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Kuriye vardı 

YUNANLILARA 
CEVABİ NOTA 

Bugan Y.unan . lıariciye 
nazırına veriliyor. 

Yunan hükumetine cevabi no
tamııı hamil olan kuriye Aüı:ıaya 
•aaıl oldutu cihetle sefirimiz Eni• 
bey, notayı bupn Yunan hariciye 
IWlzınna tevdi edecektir. 

Notanın, tevdiini ·müteakip ge·
rek Yunan hükumeti tarafından 

evvelce vuku bulan teklif ve 1ıe
rek cevabi notamız muhteviyatla
nnın matbuata tevdi edilmesi ih
tinıal dahilindedir. 

Sefirimiz Enis bey notanın tev
diini müteakip hareket edecektir. 
Eıu. beyin pazar günü ıehrimize 
nıuvasalab beklenmektedir. 

Evelki gün Ankaradan gelen 
}'llnan sefiri M. Papa da dün ha
reket etmiştir. Mezuniyetini istimal 
etmek üzre Ekslebene gideceği 
bildirilen sefirin eveli Atinaya uğ
raması ağlebi ihtimaldir. 

Sefir dun haraketinden evet To
katlıyanda oturmakta olan yunan 
nıübadele murahhası M. Diyaman
dopulous ile görüşmüştllr. 

Dün son vaziyet etrafında Ati
Dadan ş6yle bir telgraf gelmiştir: 

Türk hükumetinin mübadele 
lllesaili hakkındaki cevabının Yu
aan hrudlmetine verilmesine inti
lar olunuyor. Bu cevap resmen 
111al4m olmamaWa bcrab~r hututu 

'Uaumiyesi bilinmekte olduğundan 
T G r ki ye y e yerilecek mukabil 
e.vabın •imdiden hazırlanmakta 
oldutu aliylenmaktedir. 

Terenuh eden haberlere naza
ran, Yunan, hükümeti, ihtilafların 
Mübadele komisyonundaki bitaraf 
Qanın hakemlitine havaleai hak~ 
kındaki Türk teklifini kabul ede
cek, ancak bunun için iki fart 
kotacaktır. Bu şartlar şunlardır: 

l - Bitaraf nanın komisyon 
kadrosunda olduğu gibi üçe ibli
tından sonra üçünün birden ha
kemliğine müracaat edilmesi, 

2 - Türkiyenin, bu hakemler 
tarafından verilecek karan kabul 
edecegini teyit eylemesi. 

Baz.ı salahiyettar zevat ta Yu
nan cevabmın buna yakın olaca
iını söylüyorlar: Eğer hakikat bu 
hlcrkezde ise, Türle-Yunan mese
leleri . gene uzayacak demektir. 

Zira malum olduğu üzre mü
badele konıisyonuoda elyevm iki 
bitaraf aza bulunmaktadır: M. Ri
Vas ve M. Holştat. Komisyondan 
~rıl~n ~çüncü azanın yerine ise 
Gcmıyeti Akvttm tarafından henüz 
ltinıse intihap edilmemiş bulun
tnaktadır. 

• • 

iKi KAZA ' BİR NETİCE ! IHTIY AÇLARI ŞEHRiN 

lstanhul meb'usları 
muhtıra 

1 ~ıııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııunuıııı ııug 

Gazi Hazretleri 

bir dün Boğazda Şark şimendif erlerinde 
insan hayatının 

galiba hiç ehemmiyeti yok! 
e tenezzüh yaptı : 
= = == -------- = s = = = 

ihzar tanzim ve ettiler. 
e Gazi hauetleri dün Boğa- = 

dertlerimÜe temas eden bu muhtırn -= :elçinde bir teneuOh yapmlf-

cemi."'eti belediyeye il k § lar ft badehu tene saraya -
Esaslı DÜN· DE FRE İ TUTMAYAN BİR LOKOMO

TiF PERON TAŞLICINA BİNDİRDİ ~-s;;ı·, _____ 11'!!!!!'!!11!!!!!~- Var 'PCe • :=: :;;!..ler~urarak iıtirahat 
, Reisi cilmhur Hx. ne taı:.İ· 

lstanbul meb'uslan blr arada 

İstanbulun bir çok dertleri var, di aralannda ban esaslan tesbit 
ihtiyaçlan var. Bunlardan külli etmişlerdir. 

!§ matta bulunac&k zevat için 
§ = Dolmabahçe sarayında bir de-
~ Eteri raahwı açılm1fbr. · = 
s lngili& sefiri S. Cort Kla-
2 rk, ltalya aefiri .Ôraini Buone, ~ - = § Felemenk sefiri Baron Rink-

52 
a en ile 1.stanbul meb'usu Ap- § 
~ tülhak Hamit, Elhiz meb'usu = 
:::: E: Fuıl Ahmet bey lerle Ferik 
~ Galip Pş. Tcrkos şirketi di- ~ 

rektörü M. Kastelno ve dl= §§ 
~ ğcr baza zevat dün Dolma- = 
= bahçe sarayına giderek def

teri mahsusa isimlerini kay-
:=; = 
~ dettirmişledir. ı= 

§111 Ullllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllU ııfr$. 

paraya tevakkuf edenler istisna Bu esaslann bir çoklan beledi 
edilirse, kendi vesaitimiile bqara- işlere tealluk ettiğinden bunlar, 
bileceğimiz bir çok ~eyler var. bir muhtıra halinde cemiyeti bele-

FIRKA· KAT1BİUMU
MİLİK BÜROSU GELDtl 

Halit fırkası katibiumumilik bü
rosu itOn fırkanın lata.nbul merke
zine nakletmittir, Gazi lh. tehri
mizde bulunduğu müddetçe büro 

Perrona giren lokomotif 

1.tanbul meb'uslan bu yapıla- diyeye verilecektir. Muhbra pek 
bilecek ihtiyaçları tesbit için ge- mühim noktalara tema• ediyor. 
çenlerde, fırka binuında halk far- Bilhaua ekmek meselesi etrafında 
kası müfettişi Hakkı Şinasi paşa-

meb'uslarımızdan bazılannın yap-
nın nezdinde toptanmışlar, vilayet 
ve şehir hakkında uzun uzadıya bklan yeni tetkikat neticesinde elde 
müzakeratta bulunmuşlardı. ettikleri esaslar şehir için azami , 

O vakit her meb'us bu ihtiyaç- faydalar temin edecektir. Muhtıra 
ların tesbiti için birer vazife al- muhteviyab itibarile haizi ehem
mışb. Nihayet meb'uslanmız ken- miyet görülüyor. 

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

Amerika ihracat ' Antrepo komis-
mallarımızdan yonu raporunu 

ne gümrük alıyor tanzim ediyor - -
Amerikanın yeni gümrük ta· 

rifsine dair NeY) ork ticaret mtl
nıessilliğimizden ticar~t odalarına 

: gelen ve mahsulJerimizi alakadar 

1 
eden rakamları aşağıya yazıyoruz: 

j Yeni gümrük tarifesine naza· 
.., n incir mahsulünün hirer lib
ıesinden 5 :5ent alınacaktır. Evel-

. ce 2 ent alınmakta tdi. 

Tütüniin gümrük resmi tezyit 
edilmemiştir. 

Halılardan murabba ayale ba
şına yüzde 55 alınmaktadır. Yeni 
tarifeye nazar-an gümrük re::,mi 
nev'i üzerinden almacaktır. 

Kıymt·ti 87 83 sent ve daha 
ziyade olan halılardan murab
baı ayak başına yüzde 60, aşa· 
ğı cin:. halılardan 50 sent alına 

caktır . Halı yünü serbesttir. 
Meyan kökü eski tarife üze· 

rindcn gümrük resmi verecek
tir. Meyaıı balından: 25 resim 
alınacaktır. Barsak serbestir. Tif
tikten evelce 31 sent alınıyordu, 
şimdi 34 sent alınacaktır. 

Afyon eski tarjfoyc tabidir, 
8,5 dereceden fazla morfini ihti
va eden afyoııdan 3 dolar. a~ağı 
nevi af) ondan 6 dolar rt:'sim alı·. 

ııacaktır. 
Palamut, av derileri, ham de

riler, kitre, balmumu ı:;crbestir. 
Palamut tozundan yüzde 15 

re~im alınacaktır. frndık içi 5 
senttcn 10 senle çıkarılmıştır. 

~-

Ticareti bahriye mildilriyetinde 
b'.epo komi yoou dün şon içti

mamı aktetmiştir. Şimdiye kadar 
yapılan tetkikat neticesi bir rapor 
halinde tanzim edilmektedir. 

Yazılacak rapor mündericabna 

göre, şehrimizdeki antrepo buhra

nının izale.i için rıhtım tirketi 

tarafından 7 antrepo açılmı.şbr. 

Bu suretle lstanbulda antrepo
ların itgal ettiği saha 60,000-metro 

murabbaına balig olmaktadır. Bi
tıaenaley nhtım i~rketi bazı milia-

niki vesait, vinçler sipari' etmittir. 

Bunlar üç haftadan iki aya kadar 
'ehrimize getirilecektir. Rüsumat 

mü_düriyeti de idareye verilen eşya 

listelerinde teahilit göstermeğe 

karar vermiştir. 

Komisyona riyaset eden mali
ye muhasebat umum müdürü Faik 
bey bu gün Ankaraya lf"İdecektir. 

b urnda kalacaktır. 

Ferit bey dün de gelmedi 
Londra sef'ri Ferit 8. bütün 

inti.ıarlara .rağ~en dün de gelme
rnlştir. Ferit eyin bugün şehrimi
ze gelmesi muhtemeldir. 

Tevfik 

Hariciye 
b':ı 

Rüştü B. 

vekilinin 
--un 

g lmes\ tıakıeniyor 
Bari ıJ 

vekili 1'tY· f 
fik llu ü 1 
beyfendinıu 
bu gunkil 
eki preJle 
Anknrallan 
(;lehrimize 
muu alitti· 
ne intizar 
edilmekl ~ 
dir. Vekil 
beyf eotlinin 
pendıikte 
inerek doğ· 
ru ha ve il 
paşa hazre-
tlerinin kl>-
'§küne git· · 
mc 1 eri (1 c Tevfik Rüştü B. 
ınuhtelilcldir. Tc' fik Rüıtü her 
bir uıüddet şehrimizde kalacaktır. 

A1ıle6i ihtimal yunaa. hükü
metinin vereceti cevaba intizar 
cdecektır. 

insan ıayri ihtiyari şark şi
mendiferleri idaresinin, yolculan
nın hayatlarile oynadığına hükme
deceği ıeliyor. iki gün evel Çatal
cada freni tutmayan bir Jokomo
tiJ, bir marşandiz katarının üzeri
ne yüklendi. iki ağır olmak üzre 
üç kitinin yaralanmasına sebep 
oldu. 

Dün gene ayni sebepten, yani 
frenin boı.ukluğundan bir lokom
otif Sirkeci istasyonunda, dura
cak yerde duramayarak, mllnteha
daki demir par:makbğı kesti ve 
peron taşlanmn üstüne çıkb. 

Birinci kaudaki teknik hata
sından bahsedecek değiliz. Bu ne
vi batalar.ın, maaEallah, bir kaza 
vukuunda yolculardan kim bilir 
kaç cana kıyabileceğlni de mev
zubahs etmek iatemiyoru z. Fakat 
frenleri bozuk lokomotifleri bu 
idarenin hangi emniyetle kullan
dığını ökrenmek istiyoruz.. 

Bize hadiseyi görenlerin anlat
bldarma inanmak lizım gelirse 
hayı:etten insan dona kalır. 1 

ı Tren Ye,ilköye geldiği zaman, 

[ 

lokomotif frenlerinde bozukluk 
olduğu Sirkeciye haber verilm_!!, 

ı Komtini$t/er 
l 

Yerilen mahkumiyet 
kararını 

Temyiz ettiler 
Taklibi Hukümet teşebbüsün

den dolayı bir seneden dört bu
çuk seneye kadar hapse mahkum 
olan komünistlerin evrakı Temyiz 
Mahkemesine gönderilmiştir. 

izmir akır cexa mahkemesinin 
verdiği mahkumiyet karannı tem-
riı. eden 25 komünisten Hikmet 
.Bey; temyiz liyihasında mühim 
bazı mes!elelere 'temas etmektedir. 
· Kanunlann tatbik sahasına geç
mediği ve kiat üzerinde kaldı}ı 

hakkında serdettiği mutalaaya 
esas olarak (Hizmet) gazetesinin 
bazı neşriyatını göstermektedir. 

Temyiz liiyihasında dundan mü
teaddit defalar bahs etmekte ve 
(Hizmet)in yazdığı gibi. .. ., diye 
misaller getirmektedir. . 
. Komünistlerin cezasının tenzıl 
edilnıesi gayri mümkün görülmek
tedir. Bazı noktalardan dolayı ce
zalarının tezyidi isteni :::c-ği de ta
hmin "tlunmaktadır. 

Kili~iıı ~~aro Ağası 

fakat Sirkeciden yavat bir seyirle 
gelmek mümkünse yola devam 
edilmeıi bildirilmiştir. Lokomotif, 
bunun ür.erine tekrar katan ala
rak yola çıkmıf, fakat Samatya 
önünde tekrar bozulmuftur. Bura
dan ikinci bir telefon, ikinci bir 
cevap: Katar tekrar yola çıkmış, 
lehülhamt kaz.asız ve belasız Sir
keciye gelmi ae de orada fren 
tutmadığı · ·n, lokomotif birden 
duramamıf ve makinistin tekerlek 
altına serktiği kuma rağmen .lo
komotif yürüyerek peronun üitüne 
taşlanna bindirmiştir. Hülisa idare 
makinelerini tamu cbnelrten mi 
acizi~dir, tamir edilemiyorn yedi 
lokomotif getirtmekten mi acizdir? . 
Orası malum değil .. Fakat İhsan. 
hayatının kı)'metini takdirden iclz 
olmasına hayret etmemek mümkün 
değildir. , 

Geçikcn katarlar 
iki gündenberi gerek ekspres, 

gerek konvansiyonel trenleri de 
üç dört saat techhürJe gelmektedir. 
Bunun sebebi hakkında tahkikat 
icra ettik. Sırp - Bulgar hududun
daki son hadiselerin bu teehhür
lere sebebiyet verdiğini ötrendik. 

