
Halka her türlü kolaylık göstermeği S<7.ndık vazife bilir ~mla

kini ipotek göstererek sandıktan para istikraz edecek müşteriler
den işlerini bizzat göremiyenlcrin dellal ve komisyoncu gibi hariç
ten bazı kimselere müracaatla fuzuli masraf ihtiyar etmekte olduk
lnrı nazarı itibarc 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
ret ve aidat namile bir şey vermiyeceklerdir. Alakadarların ma
lumu olmak üzere ilanı keyfiyet olunur. 

Posta telgı·af levazım ve 
mehani nıiı(lüı· üğü ıden 

1 - İdaremiz müstahdemini için imal ettirilecek 2500 ila 2700 
çift fotin kapalı zarf usulile münakasaya konulmuŞtur. 

2 - Münakasa Ağustosun yirmi dördüncü Cumarfesi günü icra 
edileceğinden taliplerin şartname almak için şimdiden, teminat ve 

teklifnamelerini ihtivaeden kapalı zarfları tevdi için de mezkür tarihte 
saat 14 te fstanbulda Yeni postanede mübayaat komisyonuna mü
racaatları. 

1 1 tan bul \ edırıci icra memurlu~urıdaıı : 
Kum kapıda ~anı un o~ın<la 14 

o.lıı turnede mukim iken ehevrıı ika· 
nıet,gCıhfarı meı;lıul hulunıııı ımitevefTu 
Ka bar ağanın m.ıl11.lunılorı 'ı crvaııt \C 

Onnik ve kcrime<;İ Sinant haııım \C 

efendilere : Hııçik Arlimaıı efeııtliııi11 
mııri~iniz ıuiitevefTa Kıı bar ıığa ıiınme· 
tinde matlubu lıuhırıan dort yuı linınııı 
tahsili hııkkırula \'eresesinc İı.afelt•rı vali· 
d•~niz Arııuın Ter?Jlyaıı ale)hiııe mahkt> • 
meyi asli} c birinci ticaret •lııiresindt"ıı 
400 liranın 22.~lart-927 tarihinden itiba
ren ma faiz ve bin dok•an kuruş masarifi 
muhakemenin temini tahsili 1.11ıınında 
Kııın kapıda Mulı<ıine lıaıun mahalle. 
sinde Sanı un okağında atik 8-10 cedit 
12· 1 ı l\u.lu lıir bap hıınenin ııısıf lıiss~i 

lıaC'l. cdilnıi .. idi. lşlıu ihlıa rııaıncnin tarihi 
tehliğinJen nihayet lıç ~iın 1.:ıı fında tcs· 
Vİ)eİ Je} n dırıediğiniz ~e}a tehiri irra.) ı 
mu<'ip bir di)ete~iniı: oldu~u takdinlı·: 
927-B29-ı lil'nrel :'\o. silı• daıre)c lıilıııii • 
nıcııa dlrnıc\arı e\ lemediğiııiz takdirde 
muddeti ıııe1.kiırl'nfn lıitıınıında ıııezkiır 
gayri ıncııkıılun furulıt oluııaı•ağı nınliı · 
ımıııuı olmak w ikinci ihbıırııaıııı·ııiıı 
tebliği nı.ıkıınııııa kniııı lıııluııriııık uzeıc 
ilfüırıı telıliği kr) !İ\t'I olunur. 

J taıılıııl İ<r:ı ıhıireııinılen : Bcdrcılılirı 
he) in Hanını lıanırıılıı Ali Hım be). 