Sevkedilecek 1"'ürk 
enıtiasının 

listesi hazırlanıyor .. 
Rusya ile yapılncalc ticaret mu

ahedesinin Ankarad• tC"abu e.lll-
mekte olan 
esaslan tes-
blt edilmiş 
gibidir. 

929scne 
sinde Ru•
yaya sevk
edilecek tü
rk emtiasını 
tesbite me
mur ol an 

komisyonda 
dün Anka
rada iktisa . 
vekaletinde 

ikinci jçtima 
ını aktet -
miştir. 

Bu iki 
içtimada " Rus sefiri Soriç yol-
muı.akere daşın yeni bir resmi 

Oahiliye ~~-kilimiz ŞAKIH BEY DÜN 
bıı gun 1 AMELi.YA'fOLDU 

Acar k'>vünd" 120 yr4ınd ~ bir 
iİ 'Hy04r var. Osman oğlu Deli Ah-
met ıamindeki bu Tür:C babası 
hakikatte deli değildir • Bilakis 

ha.rh ilerlemiştir. Liate kısa bir 
muddet zarfında ikmal edilecektir. 

Moskovada cereyan edecek o
lan Türk - Rus müzakera• ıa ka-
dar hervşey ikmal edHmi;- olaeakhr 

Adana ya ,, arıyor 
. Adana, 8 (Husu il 

Dahiliye vekili Şükrü Koya 
bey bu gün Dörtyola varacak 'e 
r..-ıu şehrim ise gelecektir. y ekil 
~y Şerefine belediye bab~erıinde 
ır garden parti \'f"..rileccktir. ifa· 

atrlıldar yapılnıalwulı~. 

-- -
iktisat vekili Şakir beye dün 

saat dokuzda Şişli sıhhat yurdunda 

. apandisitten ameliy~t yapıJmışbr. 
Ameliyat muvaffakiyetle neticen

miştir. Şakir beyin sıhhati iyidir. 

Vekilimize sür'ati ifakat ve afi-
.... . 

Kral •'uodın on Avrupa seyahatında Çekilen resimleri 
[Telgraf sutunlarımı.zda tafi ıliit vardıı 1 

pek sa~Iam bir hafıza kuvvetine 
maliktir. Eskiden yiğitin iyisine 
deli derlermiş. Ahmet Ağaya da 
babayiğit olması o adet mucibince 
deli dcdirmı.ştir. Ahmet A~anın 
henüz dişleri de İnci gibi sağlam
dır. Hayatta bir c;>ğlu var, digeri 
umumi harpte şehit olmuştur. 
Karıaı vaktiyle ölmüş, kendisi bir 
laha "dünya evine,. girm mi tir. 

Şükrü Kaya lley 
Gazi AEnt.ap, 7 (A.A) 

Dahiliye ve.kili ~ükrü K ya bey 
'U giln devair ve müe.ssesatı zi

yaret etmis ve akşam üzeri dön
mek üzre Kilise gitmiştir. 

Meraş, 1 [A.Al 
Dalıiliye vekili ve refakatindeki 

zevat ehrimizc gelmişlerdir • 
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La Uuye toplaııışı 
Hüvük h;rp hila t~•fhe edil· 

mf!<!j. Al men) annı l ranc.a)'a ve ıa· 
ir ~·liplat' iiılı·;<:<•·~i ınehlu~lar 
lla\>e& planı tlı·nilcıı bir nıuvak-

Atlar ürkünce 
arabacı 

düştü ve öldü _ ,..__ 
J..aı """" ıulıi idi. Alman}a borç· Kadıköyünde, tüccar Ekrem 
lunıı t<--piıiııi i•tedi. Muı~lıa,.,.far Beyin odun deposunda çalışan 
toplandı; orta' ıı lıir }'"ouııg plUnı ara Lacı Karahisarlı Kium, dün 
kondu. l ı" b hay<" ~lırinde ıop· ı Altıyol atzından geçerkea araba-
) hh ı nm atlan ürkmüş ve arabayı oü-
an:ın nınra n. •r İıu pl:inı ya ka- rüklemeğe başlamışlardır. Bu es-

imi H·ıa f<"tltlt·deı·e',kr. ll.ıl..:ılııu nada Kitzıra ar badan düşerek 
ne ola n~1. Bu içıiıııa ,ıe~cn ıalı başından yaralanmı4hr, Sonradan 
J!İirıii ( u n:,u~to~ ) İşı· ha~ l.uult. \ hastahaneye nakledilirken yolda 

lııµilizl•·r iı:ikatf,n lıdı..,nchal vefat eylemi4tir. 
Loudraııa ,ulu Lulnıooını i~ıiıor• -
ıarııı , üııkıi an .. ·ıe liiı!,unıcıi · p·· 1 Vilayette : 
ııi ıcııcı.L.iil eııij!ind"rı l<al119e t'f· M . , •) • • 

. k5tıı l"\nhat ııl~nn 7.lcrıııi~. llır ey e a~,ıt; an u;ın 
~OK ınıııı!ı rdcrdı fonı11 ,h cnı· lıfan ul vilayeti A\'tupadan 
enk intihap oluıı<lır. :!u ~ırLuia ilti eşc:ır: rnus .~.re mu1ahassısı ge
.Frananda dıı l'oiııcıııl infi 1 ~ıti. tırtml1tir. Bun"' vi yet lru udu 
Halı fi Briarıd •·•kı tcrı.p uzcrınc dahılhıle bulunan fidanlıkları lolah 
l,;3!Jın ııı: ıe,kil edip rıwdiskr
den itimat re)i altlı. Bu itinıaıln 
mllccblıez olarak la Heye'e ridiyor. 

Konf Pran ın uğraşaeağı işlerin 
ruzn ıne ı fUdur: l - tazo1irıat 

lıcsaplıırına, mıktarıua clair olan 
m ve dnımi hir pliııın kaLul ve 

taılıiki; 2 - Hciıı lıııvzasının ıablı
yı·si ı,lerı, :ı - Lir daimi ı ııırıiyet 
uıüesset'csinin tt,1kiJi. Alınaular 
&ırrc ıııcs'rlc•ınİn hallini ele i&ıİ· 
yorlar ki fraoı.,lor lıurıa a la ruzı 
olurnmaktatlırlar. 

<:örüyor.unuz ki aradan on 
bir aenc gı;çıi-i halde harp lıalıi ıa
ıfiye edılmcmittir. 

Alman topraklan işgal altında· 
dır. Horçlar da bir hı·eaha rapte· 
dilmcmişıir. Şu ~rİJanlık ta gö• 
Cerir ki Avrupadıı adam yokınr. 
lJcr iş oürenremede kahyor. 

Buna yarı harp denebilir. A~ık 
yara daima ibtilAtlar rl~ura bile
cıeğinden bütün devletler korku 
içinde kaldılar. Harp tdılüke ve 
ihtimalini bir .. , öteyr almak için 
bnınei aıisaklar, muahedeleı akd
edildi. Milleıler ttoıiyeti te~ekkül 
etti. Kellug mi.akı bütün devlet· 
ler tarafından imzalandı. 

Bakalım AlnıRnya ile galipler 
Jı'elemengin payitahtında neye ka
rar vereccklrr. Fransa Alman yaya 
lıarşı derin bir l.neumeıle mcşbu
dor. 

Alm1nya daima esarette kalma
mak i~;n bibakkm ~1rpınıyor. 
F.ğer Amerika "e ln1:iltere daima 
ittifak üzere hareket ederlerse Fr
anAS )elkenleri 8uya indirir. Ak•i 
takdirde i~lerin aüretıremede kal
maları pek muhtemeldir. Poincar~ 
ve llriand, konCcranGda kunetli 
!llmak için d:ıhilde ellerinden ge
leni yaptılar. Yolnız dahili ittifak 
kifi mi? Ilir İngiliz ve amerikan 
manövraAı }"'ranffanın bütün taaav· 
vurlannı alt-ü•t edebilir. J<'ranoanıu 
bu dereec dilrü~ı dııvranmasr sul
hun lehinde midir, •e hatta ken· 
di hayaıl mrofaatlarına uygun 
mudur? Bia böyle z:ınnetnıiyoruz. 

Tenzilatlı tarifeler 
Tic....,t umum müdürü Naki 

beyin riyaıetinde şehrimizde içtima 
eden tarife kombyonu heyetinin 
tanzim epniş oldup muaddel ten
ı.ilitlı tarifelerle içtimaa ait zabıt
lar iktiıat vekiletine gönderilmiş
tir. Taıtik olunarak yakında tir
ketlere tebliğ olunacakhr. Elyevm 
mer'i olan tarifelerden bazılarında 
% 15 tenzilit vardır. 

11eera romanı :23 

Müthiş şeyi 
-----~ 

Maurice Leblanc 

Bunlar şık giyinmi~, çizmeli ve 
mahmuzlu gen\ ı~rdi. Dordü kur
ıunla, biri arka~ıııJao hançerle 
vurulmu§tu. 

Simon ve Dolorfı birbirlerine 
baktılar. OlıJlerin ceple; l.ıoşaltıl
mıttı. 1'".Ut Simon bunlardan bi
rinin yelek c.ıplennde bir kame 
buldu. Karnede on iki isim yazılı 
idi ve altında da ıu satır vardı : 
• Şimal ormanları av takımı • • 

Dolor~ etrafı aradı, mevcut 
aliime bakılırsa hadise ı:ı turette 
teYuıuh ediyordu : 

Rolleston çetesi bu s;eııçlere 
teııadiif etmit. hücum etmiş, öl

dllrmOe. Genç avculann ceplerini 
botııltml§ ve atlarını da alıp git· 
mİ§Iİ. 

l>olor~e: 

- Bet coııet varl dedi. Ya öbü. 
rleri nerdu ? 1 

- J\.i•ı1 hıfir on1.ırı nrrf'vl' ·'~· 

edecek ve bu hususta icap eden 
tetkikatı yapmakla beraber ciıı.ole
rın çogaltmaıınada çalı4acaklaıdır. 
Vilayet mutahaımsl rla 3 aene 
müddetle kontura! yapmı,tır. 

• 

Bentlerin taıniratı 
Bentlerin tamiratı hala ilıal~ 

edilmi~tir. 
Dilttr taraftan H<'yl><'liadada 

yapılan depo da henüz ik.nal edil
memiş ve ,su iaale olunmam1,tır. 
Su idnreainin daha faal aıiyete 
ircaı dütünülmektedir. 

Anadoluhiflarına 8U 

Elmalı ıuyunun Anadolubioarına 
nakli kararlaşmış idi. Bu nalıliyat 
için Rluktazi borular Avrupaya 
ıiparit edilmittir. Birbuçuk ay •onra 
borulu fertedilıneğe başlanacaktır. 

Bo,·alı b..arlar 
• 

BHı buz bayilerinin aathklan 
karlara kafi mıkdarda tuz koyma
dıkları Ye ııayri münhal boyalarla 
karı telvin ettikleri anla~ılmıştır. 
Emanet dün bayilere yeniden teb
lil}'at yapmıt ve bu gibilerin tec
ziye edileceklerini bildirmiştir. 

Şehir bandosu 
Darül'aeezede bulunan tehir 

bandoaunun latanbulda münaıip 

bir mahalle nakliyle tehirle olan 
irtibatının :Uyadelettirilmeoine ka
rar verilmi• idi. 

Ahiren bu tasavvurdan bu sene 
vazıreçilmi~tir. 

M. Jaosen geliyor 
Ankaranın iman ile meuul bu

lunan Mimar Janıen bu ııün •eb
rimize gelecek ye yonn Muhiddin 
belle temaslarına başlayacakbr, 

lstinye köprÜ8Ü açıldı 
İıtinye ldlprüaünün betoı> ola

rak in,aab ikmal edilmiş ve diin
den itibaren müruru ubura müsa
ade edilmi;tir. -Kemalettin heyin 

• . 
cenazesı 

Borsa kom seri Kemalettin be
yin cenazesini hamil olan "Laren" 
vapur11 Mudanyada eşya boşalttıtı 
için ıJej alm,.br, cumarleıi ıilnil 
şebr:mıze ıelmeoi muhtemeldir. 

Bu suretle eşya tahmil ve tah
liyeıi kolaylaşmışbr. Bundan böy
le bir buhran vukuuna meydan 
verilmemeğe çalışılacaktır. Faali
yete ait rapor, ticareti bahriye 
müdüriyetince tanzim olunmakta
dır, yakında ikti•at vekaletine gön
derilecektir. 

gıttılar ve nerelerde nldürdüler ~ 
Simon bwıu düşünmüyordu : 

Şimdi çetenin altında atlar da var. 
kim bilir ne kadar ıız:ri<.laştılar. 
Ah, na~ıl yeli~et:eğiz. Şu altın 
menhalarının nerede olduğunu 

lıil-.ry.lik. 

-5-
Ueisin pa~ı 

lki saat sonra iki cet.ede daha 
tesadüI ettiler. Sık ~ık silah t.e8· 
leri duyuluyor, fakat Lu st·slerin 
nereden geldiği ınlaşılmı}ordu. 

Hal& yürli)orlar. Hem de gi
decekleri ieti!Laıneıi hilmiyerek 

yuriiyorlar. Dolor~ ıyakkıpJarıııı 
çılcarmı~tı, hiç yoıtun r;ıirünmil
yordıL 

l!ir milddeı eonrı uzakta bir 

karaltı g< ırdüler "" az daha yu
Jqınca bunun bir tayyare oldu&u· 
nu anladılar. 

Y aklaştıklan :ııaman tayymreci
yi farkettiler. Direksiyonun tistO
ne etilmiş, kolları aşağıya aark
mış. Gayri tabii vaziyet 1 B~r
d ılmr. Ses sada yok ! 

ı. • ~ • , •ır,.,., tırın:tnrl1. Pi· 
1 

' 

Ac;ık!n, hı•m !le pek açık yılcannrnk memn ı df'ğil. İştt 
knlafat )C'rimle ıknizt• gi~cul<•rin ı'üıı te düfen aldığımız 
resimleri • 

Parie. polis kongr<'"lİ 
Ônümüzcleki ildnci t şrin. ymda, 

Pariste, beynelmilel poh bıırosuna 
dahil bulunan (44) d vletin murah
hasları kongre halinde toplanacak· 
!ardır. Bunun sebebı de, <on za
manlarda, mahalli olsun, beynel
milel olsun, ~ürümJerin miktarı

nın ıon dr-rece artmasıdı·. Meseli 
bu yüzden Londra poliıine (JSOO) 
reami memur daha ili.ve etmek 
lazım gelmi9tir. Beynelmilel büroya 
yeni dahil olan bizini poli in de 
bu konırrede temıil edilmui muh
temeldir. 

Adada Bir İntihar 
Deri tüccaranındao 4S yaşların

da Hayım Beralıa Efendi ifliis va· 
ziyetinde Lulunduğundan ümitsiz
liğe düşmüş ve 3 gün evci gayLu· 
lıet etnıi~tir. KendiHi aile,jle lıir
lil..te Yatkulüpte oturuyordu. 

Ga) im Le ti üLerine ı efika"ı tela~ 
ederrk kendisini aratmış, nihayet 
diin naşı Kınalı ada arkalarında 
bulunmuştur. intihardan cvf'I yaz· 
dığı bir mektubu rf'fika"t evelki 
gün almış ve harli!l4!deıı haberdar 
tılmu~tur. 

Aldı~ımıı malumata ~ıre Ha· 
yıın Bcrahıı Ekndi ııiyaııaJa Ja iyi 
tanmmı~, namu~lu lıir hın·ar idi. 
Matlubu ilt' burcu arasındaki 15 
bin liradan ibaret bir aı;ılı. dolayı
Bİ) le vaziyetinden nevmit olmuş 
ve en biiyük ala•·aklı>iına lıorcu 
olan parayı vcremeyetck halde 
bulunma ı yüzüııd n intihar et· 

ını~tir. 

Şirketler müdürü 
lkt1aal v e şirketler müdürii 

Hamit bey ayın 10 nunda bir ay 
mezuniyetle 4ehrimize geleceldir. 
Hamıt B. burada bulundufıu mild
detçe bau tirketlerio muamelerini 
de tetkik ed cektir. 

• 
F:kn1ckçi1er okuı;ıın 
Ekmek pişiren fırıncılardan ic

ar bedellerinin yilzde otuzu m•ı..-
tinde de~I, yüzde yirmi ~şi nis
betinde kazanç vergioi tolıakkuk 
ettirilmeoi Maliye yel<aletince Vi
layete tamim edilmittir-

lotıı ~ar~nladı. hıkat ıılıııü~ o:ılu

~unu nnlaclı. 

Tayyartdnin hiç ~üpbcsiz llol
lcsıon çetesi tarafından 'ikılan 
lur§unlarm birile vurulı.lıığuoa 

şüphe yoktu. Alçak me~afeden 
uı;tıı~ıına !!fİre, pilot yaralanrlık· 
lan •oııra tayyareyi inJirıııi~, fa
kat ı;ok kan ı.ayi ı·tıiğınderı emor
rajid••n olmü~tü. 

Sirııoo tayyareyi ır.uayene l'tfi. 
~ağlaın buldıı. Dünya onun ol
muş kadar eevindi. 

- Şimdi bu tayyare ile bin 
atlıya yetişirim, dedi. 

Gece baijmıştı. Bulundııklan 
yerin bir a:ı ill'rsinde kim bilir 

kıç eene evvele ait ~utiınlar üs
tüne oturtulmuş bir ta~ mabet 
buldular. Deniz lıocrkJ.,ri eütun· 

ları baylı tahrip etmi~lerdi. içe
riye girdiler. ~imdi burada salıa
ha intizaren Dol oresle yan yana 
yatacaklardı. 

Her biri bir tarafa uzandı. 
Gecenin bir zam~nına ! ı ru ·;. 

mon, genç kadının uzanıp ııya~:ı , 

kalktığını his~elli. Malwdiıı '"" • 

Rü 
İh:;an Hifrıt hey 

iki ay evel btanbu!a gelerek 
gümruk i !erini yalundan takip 
eden rüıumat umum müdürü Ih
san Rifat bey buradan 1 ürk-Ruı 
ve lran budutlanna da giderek 
teftişatta bulunmu,tu. lbaan Rifat 
B. buırün Ankaraya ıridece:.tir. 
Rüoumat müdürü trftişatına ait 
raporu maliye vekaletine takdim 
edecektir. 

Şirketlrrin kazançları 
İktoat vekaleti komiserlerinden 

Remzi Suha ve tirketler müdürü 
Hamit beyler tarafından anoninı 
şirketlerin bir senelik çalışmasuıa 

dair bis rapor hazırlamışlardır. 
Bu raporda ticaret, maden, nak

liye, denizçilik şirketlerinin bir 
aenede ne kazandığı gösterilmek
tedir. 

Memleketimizde bulunan tica
ret şirketlerinin işleyen sermayesi 
4 milyon .S63 bin liradır. Bu ser
mayenin 927 • e n e si n d e ki kan 
431,932 lira idi. 928 de iae 502, 
204 lira olmuştur. 

Deniı ticareti şırketlerioin aer
mayeoi 3 milyon 140 bin liradır. 

Bu sermaye 927 ıeneıinde 623 
bin küıur lira kazaanııfbr. m 
seneıinde 512, 285 lira kar temin 
etmi,tir. 

Emlak 9irketlerinin ıermayesi 
1 milyon 200 bin liradır. Bu nr
maye 'J'l7 ıeneıinde 115,681 lira 
kazanmıştır. 928 ıcneoinde 89,268 
lira kar elde edilmiştir. Tramvay, 
nhlım, tünel, elektrik ıribi ,irket
lerin bir •enelik karlan 2 milyon 
S0 bin lira ve 363 mH_ron 863 bin 
franlıı ve 3 milyon 496 bin 842 
laviçre fraaııdır. 

Y alıvada kanıp 
Darülfünun Edebiyat hılebui· 

nin Yalıvaya bir ııe2inti yapbğı 
yazılmışhr. Edebiyat talebesi Ya
lrvada bir kamp kurmak için 
hazırlıklara ba,lamı,br, 

lrti'.ia tahkikatı 
lrtı~a talıLıl..atı u;in dünde 

evrak ıizcri nde tatkikata de\am 
olunmuştur. 

de lıir ~11 !!ıılü vardı. Dolori·s su· 
yun kenarına indi. Gm;ıplak ~o· 
yundu ve ouya ıı;irdi. 

Gecenin alacalığı içinde Dolo
rcs mütenasip 'e mevzun vücudu, 
ince kalçaları, kollarının tedev
viirü Siıııonılaıı lıa~ka her hangi 
lıir adanı için talıammiil rdilc
meı hir rııanzarn itlı. Sinıon l?.a
lwlin hatıra~ına ihanet etml'ım•k 

için nefsini güç ı,aptediyordıı. Bir 
aralı!.. yavaşça ayrığa kahı ve su
da yıkanan bu neliıı vücudu ııey

retıi. 

Dolor~s yıkandıktan aonra te
krar giy indi ~e nıal~de doğru 

ıı;elirken, kapıda Simonla karıı
laştı. 

Yaklaştı, batını Simonun o
muzuna dayadı. Bu taze elin ra
yihaKı delikanlıyı §oyle bir sar~tı. 
Doloresin dudaklarından iki keli
me döküldü: 

- Simon ... Siıııon ... 
Gencin kalbi burlı.uldu, fakat 

~ebini çıkarmadı. 

- Siıııoıı, girliyormıydınız? 
Siıııoıı hir ve~ile bularak: 
- Fvd, dedi, tayynreyı' baka· . . 

1 r 
Emiuönü ve 
karaköyde 

yeni inşaat 
\

1 

Şehrin, ---·--en kesif iki geçit mer-
kezi olan Eminönü ile Karaköy 

' 

meydanı, plinıız, üstün lııörü ya
pıfon binalarla çirkin bir hnl almış 

ı 
ve almaktadır. Biraz geççe olmak-

1 

la beraber Emanet te bu itin far
kına varmış olmalı iri Köprünün 
bu iki başına münha~ır olmak, ile
ride umumi imar projesi ile birleş-

tirilmel1. üz.ere binait'!Şasına mü&a
ade etmeıneye karar vermjştir • 

Zira yeni plcln mucibince vazi
yebn deti mesi lazım ırei cek ve 
o zaman islimlak için mılyonlnr 
vermek zarureti basıl olacaktır. 

Emanelin esas fikri, ırerek Emin
önünde, gerek Karnkoyde geniş 

meydanlar vücutla getirmek oldu
ğundan, böyle bir tedb r almak 
daha timdiden faideli ve lüzumlu 
görülmüştür • 

Düğün 
ölen 

evinde 
•• guvey 

2 Ağuatos 
Malatyanın bürüngüz kayünde 

bir düğün şakaaı güvefiyle birlikte 
bir delikanlının çok acıklı bir şe
kilde öliimiyle neticelenmiştir. 

Düjtiilnlerde ötedenberi cari 
olan adete ııöre ' bütün bir lııöy 
balkı kadınlar beyaz çar.aflara 
bürünerek ukada ve erkelıılerde 
ellerinde tabanca pıçalıı önde ıo -
kaklarda bağırıp çal}ıraralıı kız 

evine gelin almafra gitmitler. Gene 
öteden beri ıüriip gelen Adete ğ6-
re gelinin yüzüne duvak tabir et
tikleri peçeyi çekerek erkek tara
lındnn iki kadın ve kızın akrabaaı 
olan beş erkekten mürekkep halka 
içerisinde ve kalabalığın en ıeri
ainde ıöveA"i evinin kapııı önüne 
getirmişler ırüveği damdan yanın
daki ıaj-dıcı ile ııelinin üzerine 
para saçmış ve a,aj'ıya inerek 
hocanın yapacmğı düa halkasının 
içine girmiş ... Düa bittikten aonra 
rüvetinin safdm ve daha bir çok 
kişi lııız evinden gelini halkalayıp 
ıretiren bet kişiye daha evelden 
hazırladıklsn mum, kibrit kirli 

mendil gibi bir takım ,eylerin kızı
nızı aldık derdinize yanm kabilin
den dağılmışlar bunlann arasında 
birde t.abaktan yapma bebek var-

mış, o da Mahmut isminde bir ada
ma isabet etmiş .. Elleri mum, kib
rit kirli paçaYra bebeı.Ji bu adam
lara ebaftan yalancı atıtlarla al}
lamağa batlamışlar .• it buraya ~ 
dar ne de olsa eaki bir idetin 
idame edildiği için çok tabii cer
yan etmiş... ve ondan sonra eus 
fecaat ba' göırtermit••• 

Eline ka baklan bebek nrilen 
Mabmudun üç defa evlenditi hal
de meğer hiç çocuğu olmuyormuı. 
Eline bu yapma çocuk veıilioce 
renıri atmış, etraftan ağlayanlar 

daha fazla hissiyatını lcitmiş ve 
lcabatı yere çarpmışbr. Fakat id
ete r i a ye t mecburi oldup 
için bu defa kabağı verenler 

Dolorf>s: 

- Simon, bizi artık ayıracak
~on geceyi beraber geçiriyoruz. 
Ne olur, heni bir kaç saniye ol
sun göksünün üstünde sık! 

Siınon hiç kıpırdamadı. Kadı
nın isledijlini yapar~a. bu bir a
nın son mukavemetini ele kırac~l!;ı· 

nı tahmin etmi~ti. Fakat neden mu
kavemet ediyor? Tahii zamanlar
da lıöyle bir hareket belki nişan
lısına karşı bir ihanet ııayılırdı. 

Lakin: böyle fevkatt~bia ıamaııla
rda, Do!orı\ein dudaklarını öp
mek bir eürün ~ayılır mı? 

Greeoin karanlığı da ikisini 
kucakİamıştı. ikisi tle dünyada 
yapa yalnız idiler. Gençtiler, eer
bestiler. Bu bıış döodürüçü hav•
ııın içinde dünyanın en nefıs de
rağıı~una nasıl •·an dayanır? 

Dofort-s yalvarıyordu : 

- Sirııon • hen hayatımda an
r:ık ~eni sevdim. Senden de iste
,ı;;,;ııı o kadar az bir fCY ki .. Beni 
rrJdrtme .. Reddetmeyeceksin de
~i!nıi '? Benim i~in hayatınızı teh
l•keye koyduı'\unuz zaman demek 
ki, srııin de k.ıllıiııde L,.Jl,.j Jı,.ıı; 

Sıhhat 

Yaz hazim izliği 

'(um &'JClkkn'ftlbı,. 7aj:lı yr r 
.,....A.ı,...,, ı..-.. iyd., JD9Slrt~h 
puDlum lua.mı apdır, Ba 
Ye bmıbd..,. mıuLı terli iken , 
içme!; -,.mer ye,-lp tlot~ 
~ ..,bd;ik ,.ı. ~ f--'• Q 

.... )+ fi n.. ~~ 
oı...,ı.;. <ek ~ !.yf...,....,1<_ 
~~is-ad, ,...a ~ .... $·J!M 
~ ,..,. Jf19'1'::. :mı.ıiJ "'1Lejj'1t11~ 

lıaım e•a.ııuıda &')fi- , 
zamamnola ''9i<lde\Ji ıaı· r 1111' ~ut 
mak ve kabızlık Gtı bu l.m:rm lır 
!ara sebep olur. BulOI atet, 
yapar 1 çok defa lıhall mudp 9 

Bu iıhaJer bazen bunmtuhı 
ıluntılıd r. Çok defa p J ~il 

ağnsı ile ber;ıbc;- ol:ır. Hıı!riıl w lıı 
leray1 and1•:m l:u- r. h "'ld u1 df ler 
vardır. ~u/ 

Dok">rJıı bul ırunn fJ :uııı:tı» ı ed 
bu g!hi hazımsızlıklara kuyı bıı9• Hı 
langıcında lnıılJi;ı; tuzu f1tu h 
bu müshil almahd1r, Kannd 
ngrılara kartı mide su urluıtu Uıe• 
rinde sıcak auya babnlmuı hııvl11- Qı· 
lar tatbik etmelidir. iki gün ~ t ıiıır 
perhizi yapmak icap eder. l G · 

Lokman Hakim ty~ 

Sigorta şirketlerinde ''~: 
Mükerrer ıigorta tikefudn tot-

kili dolay111y!a yeni lettldlAt.ı ıtwt ili 
siııorta ş;rketleri de idari yazlyet• '· ,ı 
!erini tespite lıa1lıım14lardır. lrtıiı 