den borç nldıgı ikibin lira)a mukabil 
Lıriııci sıra ıııııııanısılc· teminat irae "' -
lı·dı~i Kadıku)tındc Cafer ağıı malı3llf'. 
sının Muvakkithııııc soknğıııdıı ( Kaılı
kuv i:.kelc caddo~i ) cedit :n · l. 39. 1 l 
l\o. tahtında diıkkunı \e saıre'i ha\İ 
lıir bap lııınerıirı iiç hisse itiharılc lıır 
his:ıcısı kırklıe güıı müddetle icrıı kılınan 
rııt~ZO) edt"«iııde hiııoe,...} uz lıra lıedellc 
talılıı ulıılesindc ııluµ lıeıiı•li ııwzkiır lıaJ. 
di in} ıkırı<lan gorulmcdıginden miiut)t·de 
lıir il} uıiiılJctlı it 11111 İl eılilıııi~ıir. Hu
dudu Cephesi tarik tarafc) ni Muze)· 
ven uaııını \C Bekir ~ıtkı he, di.ıkkiin· 
Iarı arkası Celal be)iıı ~ııılıikile mahdut 
116 ınt!lro 25 saııtiındtro terbiinde ura· 
7.Jden 107 metro 62 gantinıelro ıııürııh-
baındıı hina rııulehaki!!i a\dınlık rıuılıal· 
liUir. ı-;,şa( \t' ııııiştf'ıni uiı: Hodnını ka-
ııııtlurı ıııada d ıı l katlı ıııııı kiirgir lıa· 

ııı~rıin talıııııda pıı tacı mağııznsıııııı tillğ 
ı·ıllt'tıııdeki ıııU~ıukil çıfıı· kıınııtlı nhşap 

kup rlan t;irildikıı· 'e camlı kapı ile ınuf 
tt~ı ufuk knpııçlul. !ıt>.ıııiııi kı~ıııt'n lrn ık 

nıernıel' dur taşlık ii~ lıl'li zemmi ı::i· 
nıt·ııto hı ton '.\la:tlkl.ı mutfak iki otil lıi

ri ş:ı.. ııı-:li dokıız oda hır koridor lıir 
tara :ı lıodruııı k-nt•ııda ,l\dınlığı Jıa\İ 

anılık zeıııiıı i ı .. tıııı hııııııır ınah:ılli ile 
tar1.ı t.'t•dıt uzrr iııt>U ı·dilnıi~ fırın pasta 
rnaga1ıısınııı tıılıtıı.ııiqıııı leskıl eııııektc 

dir. Asturo kepenkli rnaf!awııın zemini 
chıııı çıııı ılu.,t'lı olup ıııiıntelıaı:ııııdıı 
duğrunıa ılı• uıufreı lıiıfrııısi kiler ııınhııl 
lı rnrd r. Elektrik \t' trrkut. terıilı ılile 

llllll l'lılıl'1. ıııalıiye dobnn lıra irarla Mclı
uıd eft.ndttıııı i~:ıliııdt"dir. Teınanıtııın 
k ) nıı"tı muhaıııırıcııe•i onlıiıı lırad r. 

Dıılı:ı fazl.ı mııliııııal almak ı tc\enln 
btııııbul irrn dı llt'l>I rrıuzmt>ılı· subl'· 
sındı.' 929.] tl8t) ııuııı.ırnlı Ju,.,\a~ın ıııu-

rnc.ıat edeLilırll'r . mezkur lıı~,,ı·ııın 
iştirasına ıamla tıılip olıııılaı Jıi~ı;l'\1' ıııu· 

sip kı\nıt'lı ınulıantnH'ne ıııııı:Hızde onu 
ııispeıiııd.1 pt') nkçesıııı \ eıııt elnıdni 

\e 9 . 9 • 929 ıarlhirıdc sa:ıi 14 <wrı 

16 \il kadar gıcrııdiılin 1>011 ıııi.ıı.aycdt"·İ 

icrn -kılırıaı:a*ı ilun olunur. 

e i ü a-, 
ifa ili I ıı: 

f ·····F;~J:ki:d:·M.M..~kfil:~··;;;;.:i;;-..,, 
f komisyonundan: 
............................................................... 

50 ton Madı•Jı yağı: Kııp:ılı 1.arflıt ihalesi 12 ağu tos 929 Pa1.nrlcsi saat 12 ek· 
50 • Gaz Kapalı zarfla ihale i 12 15 de 
85 • Benzin K.ıpnlı zarfla ilııılc!li 12 16 da 

Milli miidnf:ın Dcniı ku\ \etleri ilıtı}a ı için )lık.:ırıdn }azılı ıııalzt!me lıır.atarııı 
muharrer giiıı \e saatte kapalı zarf ıısulilt· ihalesi ilnı edilecektir . Şartnnoıele 
~örmek isteyenlerin lıer giın, q,•rmck isıcyenleriıı de yemıi ılıalrde muharrer 
ve saatle Knsmıp~~d.ı deniz levazım ısatınnlnıa konu , onuna nıurncnatlıırı. 