Siırorta şirlııetleriuin '28 - 1tı 
ı i n d e aldıklan p r l ın yek6ıloı l~ırı 
7 ,000,000 lııüıur liraya ballfr olmllf" öl· 
tur. 929 da prim miktarının aı.aı.- lıırık. 
cağı zannediliyor. rda 

/Jio 

Bir senei devriye ay 
•ki 

Pazar günü Almanlıırın miID da 
bayramına tesadüf etmektedir. ~~ıe 
Hatırlarda olduAu üzere mülare- i 

ke) i müteakip Almanlar Cümbu- ,.'d 
• 

riyel ilan ettikleri 1.aman \ayma·•· kı 

r'da büyük bir müeııse~an mcclt. lfc 

ııi toplamışlar ve yeni hıikflmeriıı . k 

kanuru esasisini tanzim ttlİrmİI' 

ıerdi. O günden beri bu kaıııınuıı 
kabul edildiği 11 A~u tos tarihi 

Almnn!ar için milli bir ba}-raııı 

olm~lur. Bu sene bayramın o
nuncu senesine tesadüf etmek· 

tedir. Bu müııaııebatle alman ııe-

'<ı 

lııri 
de 
lar 

de,.· 
y 

faret konağında bir resmi kabul ~Qco 
yapılacaktır. ~on 
__;,~~~~~~~~~· 

ıı. aıabiletmiı ve bu ıelıılWe abfl 
kendilerine hakaret telakki dJllİf' 
ı~r ... 

lt biymiif, pJÇaklar parlaaut•• 
tabancalar botalmlfra b-.Ja ...... 
lıııtai düğününde bir cinayet el• 
ması ihtimalinden korkan zayallı 

ırüveği mani olmak için aıaya ırir
mİf, fakat neçareki Mabmudua al· 
dıtı pıçak yuasnun teıılriyle haı• 
mına bo.-ltbğı hain mermi ııilri• 

De iaabet ederek O anda kanıı 
olamıyan nıtanlıoımn göm llnilnde 
elinin kınasiyle yerlere serilmiş ... 
ve onuda Mahmut takip etmiştir• 

farkına varmadıkın bir hiı vardı. 
Bana kar~ı bir ~ey var aldanmıyo· 
rum. Bakı~m hayatıma güneş ~ibİ 
doğdu. Eğer aramw.da bir küçüle 
hatıra kalırsa ne mes'ut olacağını· 
Sen belki oııudacaksıo, zararı yolc· 
Fakat hf'n, ömrüm oldukça onul· 
ıııayacağım. Çok yalvarırım, kolu· 
nu uzat >ebeni göksüne al ! 

Sinıon hiç kımıldamıyorJu. 

Dalıa kuvvetli bir şey, İzabele ver· 
~., .. ~oz Simonu tutuyvrc J. 

wlor&ı bekledi. Sonra delikaıı· 
lının ayakları C.ri\nde diz çi)ktil. 

bıışını kapaoı, aglamağa beşl•dı. 
Simoıı yürüdü. Kat:ı:nde Co

lores le i~bel mücadele halindi 
idiler. Niha}et l:ı.'.bel üstün ge·di 
ve Simoıı 41ncak ondail scnraJır 
ki, bir kumlutun üstünde uyuy•· 
bildi. 

Sabah şafakla beraber gozle~i· 
ni açtığı zaman doğru tayyareJ'.1111 

yanma gitti. Fakat Dolores ııer; 
de? Meydnnlarda yok 1 Bir ~39 

kadar genç kadıııı aradı, bula 11·" 

yınca trknır tayy:ırruıin '""''~~ 

? 



• 

z,Cz 
yok! 

din ruhun ebediyetinden 
er. Lakin viicudun ebcdiye-

bah eden ne bir mezhebe 
!fi if eınıi§tik, no de bir felsefe· 

e. 

duııı)ornıuşuz • Edimburg 
~nımu prof esörleriııd n F. 
Crl'tV cenapları resmen ok· 

" d rste bunun al.sini iddia 

lJoz misallerle i pat ederim 
~traı durmamak üzel'e dcı:anı 
1.ıır .... 
ti lk.:::ı böcekler ii:erindc tecrü· 

)uptık. 1 cnni tedbirler sn)· 
,, • o mahluklar mutat olem 

1n ) irmi mislini ) aşadılar! 
lıısarıı ) ıpratcm, ihtiyarlatan 

f r malumdur. Bunları orta· 
~aldırınız, lıa, at ebedh·en de· 

f der.... Ölüm . tabii değildir. 
' llıfzı silılıat ilmi ilerlcmclde 

hem kendi tıücuduna, henı 
tine hakim olacak. . t~en, )"alnız öliimü iı:ale ile 

.., ayacak, gençliği de ebediyen 
t ~dar edecektir. 

t,·Gı7lme) iniz: din alimi ruhun 
'Yetinden baluediyor. Alclcide 
, de bedenin ebedi;> etini iddia 
1lir. ilim. insarıı nıüebbeden 
ne hakim kılacal• aletlerle 

.. edecektir. lJe§eriyet kendi 
kontrol edebile-

it 
1 • tt 

1lttıin ilerleme.si ile lıcr halde 
fltın uzaması ııe ilıti·yarlığın 
1
lrncsi ımkarı dahilindedir. La· 
0liimu bıisbiitürı ortadan kal· 

~<ık? işte prof iJSör lıa:z;rctlerinin 
dana koyduğu yenili/; ... 
lliot ·· · k 'l · ı. oıı - yanı )'aşama • ı mm-
~'Cl)'atın tarifinde bu hadisenitı 
alr/,aı olduğu SÖ) leni;> or. Du-

t<ları cı;el nasıl ) ol• idi ise/.;, 
• 1•ten sonra da yok ouıccığız. 
~ hayat cemadatın nasibıdir. 
~rda ise nıaatteessaf idral.: :ro· 

• ~; demek ki y<ı§anıcızlar. l§irı 
kısmını bir tarafcı 'bıralmlım. 

-icaba e~di lıayat arzu olu

~ bir ııimet midir ? Alimler r::. ediyorlar ki, öte tarih ( kab
IQrih) dcuir/.erde, e.1ki ı·e yeni 

. tetırinde, bütün beni . bc§crin 

tel rı beş milyonu geçmiyormuş. 
~ eni)ct nfi.fııszı arttırrm§. 1Ju 
- .Yer yüziinde iki milyara ya· 

li'ısan var. 
Milim ilerledi, ölmemenin çaresi 
~tıdu f arzedelim: hiç kimse öl
Jla e~k. nufus mütemadiyen_ ço

fo Cok •. Bir müddet s~nra bı.r tr-
fcq il, bır katrilyon, bır kentılyon 
~ i Kürreiars bunlan nasıl be-

On bin ıene 10nra haM berha· 
Ve genci::. Bütün tarihi yaıa
olacağız. Her ke!!İn dede1iyiz. 

b··h~yaıırı kabak_ tadı vereceği 
"dır. llayatın butün &ırrı, [e:;. 

11 z· · · · ı a Re ıcı geçıcı o masın adır. lle-

• llinı ölümü ilga etmekle beta
~ hayatın eziyetlerini, me§cklı."at

i izale edemezse, o zaman, 

i hayat beşeriyet için talıam· 
l edilmez bir işlcence haline 

tli,.. _ C. N. 

~it haberl•1' 
ııa. Menşe şehadetnamelerin • 

~il alınacak resim- Ticaret oda· 
.~ tnenşe şehadetnamelerinden 
~ltı 1k . 

acak harçların miktarını tı-
t Vekaletinden sormuştur. 
~ Devri alem - Mübadele 

(jltı. 
ısyonu Türk heyeti muralıhn-

ltıdan sabık Hariciye mü;;;aviri 

'ı:~t b~y yakıııda bir devri ~le!n 
hatıne çıknca~ını söylcmıştır. 

.. h'Q. Tuuusta Veba - Tunus 
'" t' 
~tı~· cıvarmda 23 Temmui 929 · 
~ ltıde bir büLoulu veba vak'ası 
~ tuıdiığündeıi>ıtı~ilrur liman rlıu-
t:e~at1na muııyenei tı~l:ilye ted-

0nulmuştur. 

tı'Q. llayvan borsasm.da- Hay
) borsa ı h~yati idare ;reis ve 
~g1• İçin yapılacak intihap na

l ırae edilmediği için Salı gü· 
e bırakılmıştır. 

La Hay' deki 
müzakereler --La Haye, 1 [A.A) 

Konferans bu gün saat 17 den 
18 buçuğa kadar M. Zasparın riya
setinde hususi bir celse akdetmiş
tir. M. Hymans bütün alncaklılara 
bazı fedakarlıklar tahmil eden Yo-
ung planını Belçikanın aynen ka
bul ettiğini söylemiştir. M.. Adaçi 
Japonyanm bu meseleye tanJlıik 
eden maddi menfaatlerinin mühim 
olmadığını, fakat manevi bir neti
ceye vasıl olmak ve karşılıklı Af~
dakarlıklan istilzam edecek adı-
lane bir itilaf elde etmek mesele
sinin ınevzuubahs olduğunu beyan 
etmiştir. M . Wilson Amerikanın 
kendisini sureti mahsusada alaka
dar eden meselelere kanşmak ha
kkını muhafaza ettiğini beyan ey-
lemiştir. . 

Konferans iki komisyon teşkı
line karar vermiştir. Belçika mu
rahhası M. Baron Hontard ın riya
setinde teşekkül edecek mali ko
misyon konferansa iştirak eden 
bütün devlet!er murahhaslanndan 
mürekkep olacak, M. Henderson
un riyasetinde toplanacak olan 
siyasi komisyona konferansı içti
maa davet eden devletlerin mura
hhaslan dahil bulunacaktır. 

La Haye, 7 [A. AJ 
Havas ajansının siy~::;i muhar

riri konferansın yann faal safha
sına gireceğini yazmaktadır. İngil
tere müstesna olmak üzre muta-
hassıslar komitedeki devletlerin 
mümessilleri Y oung planını tama-
m ile kabul etmişlerdir. Diğer dev
letler de nihayet bu kabule iştirak 
eylemişlerdir. Bu sebeple konfe
rans teşkili mutasavver iki encü
meni hemen teşkil etmiştir. 

Mali encümenin vazifesi You
ng planının noksanlarını ikmal et
mek olacak ve encümen İngiltere
nin teklif edeceği yüzdeleri tetkik 
eyhyecektir. 

Encümenin esaslı tadilat yapıl
maksızın plıinm kabulüne karar 
vereceği tahmin edilmektedir. E
ğer bu ihtimal tahakkuk edecek 
olursa ingiltere Y oung planına 
karşı kat'i bir vaziyet almağa mec
bur olacak ve bilhassa kabulden 
imtinaını tevlit edeceği neticeleri 
ölçmek ıztırarında kalacaktır. 

Çünkü Fransa p.iin mer~iyd 

meykiine girmeden evel Renin 
tahliyesini kabul etmiyecektir. Si
yasi encümen tahliye usulleri ile 
buna merbut mesai! hakkında 

tetkikatta bulunacakhr. 
M. Briand, yarın M. Snowden 

ve M. Henderson ile görüşecektir. 
Macdonald'ın önümüzdeki hafta 
zarfında buraya gelmesine intizar 
edilmektedir. 

Paris , 8 (A.AJ 
Pelit Pariısien gazetesi yazıyor: 

Y oung planı tarftarlannın teşkil 

etmiş oldukları blok kuvvet ve 
aalahıyet kazanmıştır. M. Soowden 
in yapacağı şey ya bu planı kabul 
etmek ve yahut planın doğurmuş 
olduğu nihai bir itilaf ümitlerini 
kat'i surette tekzip eylemektir. --Para lıırsı 

Viyana, 8 [A. AJ 
Bir kaç gün evel Viyanada 

bir sokağın ortasına gerdiği bakır 
bir teli yüksek tevettürlü bir kab
loya bağlamak suretile üç kişinin 
ölümüne sebep olan şahıs tevkif 
olunmuştur. 

Katil babasından kalan mirasa 
tamamen konabilmek için ortadan 
kaldırmak istediği maktullerden 
biri babası biri kardeşidir. 

Felemenk kabinesi 
La Haye, 7 [A.A.] 

Kabine teşekkül etmiştir: M. 

B renbrouck, Başvekfılct ile da-
ee · • d ht t • t" bili ,nazaretını eru e e mış ır. 

M yBe ocklnnd hariciye, M. Degeer 
ro k ·11~ "d · r e M Dee ers mı ı mu a-

ma ıye v tl;rini almışlardır. · 
faa nazare 1 t h · 

Bu Kabina par amen o arı-
• d b" k bine olmakla beraber 
cın e ır a 1 d . h mensup unsur ar an 
saA' cena a k d 
mürekkep bulunma ta ır. 

İnglterede .şeker 
• Londra, 1 [A.A] 

Müstemle'kat nazın, şeker. se: 
. . • hali bazırdaki vazı yeti 

nıııyı;nın k - es 
ile .ecnebi rekabeLne arşı mu -
sir bir surette mücadele etmek 
için ne gibi ıslahıat yapılmaİı ve 
sanayie en eyi şelıilde nası mu
avenet edebileceği bu. uslarını tet-

Mısra verilen 
hukuk 
--Londra, 7 (A.A] 

Ada nada 
iki şerir 

Adana, 8 {A. Al 
Geken haftn Mı ırlı Şevki pa a 

zadc)i aralayan üç kişi jandarma 
kumandam Jıüsnü \'c ) iizlıaşı Ha· 
ııau ve hı au be) }erin müteuındi 
takipleri ncticcc::inde, dün ak~am 
bunlar pu U) a <hi:;ıiırlilüp iki i 
ölü olarak ynkulauoıışur. 

Zepliıı tekrar 
geri döııdü 

-
La Kehurst, 8 (A.A) 

Bir Mektep talebesi 
kendini öldiırdü 
Kızıltoprakta oturan Beyoglu 

Sulh hakimi Ziya Beyin kain bi
raderi Galatasaray lisesi 8 inci 
sınıf talebesinden Necati Ef. Dün' 
F enerbahçe gazinosunda beynine 
bir tabanca sıkmak suretiyle intl• 
har etmiştir. Necati Ef. nin neden 
intihar ettiği henüz anlnşılama
mışhr. 

fngiliz hariciye nazın M. Hen
derson, Mısır başvekili Mahmut 
paşaya gönderdiği bir notada İngil
tere-Mısır muahedesine esas olma
lan mukarrer bulunup dün neşr
olunan şeraitin İngiltere hükümeti 
tarafından Mısıra gösterilebilen 
müsnadatın haddi azamisini teşkil 
ettiğini kendisiyle Mahmut paşa 
arasında cereyan etmiş olan muha
verat esnasında tarafcyncc ne 
kadar büyük bir dostluk ve itilüf
perverlik ibraz olunmuş ise her 
hangi bir fırkaya mensup Mı
sır vatanperverleri t n rafı n dan 
muahede şeraitinin hini tat b i
kinde ayni derecede bir dosluk, 
bir itilaf perverlik gösterileceği ve 
şeraiti mezkıirenin bunlarca müs
takbel lngiltere-Mısır münasebatı 
için şayanı memnuniyet bir esas 
ad ve itibar edileceği lngiliz amele 
kabinesince ümit edilmekte olduku 
ve Mısır meclisinin karan :ıe mer
kezde olacak olursa muahede pro
jesinin derhal lngilz parlamento
nun nazan tasvip ve tasdikine arz
olunacağı beyan olunmaktadır. 
Mnhmut paşa bu notaya verdiği 
cevapta, tcklifntı vakıanın lngil
tere hükumeti tarafından muvafakat 
edilebilen müsaadatın son haddini 
teşkil ettiğini tamamen müdrik 
bulunduğunu, teklifatı ınczkurenin 

Mısırca kalıulü Mısırın en yüksek 
menafii iktizasından olduğu kana
atı sebebiyledlr ki , bunlann Mısır 
milletinin ve meclisinin nazarı tet
kik ve tbsvibine arzedeceğini ve 
bu şeraitin tetkiki sırasında Mısır 

vatanperverleri tarafından kendi
siyle M. Henderson arasında vuku 
bulan mükalenınt esnasında göste
rilen samimiyet ve itiliifperverliğin 
nyni jbraz olunacağından ümitvar 
bulunduğunu beyan eylemektedir. 

Müsademe nı.ıtlrına de' ııııı et
miş 'e hiçbir jandarnıannzın )arala· 
nıııa ına me) dan 'erilmcmiştir. 

iki delikanlı zeplinde gizlen
meğe teşebbüs etmişlerdir. Biri 
tevkif edilmiş ise de diğeri kaç
mağa muvaffak olmuştur. Balonun 
hareketinde nisbeten az kimse bu
lunmuştur. Ahvali havaiye idaresi, 
şeraitin müsait olduğunu bildir
mektedir. Hava, hafif kapalıdır. 
Ve mutedil bir şimali şarki rüz
garı esmektedir. 21 yolcudan ve 
40 tayfadan maada balonda iki 
ton eşya ve bir ton sikletinde 
posta vardır. 

~aı~aınaır 

Bir kotra hattı 
Kalamışta ikamet eden Sellm 

reis isminde b lıkç.ıhkla milıtegU 
bir gence ait kotra dün Kalamıg 
koyunda dibi delinerek batmışbr. 

Londra 7 [A.A] 
Amele ve liberal fırkasına me

nşup gazeteciler Mışır ile yeni -
den pazarlığa girişmekten ise bu
nu n 1 a doğrudan doğruya deva
mlı bir sureti hnl hakkında karar 
~ermiş olan hükumetin bu hatb 

hareketini oalkışlıyorlar. Mezkur 
gazetelere göre , lord Milner tara
fından 1921 senesinde dermeyan 
olunan şeraitten daha çok ileri gi
tmekte olan son İngiliz teklif ah 
Mmr ülkesini her türlü ecnebi 
mürakabeden tamamile kurtardık
t a n başka Mısırdaki lngiliz 
kıtaatmın yegane sahai tecem
mü ve tahaşşüdü ora r ak 
Süveyş kanalı havalisini tayin ve 
tefrik etmekle Britanya impara
torluğunun garp ve şark aksamı 
arasındaki turuku muvasalanın 

emniyetini tahtı temine almakta
dır . Muhafazakar gazetelerden 
ba:ı:ılan lngilterenin pek müfrit 
müsaadatta bulunduğu yolundaki 
iddialannın isabetini ispat için 
Veft fırkasınm daha pek yakın 

muideki bişuurane :tahrikiitını 
zikretmekte ve kararla.ştınlan 
esasat dahilinde bir itilafın 
akdü halinde Mısır milletinin ken-

disini elli senedenberi her türlü 
ta:ıyikat ve müşkülata karşı mü
daffaa ve siyanet etmiş olan lngil
terenin himayesinden mahrum ka
lacağını yazmaktadırlar. A m e 1 e 
fırkasının mürevvici efkarı olan 
Dayily Harald gazetesi, Mısıra 
dermeyan olunan teklifatın İngi
liz hükumet ve milletinin artık 
son sözünü teşkil ettiğini bu tek
liflerin bütün hükumetler gibi ha
yat kısa olan Mısır hükümetint" 
değil, Mısır milletine arzedildiğini 

lzmirde uçu;lar lzmirde 
gençlerin uçu~lara ' e hava spor
larma gösterdikleri alaka dolayı· 
sile Tayyare Kumandanlığı genç· 
le~e .teshilat gö:;termiyc karar ver
mıptır. 

uçvşa :e hava ponına talip olan· 
lar _7-8 arkadaş olarak .fı{e:.udiye
dekı tayyare kunıaııdımlığma mü
raGaat e.dcc~kler, kumandırnlık 
kendilerine arzularının ne zamaı~ 
is'af edilebilecf>ğini soyliycccktir. 
Uçuş ya Reşadiye yahut Darağaç· 
ta yapılacaktır. 

vruı}a turnesi 
Orly, 8 [A. A] 

Assolad, le Fevre ve Lotti saat 
11,10 da Madrit Saint Raphael e 
hareket etmişlerdir. Beynelmilel 
müsabakaya iştirak edenlerden 7 
tayyareci saat 7,10 da Torinoya 
müteveccihen uçmuşlnrdır. 

Pars, 8 ( A.A ] 
47 tnyyare auupa etrafında 

bir devir yapmak üzre orly tayyare 
karargahından hareket etmiştir. 

Romanyadnki grev 
Bükrcş, 7 (A.AJ 

lupeni Maden mıntakasıuda 
sükunet vardır. Mücavir madenle
rin amelesi greve iştirak etmemiş
lerdir. Yaralananlardan bir kaçı 
daha öldüğünden ölenlerin adedi 
19 a baliğ olmuştur. Elektirik is
tasyonları tckrı:ır faaliyete geçmiş
tir. istasyonlann tahliyesi için ame
le ile vaki mUzakerat bir kaç saat 
sürmüştür. J\Iemurlar arkadaşlarını 
.kurtarmak için amelenin fikri in
tizam ve hissiyatı insaniyesine mü
racaat etrh~şlerse de amele itilaf
girizlikte ısr.ar etmiş ve daha çok 
gecikmesine imkan olmıynn tah
liye ameliyesinin icr.ası için asker 
işe baırlayınca. hücum etmişler ve 
zaruri olarak mukabele görmüşler
dir. Tahkikat dev 11 etmektedir. 

Mıs r siyasfyt.ınu İngilteraye kafa 
tutmakla lf giltreden daha vasi 
şerait koparabilecekleri zehabına 

düşecek olur1ar ise pek azim bir 
ha ta d a bulunmuş olacaklarını 
çünkü böyle bir tehdti 
ve tazY,tk fngiltereyi yumuşatacal< 
yeröe onu i>ır kat -daha metanet 
ve hatta Şiddet bile gôstermeğe 
mecbur eder.egini yazıyor. Libaral
lerin naşiri ~ikan Daily News ga
zeted Mısırlıların bütün arzuları
nın M. HinJ~9son tarafından ka
bul ve. is'hf edildiğini söylediktt:n 
so"ra lnglliz - Mısır muahedesine 
esa~ olacaıc' ~eraitii\ parlamentoda 
liberaller tarafından terviç oluna-
cağını ya:ııyor, Libarallerin diğer 

naşiri Marichester Guardien gaze
tesi Veft fırkası bundan böyle mev
kii iktidara gelecek hükumetlerden 
hiç birinin Mısıra teklif etmiyeceği 
muhakkak q!ap bu müsait şeraiti 
kabul edecek kadar akli selime 
malik mid:r değil midir? sualini 
soruyoruz. 

Muhafazakar Morning Post ga
zetesi f ngili~ iteklif atının hasıl ettiği 
ilk tesir ve intibam bunlann ne 
Mısırın sulh ve müsalemetine ne de 
Britanya imparatorluğunun emni
yetine hadim olacak surette dü
şünülüp lıazırlanmadıklan merke
zinde olduğunu yazıyor. 

Yine muhafazakar Daily Tel
graf gazetesi Süvcyş kanalının 
muhafaza ve müdafaası için mu -
ahedeye dercolunacak kaydın esas 
itibarile şayanı memnuniyet oldu
duğunu zikretmekle beraber sair 
teklifa•ın lüı.umundan fazla ~ezri 
oldufilınu ve şimdiye kadar muh
telif lngiJiz 'kabineleri tarafından 
kemali metanetle müdaffa edilen 
prensipler ile tehlikeli bir surette 
tearuz ettiklerini yazıyor. 

-=-==-== 
~boğaziçi 

sigaraları 
Tütün inhitmr idaresi yenice 

sigaralarının gramını azaltacak
br. Piyasada· 20 kuruşa satılan 
yeniceler 25 gramdı. Bundan son
ra 20 ~raın olncakhr. 

30 kurJşa atrlan Boğaziçi si
garaları bundan &onra yapılmı
yaeaktır. Tütün inhisar idaresi 
p.iya~a<Ül . az satılan sigaraların 
ımahne hıfia~t vcrecektif. 

\.1ral J?uat Pariste 
Paris, 8 [A.A] 

Kıral Fuat. M. Poincarc nin ha
tırını sormağa gitmiş, madam Po
incarc tarafından kabul olunmuş
tur. 

Kiiçük telgraflar 
-Y.· J>ariQ, 8 IA.ı\ J il do Frans 

\Hpurunun '.'\:r,jork ılc Paris ara ın· 
dnki ha\ ni po ta seni i 13 Ağu · 
tosta tekrar ba~lı' araktır. 

·X· Homa, 8 [A.A) - M. Mus· 
ı;oliııirıin teklıfi üzerine Fransız sairi • 
Mi traliıı } uzuncu ) l dônunıııııU 
1930 senesinde tcs 'it için bir kom is· 
) on te i edıl mi~tır. 

«· Mil\\aukce, 7 (A.A] - Ce· 
1,;enlerde bir otomobil kaz' ında ya· 
rnlaııan So ) alıst melı ·us Bergcr 
buguq 'cfat rtmı~tir. 

«· O tnnd, 8 [A.A] - Cunıar· 
tesi günu 6\ıeuport ta güruhu ç ku~· 
mı.. olan iıcilcr uımımi emııİ) et 
m ud ıı rllığün ... n wıı i uzcrine Kolon· 
) a) a l!Ondcı ilmek uzre Lir trene 
biııdirilmh•tir. 

·:.:· Pnrıs. 8 [ A.A 1 - Mcb'us· 
lordan :'\1. Berw•ry, radıkal fırkn ın
d n i tifo ctmi:;tir. Muma~cylı, mez· 
kur fı rkR) ı knbirwnin Le) anııame i 
lı:ıkkııııla rry ' rm<'kten i tinkiif ~t· 

mi:.olmııkla ittihnuı ctm t k tcdir Muma· 
il } lı, fırkanın istinkaf ctmcc:i lazım 
geldiği, ÇiinkU önünde içtimai mu· 
hafazakarlı~ııı bu tun km vetleriııi 
cemetmiş oları bir hukumet hulun· 
ma~ta oldqğu mutalaa mı serdet· 
rue~tedir. 1eb'usan mecli inde son 
zamanlarda M. Poincare ile M. :Ber· 
ger~ ara:; rıda zuhur etmiş olan ifı· 

tilfıf \'C ııiznlttr hatırJardndır. Mus~fi 
meb'u Kras ıııc niıı damadıdır. 

-:.\;· - Loııdra, 8 [A.AJ - Fransa 
hava işleri naz.rı M. L uıcot Eyııac 
Londradau ayrılııcağı sırada vaki 
olan lıc) anatı111.la Fransa ile İııgil· 
tercııin Afrikada ve aksayı şarkta 
ticari tayyarelerle münkaliit meselesi 
hakkında İngiliz ham ;nazın M. 
Tfıomson ile g~rüştüğüoü söyle· 
miştir. 

Çocuk düşürenler 
Çocuk vefiyab ile mücadele 

için son seneler zarfında ciddi su
rette çalışılıyor. Bu hususta çalı4an 
hayır müesseselerinin başında hi-
mayei etfal ve veremle mücadele 
cemiy~tleri gelir. 

Bu cemiyetlerin aarfettikleri 
mesaiye rağmen son umanlarda 
maalesef çocuk vefiyata artmıştır. 
5 yaşına kadar ç t"t klarda, çocuk 
hastalıktan bir ~o • tahribat yap
tığı gibi diğer taraftan verem de 
yavrulnr için çok tehlikeli bir hal 
almıştır. 

Bundan başka maalesef, bir 
fena adet daha nufus ııiyaa.setimi:ı:i 
tehdit ediyor. Anadoluda seneler
den beri devam eden çocuk dü
şürme adetindeki sakamet, aon 
senelerde fstanbulda da taammüm 
etmeye başladı. Çocuk düşürmek 
isteyen kocalardan ziyade, sinema 
ve balo meraklısı hanımlardır. 

Şu halde fakir ve zengin sını
fın her ikisi de bu büyük cinayeti 
irtikap etmektedir. Çocuk düşür-

l\1oto iJdet çarpt:ı 
Erenköyünde ikamet eden ma• 

dam Margirit ile Tıp fakülte.si fa. 
lebesinden Handan hanım evelki 
gün bir motosikletin sademesine 
maruz kalarak yaralanmışlardır. 