D i}arhekirde bulunan !una kıt~tı il~ı_iyacı olıırı ekmek knpulı 1.arfla m~ınAka...d.ı 
korıınu~tur. llıalesı Dı)nrheku-de Çıfic lıanda u kerı satın alma koııııı;) onuıı 

8 - A:"~ııstus · 929 Pt•rşeııılıe gürıli sruıı 16 dıı }Upılacuktır. Taliplerin Uıvarbekırdt 
ki rııeıkiır komi \Ona ınumcnntları. 

M nııı 3. \1eııcı;ıen, K ıı ı,nAa\ ''e ciH,rındalti k ıtaatın ilıtiyıtcı oları arpa kıııJ 
ıı::ırf u ulile miinnka,;n)a koııınuştı;t. lluılesi 7 • Ağu ıos • 929 (arpml>.a gt~ 

aııt 12 dt• Manisada nskcri $allll a'rııu ı.omis}onuırda )ll('ılucaktır. Şartnnnı~ 
~ornıek i tc}cnlerin koıni!iyoııunıu1.a gclııı lt•ri \il il nle sııatıddnıı ene! te'ııııdltfl 
rile berahcr Manİ,;ud:ı mezkur ı. oıııi'' ona ıııunıenatları. 

E n.ıırı~nı ~·e_ c!\arıııı:a cilıı"ti a k~ri~cce irae ~lun.a~~ .nuılınlde lıirı ~kiı ı!n~ça~ 
ve dı~c·rı ıkı parı,adnıı ılınrcl ıkı gurup hına ı~çılığı ve ıııa'7.enıesı tıılıbıne • 

olınnk ıııııccıldet olıııa' iizrı· in~'Jı ayrı :ıyrı ~rtrıamelerle ve l•apalı uırOıı nıuıı'' 
kasaya konmuştur, ihaleleri 21- ağustos· 929 çarşanlıa ~unU saat 14 te 1'nuruıııd' 
a~keri salın alma koııfr;;yonunda yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini gorınek. ıi 
teklifleriııi vermek iizre Erzurumdnki mezkur komisyona müracııllan. 

U rfaıiaki kıtaatın ihtiyacı olan Sı~ır eti ve ellmek. kapalı ~arfla münaka581' 
konmuştur. Uıalesi 26-ağustos-929 ı,azartesi giinü saat 8 de Urfada askeri sat 

ılnın konıisyooundıı yapılaral,tır.Taliplerirı Urfa<lnki nıezkll.r komisyona müracaatlııfl' 
S arıka~uşdaki kıtaatın ihtiya··ı olan l 'n kapalı uırfla mimakasaya konmuotur 

llınlc.~ı 19-ağusıos-929 pımırıesi giıııü sa.ıt 15 te Sarıkamışda askeri satım atııı' 
konıi yoııuntla )apılarnktır. Tııliplerin :5arlkamı~dak i mezkur komisyona müracaatlııt' 
D iyıırıLckir ve ch·arıııılaki kıl:ıntın ilıtiy.ıu 11\ıın Meşe odunu knpalı 1.arfla ınıı 

ııakasaya konmuştur. ihalesi 24-ağusto.,-929 cuııııırtcııi giıniı t 14 te Diyııtl 

bckirde' askeri satın ulıııa lwınisyonundıı \apılucal,tır. Taliplerin Dıyıırıbekırdel
ıııezk iır J, om İS) oııa ıniiracant ları. 

A ske~i .ihtiyacı için }İroıi ~ekiz to~ı kok koııııını alen'. mıinnknsayn konmuştur 
• llıaır ı 28-a~u tos·929 çar§tııılıa guııu flııat 14 te koııııcı)onuıııuzda )apılocakllf 
fnliplcriıı ,:ırtnanıe suretini komi \Onunıuulan almaları \e rtnamedeki ııırıdl 
terııiııatlarile komi"') onıııııu1ıı ımirac.ı;t1arı. • 

A s~,e-rı ılıti)neı içiıı ıl,i ~i.ız kırk I~ ton kırıp!e maden konıurıı keı :ılı uırf uS' 
lılc ınıınakasaya koıınıu~tur. lhale!\İ 28. ıığıısto - 929 ıarilıiıır ınıısadif ı;nrşnn~ 