Meçhul otoınobil 
Kuleli mektebi sekizinci tabur 

efradından Hüseyin oglu Ali dün 
köprüden geçerken meçhul bir 
otomobilin sa~emesine maruz kal' 
mış ve yaralanmışbr. 

Ezilen çocuk 
Şoför Mehmedin idaresindeki 

otomabil dün şehzadebaşından ge• 
çerken Binnaz isminde 5 yaşların
da bir çocuğa çarkarak başından 
yaralamıştır. Binnaz hastahaneye 
nakledilirken vefat etmiştir. Şoför 
Mehmet derdest edilmiştir. 

Kulada 

Hapishaneden kaçan 
ik. idanı 

ınahkftınu asıldı. 

Bundan iki buçuk ay evci Ku
la kazası Hı:pishanesin i üç ye
rinden delerek firar eden idam 
mahkumları geçen cuma günü 
Buladan kaz.a&ının Derbent aerc
sinde yakalanmı Jar :ve dün Kula
da idam hükmü infaz edilmiştir. 

idam edilenler Topal Akif ile 
Mapdalı Mustafa namındadır. 

Bunlar geçen • sene Ramazan 
ayında bir evi basarak Kara 
Mehmet zevcesi Havva Ana ile 
gelini Ra.z.iye ve kızı Fatma Ha
nımları feci bir .surette öldürmüş
ler, Ali ismindeki küçük çucuğuda 
yat alamışlardı. 

Bu feci cinayeti yapan ka
tiller yakalandıktan sonra mu
h ak em e edilmi:.:lerdi. Katiller
den Mavucalı ls~ail yedi buçuk 
a en e ha p • e mahkum olmuı 
ve Hapishanede vefat etmifti. 
Diğer ka~ M eh m et on bir 
sene alb ay hap:ıe, Topal Akif ile 
Mandal Mustnfada idama mahkOm 
olmuşlardır. 

Bundan üç ay evel hapishane
den kaçan katiller her tarafta aran 
makta idi. Temyiz. Mahkemesine 
giden idam mahkumlarına ait ka
rar mahkemece ve Millet Meclisin
ce tasdik edilmif, gclmifti. 

Alaşehir, Manisa, Ödemiş ha
yaJisinde yapılan tiddcUi takip 
neticesnide bunlardan Ôdemiıli 
Memet Ödemİf civannda bir köy· 
de yakalanmış ve nihayet idam 
mahkiımlan dn Buladan civannda 
tutulmuşlardı. 

Dün sabah Alaşehirden mahf
uzen Kulaya getirilen mahkQmlar. 
idam edilmişlerdir. 

Bir ttfiiriikçü 
Dün Sultan Ahmette di1.dariye 

mahallesinde iki gazete muharri· 
rine üfürük yapan Apturralım n 
ef. hükfırnetin kanunlarına mu·, 
halif hnrcketinden dolayı polisçe-:. 
tclkif edilmiştir. mek hususunda, mesleği haysiye

tini menfaahna tercih eden bau 
doktorJardan ziyade, fakir tabaka
lara mensup olan ka.dı?l~r.ın ır.~
racaat ettikleri bazı gızlı ışler go-
ren ve bala kenar ve köşede ya
şayap qıütetabbiP,ler'le, !ı!On taşfi
yede eczanesi kapanan bazı ecza-

.tllıha edilen çekirgeler 
Çatalca, Silivri ve havalisinde 

tetkikata giden z.iraat umum mü-

cılar amil <Oluyorlar. 

n vaz '\•c' tevzi c·dilereK.-= =ft:=,1-=c=-fo=n=fa= 
gôrü~'ülme~e başlanacaktır. 

Bu a<!amlar çocuk düşürmek 
için, hiç bir sıhhi zaruret olmak
~ızın bir çok zııvallı kadır 1 arı l n
dır.arak muzir bir takım ilaç veri
yorlar. Sıhhiye teşk:latımız ınüte
madi~n bu muzir ada•nlan takip 
ettiğı h ide, son alınan haberler 

~ürü tlün avdet etmiştir. o "hava
lıde y pılan ekirge ilcal:lelesi 
tamamiyl~ hitam bulmuş ve müs
bet neticeler elde cdt!mistir. 

~talca O O 90, Siliviic!e O O 80 
miktarı çakirge imha etlif miştir. 

Ziraat um•ım müdüri buralan 
teftiş etmi, ve lazım relen emir
leri vermittir. 

~ 'l'edbiriıı faidcf:i - İttihaz 
eu tedhirler sayc~inde Lu sene 

ta.n Yanğınlarının ı.ınüne geçil-
tr. .ııJ dh" 1 O A ~~ ınan te ır erın azaım 

kik etmek üzre Garbi Hind.istan 
iie fngiliz kinesine bir komısyon 
gönderrueğe karar vermiştir. Mü~
temlckat mahsulatı baklanda bır 
te. cih Kaidcai kabulü •eklif edil
mıı iıede fnıiltere hükumeti um
umi ,ıyasetine mugay r • olan bu 

ft İzmirde otomatik telefon
Bucaya oto~1a~ik_ hattı çekılme 
ameliyesi lııtn~ış.tır;. Mu~ahere) c 
başlanabilmck ıçın şırketm Avru
paya ısmarJadığı telefon makina
ları ile sair nıalzemenin g lmesi
ne intizar olunmaktad\r. Bunlar 

elir gelmez muhabere makinala-

Knr~1 nkaya otomatik telefon 
içiıı denize kablo atılacaktır. J?u
mm için lıaz;1-flanmış olan planlar 
telefon ha müclürliiüünden An· 
knra)n gödeferilmişti;. PJanJann 
tastik 'e i tle ini miiteakıp der
hal kablo atı1mağa başlanacaktır. 
Karşıyakaıuu kab1o ıle raptedıl· 
mcsi muhabçrenin sulıuleti nok· 
tai nazarından daha muvafık gö
rülnıu,tür. 

çocuk duşurmenin tezayüt ve h
ammüm ettiğini gös: !nyor. 

Aldığımız malumata göre sıh
hiye idaresi ceza kanununda ;ocuk 
dütürmeye ait maddeye tevfikan 
yakında tlddetli takibata başlaya
<aktu. 

Ônümüı.deki sene çekirge mü
cad,Jeaine daha erken başlanacak 
ve halk mükellefiyet usuliyle ça .. 
lı§tınlacakbr. Bu ameliyatta top4 
raklıt•da çapraz vari hafriyat yap• 
tırılac k ve Yumurtalar müessirad 
ceyiyey maruz bırakılarak imha 
olunncakbr. 



8 Ağustos 1929 kambiyo, nukut horsasi fiatlar 

Nukut Tahvil.at 
l lngiliz lirası 1012 1015 ı::ı ~{ 1 Tu6p (A.0.S 
l Amerika rlolar 
!O l'aoaa tlrallm.I 
l Alman nı1bt mark 
l Ansttya tliol 

· !O Ley Ramanya 

IO Len Dalgar 
1 f'elemek ftorloi 
20 Fra.o81a fral\Jıl 
20 Italyaa lireti 
20 Kurun Çek ı..ıu .. alr. 
1 Çıruoetls süviyet 
1 Zloti Lehietan 
20 Dinar Y e>gu8luya 
IO Belrfka Franlr.ı 

1 1 Peseta Lıranya 
IO lari9re Fnmkı 
l Mecldiycı 

Çek 

208 
53 
49 
29 
2-i 
29 
82 

163 
2l7 
12J 

23 
73 

11' 
30 

801 

s 

75 
75 

209 
53 

=~ 49 
29 73! 
24 62 
29 so' 
82 75 

163 75 
218 
121 75 

23 
73 7 

114 7 
30 

801 

~ !» ) O Q. 2 ,. (O.E 
-o p C 3 (F.J) 

Galata lahtelarıı D. Y. 
lsta.nbul tramny Ş. 
RihL Dok. Ant. 
Üııkildar-Kadıköy Su 
letaınhul anonim Sll 
Ereğli Maden 

Hisse senedatı 

r it bankul 
Mügla ldbar. l\lilli 
OamaııU Bk. 

=- Milli Ik tieat Rlt. ! Ticaret ve eanyl 
Eanat Bk. 

;< Şirketi .Ilayriye 

n fiti l 

Londra l hterlln 
Nivyork 1 tiirk L Do.. 

013 1016 o ., Temetu 
llallç vaporlar. Au 
An.D.Y. )olu 

. 
O.-i7 93 

Fada ., F raiık 12 23 

Mll11n1> ,. Liret 9 ll 

Bcrllıı • Mnrk 200 

0,47 75 
12 20 
916 
200 

.. " .. 100 
Mudaııya-Burea 

Samtun Sahil 
Tramvay 
Türkiye mitil 
ittihat 

22 75 22 

Sofya • lhra 66 12 

llrükffl • Belga s 44 

Am tlrdam • Florin 119 
Ci.ııe\Ta ., Fn.ok .2 48 
Prag ., Kunm 16 12 
Viyana ,.. ŞIBn 3 3~ 
Madrlt .., Pn.cıt.. 3 25 
Vlll'?'IV• ... LıloG 426 
Atine ., Tualımi 36 95 

24 87 

66 
S43 
ı 19 
2 47 

1607 
ssa 
3:.:s 
425 

S69S 
2487 

.. 
itimat .. 
Şark eigorta 
Bozkurt 
Anadolu Aa. T. 
leL Umum. 

1 

Hükr !O Ley Kum_ı 
l\J09J.ovn l Çı-ooeıa 

Belwııt türk Ura&1 Din. 
1069 1072 ~ 

Balya Kar .. yıhn 
Anlan Ç.imen. 
Bakırköy ,. 

27 J5 27 07 

~ lstikrazlar 
istikrazı D. vadeli 95 5 

= 
95 50 ~-

Türk. kömür M. 
Mermer Taşı Ş. 
Hava ,ıaz1, nlektrik 

.. ., temeıtu 

Düyuna muYAhlıede 19 195 
Oeküdar· Kadıköy 
IZDW" mezbha 
jıtanbul T. Ano 
Rlhtim dok. Ao. 
İttihat delirmenci 1 

lkramiy.U demir yolu 
1902 GOmrilr.1-
ı 903 e.JdtnWil 
1905 TechlsaU A..kertye 

i { 
1903 Tertip 
~904 .. .. 
1901 190; • 
1908 T«tip 31 

t 9. 1908 .. 
'~ 1909 

·ı l 9-09 :-elattmaaet l 1139 •. 

o ..... 
(JQ< 
~ 

"" 
O{J) fark. merk ecaa 
;?: lıt. Kuapları 
~ Reji (hali tasfiye.) 
,... Türk tüt. Aao. r Duban Türk ,, 

Şark detlrmen. 
Ml11t bira M"'rn. 

Dün Istanhula gelell . 
Zahire ve Hububat 

ANADOLUDANı 6 Vagon buğ
day, Trakyadan 7 vagon çavdar, 
limanlardan 737 çuval arpa, buğ
tlay 265, darı 52, un 15 çuval tif
tik 24 balya. 

PAMUK: 11 BALYA GEMMIŞ
;fİR: Memaliki ecnebiyeye 157 
balya yapağı, 10 sandık afyon git

miştir. 

Dünkü piyasa fiatları 
AFYON: Sablmamıştır. Piyasa 

~kindir. 
YAPAGI: Kirli yozgat 3537 

t>kka 106 kurkşdan satılmıştır. stak 
azalmaktadır. 

TiFTİK: Kastamoni malı 3500 
okka 110 kuruşdan satılmıştır. 
Mal mevcudu çoktur. 

BUGDA Y: Eskişehir 13 ila 16 
çavdarlı yumuşak mallar 17 kuruş-
25 paradan 17 kuruş 35 paraya 
~adar 60 ton, konya mahlut % 20 
sertli 15 ton 16 kuruş sert 33 112 
ton 16 kuruş 10 paradan 16 kuruş 
20 paraya kadar satılmıştır. 

NOHUT: Uzun köprü 2 1/2 ton 
13 kuruş Bandirma 2 ton 16 ku
ruşdan satılmıştır. 

ÇAVDAR : Babaeski, bergama 
l~ ton 13,20 kuruşdan 13 kuruş 
30 'haraya kadar sablmışbr. 

ARPA: Tekirdağ ekstra 50 ton 
12 kuruş 20 para, Afyon arpası 15 
ton 11 kuruş 10 para Mersin 120 
fon 10 kuruş 10 paradan 11 kuruşa 
kadar satılmıştır. Dün piyasada 
umumiyet itibariyle bir durğunluk 
vardır. 

Ecnebi piya:;a ve fiatları 
7 Ağusto8 1929 

LONDRA: Buğday piyasası gev
şek açılmış ve amerikan borsala
nnın tesiriyle daha ziyade istikrarla 
kapanmıştır. Şikago borsasında 
satışlar fazla olmuş, çifcilerin te
mayülü ise stokları arzetmemektir. 
Avustralya buğdayı korteri 52 şilin 
okkası 15 kuruş 47 4-5 santim, 
maaitoba 3 numara korteri 57 şilin 
3 pens okkası 17 kuruş 4 1-10 
santfm. 

LiVERPOL: Bugday 100 kilo
su 11 şilin 6 pens okkası 16 ku
ru:; 42 7 10 santim. 

Şİ:'-AGO: Hort vinter 2 numa
ra buşcli 134 7 8 sent okkası 13 
kuruş 24 2 5 santimdir. 

VİNIPEK: Buğday buşeli 155 
5 8 sent okkası 15 kuruş 30santim. 

ANVERS: Karadeniz arpası to
nu S isterıı.1 5 ~Hin okkası 10 ku
ruş G9 4 5 santim. 

V A.RNA: Yumuşak buğday 78 
siklet 'llıçavdar 2 analiz 100 kilosu 
685 leva okkası 12 kuruf 93 1/10 
saı:tim. 

Selanik panayırı 
Eylulda Selioiktc beynelmilel 

bir panayır açılacakbr. Panayıra 
· ticaret "ôdası davet edHmiştir. Oda 

keyfiyetten tacirlerimizi Haberdar 
etmiştir. 

Bundan başka odamız 1930 se

nesinde Brükselde açılacak olan 

sergiye de davet edilmiştir. 

J)iiııkü muaınele 
Dün borsada İngiliz lirası 1013 

de açı 1 m ı ş, 1016 da kapanmış, 
'1016,5 yok~rı gelmiştir. Borsa sa
lonuda 40 bin liralık muamele ya

pılmıştır. Şeker ve manifatora ta

cirleri epeyce iıterlin almışlardır. 

B C}oğlu sulh icrasmılon : Abdullah 
::ıeyfı bey ile Felıiıııc lııuıı(lun şayi· 

en ve ınü,IC'rekeıı ınuta .. arrıf oldukları 
Fındık lı<la Perizat lıutuıı rııahallcsiıı<le 
dolınnlı.ıhçe caddc~inde hanıma! soka
ğında kliin l · 46 o. bir lıap dükkArıı 
şamil muhtacı tamir hir mutlıak ve l~· 

lık ve ikinci katı karşılıklı ıki qda ve bir 
hela ve Lir sofa. \ e iıçuncü kı(tı iki oJn 
ve bir lıela ve lıir sofa ve dördüııcii 
katı kaııştlıklı iki oda bir heln \'C lıir 
sofa ve beşinci katı tunu arası olup hir 
oda ve bir sofa ve iki tarafdan <leııi1.e 
nezaret kaınilcyi ha\·i 'e bir kiiçiik diğc· 
ri büyücek etrafı demir parmaklıklı iki 
tanı:;ayı şamil olup dukkiinın bir şubat 
929 tarihinden itibaren bir Unun !!ani 
930 tarihine kadar bir sene miidJrtlc 
Abdullah efendi tıırafınılım müstecir 
İzzet efpmfüe diıkkJ.n ve iiı.erinıleki lıir 
oclanın İrllr eyleıliği ~e lu:ıneniıı di~cr 
akı:nnııııılaıı Lir oda ı lıiss~dıır Abdullah 
be) in kirasız olarak )etli i~galinde ve 
di~cr aksamı Feyzi he} namındaki 1.atın 
tahtı İı>[1ilirnlıı bulunan hanenin kabilı· 

yeti taksiıııiyc,;i ulmaınıısındaıı ııaşi bil mü· 
· 1.ayede furuhtu ile şuyuun iıalesi hal.:

k ncla malıkenıedcıı sadir ol11p ı,cspi 
kııt'i\et eJcn iliim mevkii İl:raya vaz 
\ e kanunen merasimi ibtıclaıye ifa edil. 
mi, olmakla ga)rİ menkul mezkfırun 
icr~ kılınan müıa) ede netic<'sincle talibi 
uhte ine iki bin lira bedel ile ihale edil· 
miş ve ihalei kaı"iyesi icra kılınmak üze· 
re tarihi ilAınclan itibaren 15 giın müd· 
detle nıiizayedc)e vaz edilmiş ve 26 . 
ı\crusıo.,, • 929 Pazartesi günü ~aat 15 de 
ih~lei kafiyesi icra kıtina laKıııdan yiiz· 
de beş uımmı ile talip olanların \'e faz. 
la malümat almak iste~enlerin kıymeti 
ınuhammenesi olan 3500 liranın °/o 10 

nisbetinde pevakçasınımu;ıtu hibeıı Be)Oğ· 
lu sulh icmsına 929 · 2416 No il" mu· 
racaat eylemderi ilaıı olunur. 
--~~~-~~~~----~~-

B eyoğlu sulh hAkimliğinden: Müddei 
Koço efendinin kalyoncu kulluğ!nda 

daracık sokağında 11 numaralı hanede 
mukim Suat efendi aleyhine ikame cyle
dif;i 1751ira matlubat davasının cereyan 
eden muhakenıeainde miıddeialeyhin 
mahalli ıkametinin meçhuliyeti anlaşıla· 
rak her nıucıbi talep bir mah muddetle 
ilfmcn tebligat icrasına ve muhakemenin 
19·9·929 perşembe güniı saat 14 e tali· 
kine karar verilmiş olduğundan müddei 
aleyhin yevm ve saati nıczkurı,le ınalıke· 
mede isbati vücut etmesi veya tarafından 
ml18&ddak: bir vekil göndermediği tak· 
dinle nıuhakemenia gıyaben ru'yet olu· 
nacqı tebliğ makamuıa blm olmalı: 
üsro ıliıı olunur. 

AHMET BEY üç gündenheri evde ki
mse uyuyamıyor. adeta hasta olduk. 

l\'IEHMET BEY - Siz asrıınızın ada
mı değilsiııizde ondan; Ben sıcaklar haş
lıyalıberi geceleri vantilatörümii işletiyo
rum ve adam başına iki kuruş bir masrafla 
ben, karım ~e iki çocuğum sabaha kadar 
rahatça uyuyoruz. 

1 ııııııııııııııırn11 

OHALDE ııııı~n~ 
aııı:ımııııııııuııf!J]1 

den 

olarak 

Satın aln1alısınız 
Metro ıaıı, Tiiucl nıeydauı, Beyoğlu. 

Elektrik Evi, Bevazıt, Istaııhul 

LEVER BROTiıt\ôRS 
LiMiTED • 

PORT SUNLIGHT 
ENGLAND 

MV34-0S?!> 

• 1'.A: ·I.Av-aı 
Kolaylıkla teınizlemek'. için 
Nim ıslak bez üzcrineı bir 

az VİM serpiniz ve nasıl t~nıiz
ieyip parlattığını göreceksiniz. 

"Beyaz kaplaınaları, ın~rıner 
ve her nevi boyalı ve çini ~şya
yı temizleınek · için kullaı)İnız. 
Bakır ve pirinç eşyanızı "YİM" 
He parlatın1z. Cezve ve !encere
ler için enısal:-;izdir. '~V IML, ku
ru halinde kullanınayınız. • 

1 

·······~····~··~~ ............... ~·~···~······ .. ···•···· .. ····· f Defterdarlık ilahı.arı 1 . f ... ........•...... ~ .................................... .... 
Beyoğlu ıpalınüdürlüğünden: 

: .. 
Numarası semti nıcşlluru ınalıallC':.İ soko~ı cinsi mulk kıymeti 

305 Bü} iık<lı:re llıı)Ül\dere Bıı) ıık<lare <İııkkan mulıamminesi 

2 ., ,, 
E\·3af \e rnü~tenıilatı: 

2 oda 1 abde:;tlıane, 2 ınci 
1 daraça \ <: bahçeyi havi. 

., ,, ., ., apartman 'J 5:>00 
Zemin katı oılıınlıık \'t: kfüııurlük. 1 inçi kat 
kat .ı odn l abdP.:.tlıaııe 1 mutvak l çahıa~ırJık 

Bııliida evsaf 'e mUştcmılAtı ve muhammin kıymeti mulıarrer apartman 
ve altındaki dükkan 4At•ustos 929 tarihinden 2 ı A~ustos 929 tarihine kadar 
}İrmigun ınııddctle kapnll 7.arf usulile mu.zayedeye va.zl:cl~lmi~tir. l~edeli 

ihalenin nısfı pe~inen ve münakasa ve.nısfı diğeri de tarılıı ıhıılcden hır sene 
sonra alınacakt r. Talipler mıızaycdP ve ihii\At kanununun 10 uncu mad~esi 
mucibince tekliflerihi hir zarf d~ruııuna vaz ve temhir ederek \'e uzerme 
isim ve htıviyetini yazarak işbu zarfı ) ıızde yedi buçuk teminati mu vak· 
kate veya lı~nka rnf'ktubunu havi diğer bir zntf derunun!l koyarak ve 
temhir cı!Prek n~ işbu zarfın tm·rine ( Bii~ ul\lieredekı apartman ve 
dııkkiina aittir.) il•arcsini yazarak miizayedenin son giinlı olan 2ı A~ustQs 
929 Cumartesi ğiinii . saat on. dön!~ kadar Bt·) oğlu .. mal miiJl~rlli~unde 
mute:ıckkil atış konıısyonu rıyasetıne maklıu:ı: ınukalıılınde tevdı eyleme· 
lari liizımdır. Talipler mlizaycde, münakasa ve ıhaliit kanunu ahkiimile 

bu baptaki satış şartnamesi mevadını kah:.ıl etme~e mecburdur. 

Encümeni daimii vilayetten: 
Bedeli keşfi o" dört bin dokuz yüz otuz dokuz lira seksan yedi 

kuruşdan ibaret Beyoğlu birinci mektep tamiratı kapalı zarf usulile 
28 Ağustos 929 çarşanba günü saat on saat on bire kadar miina· 
kasaya konulduğundan taliplerin idarei hususiye hey' eti fenniyesin
den alacacları e~liyeti fenniye vesikasile teklif ve teminat mek
tuplarını vakti muayyene kadar encümeni vilayete tevdi eylemeleri. . . . 

Encüıneiii daimii vilayetten: i 
ldarei hususiye müessesatma muktezi üç yüz on beı to~ İngiliz 

ko'k kömürü ile etti ton kriple maden kömürü kapalı zar~ usulile 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin 28 Ağustos 929 çıtrşaqha gü
nü saat on birde teminat ve teklif mektuplarını encümeni ~ilayete 
tevdi eylemeleri. 

U .. ~ sküdar ikinci Hı ıhuk:~ mahkeme· 
sinden: Miıteveffa llarem ağaeı Be

şir Fuat ağanın terc~e ·~in mahkememiz 
namına idaresi ioin kAyyim ve mümessil 
tayin edilenlerden Ömer Faruk beyin 
vazifesi nihayet bultnup ..-e bundan sonra 
idare vo tema.il hu!uılart münferiden 
anıkat Hasan Hilm\1B. tarar.._cı..n ifası 
kararı mahkeme iktızaauı.dan b..lııuıaut 

Olmakla allbdaranoa keJflret mahtm 
olmak .-. il&a Ol• w. 

U• • skiıdar ikinci sulh hukuk J11ahkeme· 
siden: Beylerbeyinde Kübl~ cadde· 

einde araba ıneydanıpda 8-3 No. hanede 
mukim iken 29 • 7 • 929 tarihi~de \'efat 
eden Mefahir beyin rnahk:emece tahrir 

ve teebit edilen eşyayi metrukesi 13 · 8-
929 •lı güoii aut 10 da meı..k.iir hanede 

bil.mGsayede 1atılacaAıcıdıı.n talip olanlarla 
al&bdaruua mahallinde hazır bulunma. 
lan ltuumu illa olunur. 

I adium gaz oca ları 
Petrol gazı ile ydnan sarfiya 

yet az, i !imali gayet kolay mcn·.i 
kokusuz, dumansız UADİUI\:I m 
ga~ ocaklarımızı her }erde an 
Bu gün piya::.ada bulunanların et 
'e en ucuzu olup asla rekabet 

tmez. 

Taklitlerinden sakınınız. 

Toptan alan salıcı esnaf ıçın 
zilat varılır. 

~ .Q)oKIUJl:{UŞ Deposu : Galatada O 
l\lusa ca<ldcsındc Şişhane karakoluna ~· 
ken ikinci etınel~çi fırını itt'salindcRAD1 

~~'""""' ~ Ti CAHET HAi" ESİ 

IZMİR siir'lt posaası 

serı 

vapuru 

SMETP ŞA 
11 AGUS OS 

J 

Lüks .ve 

Pazar günü tam saat 15 de 

ad ı koy ~ubei idari 
Daire önündehi kun 

zideıı krokisi \ eçlıiJe tefr 
850 metro murabbaı nuı 
olarak istimal edilmek i 
Ma) ıs gayesine kadar k~ 
usulİ) J,., miizrıyecleyc uı 

tir. 1 Eylul 929 cumart 
saat J 5 te ihale ediJe 
talip olanların yevmi ı 
tekli( mektuplarını hami 

eucüıııeniııe gelmeleri il§. 
§ Galata rıhtımından doğru F atih dairesinden: Ftıt 

ı • han mu~temililtından 
Zil ITC hareket edecektir. maneıe ait bulunan 9/11 

Ta'silat için Sirkecide Yel- ralı iki dükkfm enkazı 
kenci Hanmda kiiin acantasına ı ğındnıı talip olanlıırın A 
müracaat. Tel. lstnnbul l $15 } 28 z•nci >erşembe günü 

Ve Galatada merkez rıhtım ha-
nında Celipidi ve Stafilopat ac- ~ 1 te daire encümenine 

iliirı olunur. 
antalığına müracaat. Telefon ~marııım••••••• 
Beyoğlu 854. 

~ a• ·s•amıaı:ızrıl::t1:-za·11m;mws:rm, 

Biraderler vapurları 
KAHAUENIZ 

MUl'ITAZAM VI~ LÜKS 
FOSTASI 

SAI<ARYA 
l "apuru 11 a/fustos 

Pazar glınii akşamı 
Galata 

rıh tnnından baroketle(Zongu
ldaJ.:, Jnebolu, Sinop Samsun. 
Ordu Gheson, Tırabzon ve Rize 
iskelelerine azitnct ve avdet C· 

cleccklir. 
Tafsilat için Sirkecide l\Jc. 

9atlt~t hanı altıııda, acantu!>ma 
lmCıracaat Triestino daiı·esi Tç 

1cfon : ı~tanhu1 2131· 

q:ocuk Babalarına tavsiye: 
Çocuklar-için eylenecli ve fai

ddi bir kitap olan " Dan eden 
su ,, eserini tavsiye ederiz. İkbal 
Kütübhanesinde ve kitapçılarda 
bulunur. 

1 
~ 

---------------
K ndıkıı) sulh birinci hukuk mah· 

kcııİçsırıdcn : Kadıkoyiiııde yel <le· 
~irnıeııirıde uı:un hafız soknğınr.a 125 
No hanede sakin iken clyuHrı ikanıet· 
gihı meçhul Ha} dar p~:ıa demir } ollan 
eınni}cti te-isat yol <laire,i 5!1Lık me· 
murlarıııdan Atıf Bey o: Seyit Ömer cf. 
tarafrnd:m nleylıini::e ikame edilmiil' oldn 
elli lira alacak da\aeından dola} ı ilAnen 
vukubulan tebligatı kanuniyeye rağmen 

muan en ;;imde ıııalıkeıııdc ispatı \ [j. 
cut etmemiş olrluğıııııwlau hukuk usul 
ıııubakeınelcri kanununun :s98 inci mad
desi ıııucibiııı·e lıakkınızıla gı)ıtp kararı 

verilerı•k ıııiiJd,.inin ibraz. ,.yJediği -enet 
mahkemece tetkik w eiıe ııi:.bel edilen 
iııwıııııı tevsiki için de i;ıtiktap ve le· 
delhaee tahlilirıi.r. i<'ra kılınacağmdan 

muhakemenin muallAk okluğu 29 • 9 
929 Pazar giınii !'laat on l.ir de KaJıkoy 
birinci sulh hukuk ıııahkeıııesin<le ha1ır 

buluııınaıııt. ve ak i takdirde istiktap 
ve yeminden imtina etmiş ad olunacağınız 
malii\n ~lm~k üzer" ilan pluııur. 