ı.,riinıı ~at 14 te l\oıııİs)oııuııııız mımakuS.'.l salonunda )apılarııktır. l'alıplerııı ~artıUI 

me suretıııı ) ırnıi kunı~ ıııııkıılıiliı.fle aiınnları \e teldifııamelerıni şartn. ıııedc1'1 

lıırzdıt ilıznr ilı• J,oıııis)Oll ri~asctııır H"rnıı>leri. 
Ü rclıı ihti)ııcı için 6 B-929 falı gunıi fi:tııl 14 tc dort ton masa pazarlıkla alııı:ı 

cnl,tır, Tnliplcriıı .:ırtnumesiııi ,,oıııi~ oııııınıızıla pırıılt'leri ,,. ihale s.uıtindC 
artııamcdc rnzılı olduğu µibi tt·ıııinııtlarile koıııiı.;yonuınııza ımiraranıl rı. 

··~ ................................................................... ., 
{ Uçüııcii kolordu satınalma konıisyorıundaıı ı ...... ~ .......................................................... .... 
Ç orlııd.a.i kıla .1 ilıth:ırı içiıı 800,000 kılo kuru ot kaı alı zarf u tılı)ll' nıııııak' 

" s.:ıp ko'lınu~ııır ilıalı ı 7 • '\ırıı•tv,, • <129 t;ar~ ırılıa guıııı sa.ıı 15 dt: }:ıp l.ıı.ıi' 
tır taliplı:riıı ~rtıııııııı sıııı ırorınck \l' ı~tımk etmek u re te"miııııll rııu\11!1.t...atabrıjle 
vaktı ıııuaneııde çorludakı ı,oıni )Otı.ı nıuralaati.ır. ılüıı olunur. 

K ol~rdu~ıuıı Çatısı _Kapalı ı..ırf u ulile 1 amir cıtir.ılı~f'ktir. llıalrsı (>-B:9~9 ıarihiııf. 
- nıııcıııdıf S:ılı gıınu uını on dtırtle \ilpılacnktır. J alıpl<'rııt şartıınme 1111 konu )11' 

rıuıııuz<laıı nlııı:ıl:ırı Vt" ~artmııııı·de }Uzılı ol:ın şckihlt ki te'ıııiııatlnri) le kc•ıııi ) unıı· 
muzda hazır lmluıııııalurı il.in olunur. 

G iınıiiş Sıı)u lı~stnne<ıi için 50(~ kilu siıt \e kıtaat ilıti}acı içiıı de 48000 kilo art" 
pazarlık sur<'tılc nıuh:ı\.ın edılecektır. llı:ılc i 5--8-929 p111.artesi giııııı "&at 15 ıe 

)apılncaktır. Tulipleriu ş.ırtııımıc İni giırnıeleri 'e şarlıı<ınıede yazılı olan şekildei'1 

teıninatlarile komi \oııuıııuzda huzır hulumımları ilun uluııur. .................................................... ......_, .............. .... i l\lekatibi askeryie satınalnıa koınisyonundan f 
............................................................... 

Odun 
Çeki 

1000 : Topcu Atış Mektebi için ) 
400 : :\lc!>aha Tahıırları • ) Dir şartııauıede 
500 : l\lıılıcpl' lise i • ) 

800 : Topcu akll\e Mektebi· ) 
.Müııa'-nsa \ e p:ı1.arlıl,J:ırıııd11 talibi zuhur elrııeveıı bal!da mah:ıllarilc mıktar

ları ıııulıarrer (Muıı iki carlrınnıı•,Je olnnık \c 7 - i\~ıı to!I • 929 Ç-nr,3mb:ı ~unt1 

sual 1'1,30 da l!ttr!Ji,e l\lı·ktehi )Cııwklıanrlcri bnu11dekı mahalli ıııalısusundıı tet.rM 
pawı lıkla satın nlınnrn•'ı ilıin olunur. 

• n ' A ~kert rııektrpler l(.'tıı 75000 kılo )t'rlı Pırinç knr.ılı ı.arf sııretıle sııtııı alına· 

•aktır. l\liııı;:ıl,zı<a ı 26- \~ıı tos-929 paı.nrte i gıınii t1ant l ı. O da H:ırhhc ınt•ntehı 
)Cıııek}ınnderı onuııdekı nıuııakıısa mulınllinde icnı l\llııı:ıcnktır. 1alıplcrin şarıııa • 
llH' i için ıncıkıir J,oınİ'<) una miıracaaılaı ı \t' i~tırat, için dt' :ı.rınıımc i 'eçlıilr 

h:ızırla}acııkları ı ı, lıf mcl,tuplarırıı saati mu:ını·ıı İni' kadar rııu el el ııııınarıılı 
ilıııabı•r ıııııl,ahilındt• ı,orııİs\oııu ıılf'zl, iır rthlS<'tİııe \ f'rnıdcri ilün olunur. . ......................................................................... . 
! Döı·diincü l\ol ordu satınalnıa komisyonun:Lın: } 
................................................................. ~ 

İrtibat zabitliğine 
Eski clıirdt• ki J!ın:ı mt'l,ltlıi \t' tnl.unıı un lıır s .. ıwlik ilıınııcı olen 31000 

kilo Eıiıı J,np:ılı .mf ıı,,ulılı· 17 · 7 · 929 ıaıılıimieıı itil ur ıı 20 giiıı miıdılı·tlı• ıııu 
n3ka p ı,oııulmu•tur. i · 8 • <)21) ı:cı~aııılıa gııniı saat 1 ı de ihale i icra kılırıaca 
ğından ~artnamcsiııi gomıek için i~iıı lıt'r gtiıı ve ıııunakaııa)a ıştlruk eılcccklerirı
vakti nıııa)}'t'niııde kapalı :rıır flarile \ e lem inat paral.mle J'irlıkte komisyonu murıs· 
ı.:natları 

f ••;a·~~·~~~~~=~:+;:::~;;~~ı:::::~~::ı:;·.:;;~;y:•••••ı 
i -Ot lstanıhul satmalma konıisyonuntlaıı: ..... ....................................................................... . 
150 000 metre lurlıalık Le1. yeniden k.ıpalı zurllıı ıııuııakasaya knnulııııışıur. 

' lh:ılesi 24-8-929 0"1.lnıarte!li ~iinii sanı 14 de icra kılınacaktır. ~ ırı· 
name mi • ırnıek i•te} eıılcrın her ı;tin kc•ıııİ') orıuıııuı.ıı nıii~aı·aatları H' miıııııka ı ı 
İ«tıriıl.. cd~ceklt·riıı terııirıatlannı hl\ i kklıfnaıueleriııi \C:\ ııı ı nıı111Hı0nde ilıal · :ıa3· 
t~mlun < \('I Aııl-ı~ucla ınerJ,ı>ı ~ıılııı nlnıa kofııısvonıuıu lt>Hh t'\ll'lllf'l'rı. ----
Mahrukat m(ınakasası 

Yüksek baytar mektebi rektörlüğünden: 
İhalesi hasbelicap tehir edilen mektebimizin bir senelik mahrukatı 

kapalı zarf usuliyle yeniclen münakasaya konulmuştır. 1 aıiper n ;era
itini öğrenme.c üzere her gün; münakasaya iştirak için yevmü ihale 
bulunan 21 Ağustos 929 Çarşamba günü saat 14 te Defr•rdarlık 
binasında ziraat müessiseleri mübayaat komisyonuna gelıneeri. 

Ba<r nıüzayede~ i 
Halkulı ııa:ı:ıt m ktdıı ıektorlugıınden : 
tektelıe nit 1:> oı ı uııHlı n ilıtııt·l dort kıı ı lıağm bu eıll'ki uzuııı 

aleni miı7.R)l'dc}" koııııııı 111 • l'ıılıpll'rııı lj('rıılluı anlamak uf.('rt' '" gt n 
, ,. isıırak wııı dr Yt'\1111 il alc ul.ııı l ı · A~ııt-10'1 92') ı.arş.rnılı.ı ır11nıı 
}kft••rdıırl k lı ıın"ıııda r.ıı nıu•" !"I r 111111 1\ ııt kom "'orııu ı , .. J ı 

rmıl ııııl'rri 
il il \ Jı 
ıtl ı ı dı' 
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