Gillcttc bıçııldarı Shcffic 
Jitindcn mamnı, keskin yü 
pek sağlamdır. 

Yola çıkmazdan evvel b 
dan bir paket almanızı dı 
edin~. 

Gilletı 
Erkek vücudun 
güzelleşti ren 

Rous~el {~]:::: 
Kemerı ·,' , 

.Bedeninizi in· .-. ./ 
celtır. Ommatik 
bir mas;ıj tcSirllc 
zaiflatır. t lususi 
UlZ) ikı ve trıkosu· 
nun elasıikiyetıga· 
yet mukavim ol· 
ması hasebıylc ar· 
zu olunduğu k:i· 
dar uzayabilmesi 
sayesinde her iki 
tarafı tem3men do· 
ğrultur. Sızi gençleştirır Vucıı 

}'umuşntır ~e şıklaştını 
Bizzat ıeşrifinizde \eya sıpa 
dil';inizde karnınızın kutru t 

irıHaını santimetro ile bıldi 

Vegine satış mah 
Parıstekl 

3·~ 
lstanbul şubesi : Bcyoğ 

Tünel mevkiinde , N• 
Fiati 6 Liradan itibare 

J ı;tanbııl beşinci icra memur 
1ahcuı ve furuhtu nıukarre 

Fiat markalı otomobil l2·8·92S 
pazartesi günü aat 10·11 e ka 
. imde bilrıı iıuıyede furıılıt olun 
talip olanların "ınüracaat eylem 
olunur. ' ' 

Hilmi. bevi.~ ~!ad~ın Neı~t.Urdan lıorç .. Z ayi _ Tophıınide Firuz ağ 
aldıııı;ı yuz yırmı beş hrayıı mtıkıı • lesincfo hacı kılıı: sokağın 

bil birinci derecede ipotek ırae eylcdill-i ı;nrrıf olduğumuz a~amn mah 
Fındıklıda • kauıııcı l'>lışı nıalıallesin~ı ·· sine nıukabii Ev lenf veznesine 

k • d t'k 22 d't 30 • ·929 tanhı ve 38225 numaralı çeşme so agın ıı a ı ce ı numa· ,. 
1 

" ·J ' • 

6 10 
k: 

l h . ._ "h ı . · .tes:ım ey t>..uığıın V uru•' ra ı ıııu terı1.. hane ar:.ası ı a eyı e~ ve· . 
1 

d . d ı 
1. . . . . . t .. . dd 1 ı makbuzu zayı ey e ~ğım en 1 
ıyesıııııı ıcrası ıçırı o ur. gun mu et e 

·· d k lıııu tur madığı ilan olunur. muıaye t!)C onu , . k , 
H J .J • B" tar f ] h 1c· be llatlımkö} }Oklama onıı u uuu . ır a ı sa ı ze ı b' L H kk 

yin diğer tarafı hoca } usuf efendi arka- ın ~şı a 
s ıahere ait onü }Ol ile mahdut boşdur 
içinden yol açılacağı tahakkuk etııı!ştir. 
Mezkur arsanın i~tirasına talip olanlar 
ve daha ı.İ}ade nıaliimat almak isteyenler 
kıymeti nıulıammicnsi olan altı yüz elli 
liranın yfüde onu nishetinde pey akçe· 
sini ve ( 929 · 2913 ) Jos}a ııumarasile 
lstanbul dôrdünc ü icra :'.\teınurlu(,<una 
muracut ve ( 16 · 9 • 929 ) tarihimle 
saat 14 deu 16 fa kadar ilialeyi evveli· 
yesi icra kılınacağı ilAn olunur. 

Ç• orlu icra dairesinden : Uır 
dolayı mahcuz Çorlunun 1 

rıce çiftliklerinde (86000) cksl 
kiyei atik nıikdarıncla tepe t•:ı 
sene mahsulündao kuru ot r! 

teslim edilmek ve kaffei o;nsıırı 
taiyc ait olmak uzre 15 ağustı 
'h' d · ı l . . k 1 :a~ııı rı ın e ı ıa esı ıera · ı ına• c-

olaolar yüz.de on nİılBetinde rı1 
rını muı;tashib<.n Çorlu icr" 
muracaatları ilan cı'ıı 



Bu gün şehrin muhtelif semt
i rinde • yrı ay,rı 1>por hareketleri 
olac ktır. Y pılacak musab kala
rın hepsi 4nyanı dikkat hareketler 
oldu u için spor meraklılarının 

tercih hususunda müşkulata tesa
d f etmeleri tabitdir. 

At ko§uları 
Veli efendi çayırında bugün 

amş ve ısl h encümeninin tertip 
tti,gı yaz. koşularının üçüncüsü 

y pıl<}cal tır. Koşunun çok hararetli 
olacağını, b'rinci ve ikinci koşunun 
şeklinden anlamak kabildir. Heyeti 
tertibiyc ilk yarı lardan alınan tec
rübelerle, intizam ızlı , mani ola
cak t dbirler almıştır. Bu yarış~ 
yeni bir kaç hayvanın ıtlırak edeceğı 
söylenmektedir. 

.Altay - Galatasaray 
Şehrlmizde bulunmakta olan 

İzmir şampiyonu Altay takımı ilk 
maçını bugün istanbul şampiyonu 
Galataşaray takımı ile y~pacaktır. 
Altay bmirde yapılan ılk maçta 
berabere kaldığı için bu maç şa
yam ehemmiyettir. 

Ctılcıtasay - FeııerlJahçe 
hey'eti tertibi)'esiıuleıı: 

Miııafirlerimiz. b.mir Şampiyonu 
Altay talnnın birinci musabakası 
9 Atustoı Cuma giİDÜ lıtaabul 
•ampiyonu Galatasaray takımiyle 
iua edilecek ve oyuna aaat 5,30 
da ba,Janacaktır. Huem Mister 
Ailendir. ikinci mu1abaka pazar 
ıünü aynı aaatta Fenerbahçe iledir. 

1 
gün Kadıköy kortunda başlayacak
tır. Y .. pılacak musabaka fikıstürü 

budur: 
KOHT A 

Tevfik, Arnıitnç. Saat 9 
Şodunr, A Po t. Saat 9.45 
Re.ş, t, leki, S. t 10.30 
S. S dat, S. Scd t. Saat 11.15 
G lip, Turabyan. Sa .t 12,00 
Zeki Sa it, Se.nh ddın Vedat, 

Jbrahim. Saat 14.00 
Tevfik, Arettcr, Ratynni, f o~t. 

Saat 14. 45 
KOR'I' B 

Suat, Sait S ı ·. Saat 9 
Şefik, 8. Ratyani. Saat 9.45 
Vedat, Dr. j met. Saat 10.30 
Orhan, Baldlni. Saat 11.15 
Davit Ohanesyan. Saat 12.00 
Şoduvar, Suat, Turabyan, Şe

fik. Saat 14.00 
Sedat S. Baldini, Sedat, A

mitaç. Saat 14.45 

))eniz )arışlan 
MalUl gaziler cemiyeti taraf1n

dan deniz yarışları tertip edile
cektir. MalUI ıraziler yanşlan hi
mayeleri altına almalarım Gazi 
hazretlerinden rica edeceklerdir. 

Diğer taraftan MaJUJ gaziler 
cemiyeti Moda deniz yanşlan için 
hazırlıklara ba,Jamışlardır. Y arıflu 
bu ay içinde olaeakbr. Henüz gil
nü tayin edilmemittir. 

Malül gaı.iJer cemiyeti yantlar 
için ayrı bir tertip heyeti teşkil ' 
etmittir. Bu heyete mıntaka de
nizcilik heyetile bahriye kuman
danlığı da itlirak edeceklerdir• Feuerl.uılıçe 

• Yarıtlara harp sefinelerinin ve 
ıanıpıyonası tahliıiye aandallarının ittiraki de 

Fenerbahçe teniı turnuvası bu temin edilecektir. 
=--..c~c:=:::::====- -=========-====""""'== 

Emlak ve eytam bankası 
lstanbul şubesinden: 

Taksitle satılık emlak 
Esas No: •ı Nevkii No: sı Nevi 

11 Pangalhda Canbaziye mahallesinde 1 Hane 

Teminat 
M.tcdan 

Lira 
5V 

24 
yedi kuyular sokağı 
Şişlide izzet paşa çifliği arazisi 
dahilinde 

7 Tuğla furunu 

19 Befiktqta Şenlikdede mahallesinde 22- 20 Hane, ah•r, 
Köçe oğlu sokağı Arabahk 

55 Sultanhamamında Tahtakale caddesi 2 lratft arsa 
60 Ca~aloğluoda sıhhıye müdüriyeti S-1 Dükkan 

79 

92 
93 

,3 
106 
111 
112 
118 
151 

ittisalinde 
249-247 araa Kadıköy Rasim pasa mahallesi 

Söğütlü çeşme 
Büyiikada yalı mahallesi topuz sokağı 3 Hane 
Heybeli ada Riihban mektebine 6 Bahçe 
giden yolda mükerrer 
Heybeli ada Abbas paşa sokağı 
Büyük ada Nizam caddesi 

.. Ayanikola .. .. it .. ' 

Ebe mevkii 
Nizam caddesi 

.. 
•• 

5 
5 Bağ 

45 Arsa 
45-1 .. 
11 .. 
36-34 Bahçeli 

Dükkan 

210 

150 

350 
100 

100 

175 
300 

250 
50 
50 
50 
50 

210 

Balada muharrer emlak bedeli sekiz taksitte istifa edilmek şar
.tiyle bilmüzayede satılaca?mdan taliplerin ibal~ giiı!.üne müsadif 
24 Ağustos 929 Cumartesı saat on altıda şubemıze muracaatlan. 

Istanbul ithalat 
Qlımrö.Qö.nden 

Sandık 
1 
1 
2 

10 
2 
l 
1 

Balya 
3 
2 
1 
1 
3 
2 

Demet 
20 
7 

Adet 

TCE 
HD 
TAC 
DTC 
DMP 
J R J 
JEO 

CE 
CTC 
. . 
J p 
CKE 
J EK 

. . . . . . 

278 
50 

284 
730 
370 
140 

8 

521 
332 
156 
330 
432 
258 

1035 
12.S 

kilo 

.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. 

Pamuk amerikan bezi 
Kendir İp 
Pamuk mrcsucat 
İstor · 
Pamuk mensucat 
Demir makine aksamı 
Müstamı·I eşya 

Pamuk ipli~i 
.. .. 

Bo~ çuval. , . 
Balık ağı ıphtı 
Kazmiz 
Yünlü PBmuklu 

Piriç çubuk 
Denıir çubuk 

meoeucat 

1 Müstamel Araba tekerleği lastikli 
1 .. Çinkodan mamul sandal 
l Motorsuz moto.siklct 
1 Ç~~al M . L. • B • M . 56 kilo yeni bahar .. 

Balada mubarroc 19 kalem eıya 12-8-929 tarıhinden ıtıbaren 
J b d b ilmi:zayede satılacağı ıtanbul ilhalil .. mrii ü satış an arın a 

Mcvc·udat e matl bat 1 

Hi~ ııencıleriniıı lı eviye~i talqı edılmemiıı lan kısmı 
KasıııJıı H H:ııık.ılıınln ını vrut uukut 

l tcrlin Sh P. 

5.000.000 
2.A72.8,2 14 8 

Düyun at 

f >;1 rlın lı P. 

Srnıln}C 

Kırn \Rdclı :ırnrıslar \C rt ı orlar 1.28S.043 6 5 . 
l\iıaııııınnwi dahılt ıııudlıiııc.:c ıfr87 rdıleı11ht ı 

\tevkii teda\ uhk hulınınn lanknc rlıır 
Gııruldıı~uııdt ııdcn cck 1;cııeıler \<.: vıııJdi ııcoı ılcr 

Alacaklı lırsal ı cariler 
Talı il olııntıC'Ok .. , netler 
Ci111lnı da nıucııt kıymetler 
Borçlu lıı sabı cnrıler 
Hel.ın mukıılıılindc avanslar 
Kııi.ı 1 tarıkıle borı;lu ar 
Gn}ri ınoıkuJ m .. llıır ve molıil)a 
Mutcferrık 

.ıı.%4>.os:.~ 16 ı 
2.s• .34(> 14 
7.112229 6 9 
3 fi63. ,(1() 12 11 
ı Ji.3 :)81 l i 7 

66J416 9 4 
l 19 15 

30.615 90 

Vndelı 1 onolar ~e hcs.ıbı -carilı r 

Kııhııllrr 
Mutcfrrrik 

1 

Umumi Müdür Muavini 
A. JJ. Rcıd 

Kuyuda muvnfık olduğu tasdik olunur 
Muhasebe Şefi ve ikinci Miidür Umumi Müdür 

De Sorbicr de l ouw t dorrssc F. Jlodler 

Emnt~fef sandıQı emlak 
• 

esı 
n 

IF D 
Müzayede muhammen ikraz Merhunatın cins ve nevile Borçlu sofayı ve ikinci k tla dört oda biri 

küçük iki sofayı ve üçüne~ katt?, 
dört oda, iki sofa, ve en u_st~e bır 
çata oda.smı ve kırk ar ında ıkı kur-

bedeli kıymeti Numarası mevki ve mü~ milah nun ismi 
Lira 
815 1760 

5505 10982 

314 1203 

4505 8126 

300 1010 

19.S 385 

155 556 

155 

895 1895 

7093 Kumkapıda Tavaşi Süleyman ağa 
mahallesinde ördekli Bakkal ve lca
diye sokağında eski 33, 33 miikerrer 
35, 35 mükl'r.rer ve yeni 43, 45. 39, 
41 numaralı yetmiş arşın arsa üzerin
de iki dükkan ve yüz yirmi arşın 
arsa üzerinde kagir iki katta dört 
oda, bir sofa, bir mutfağı ve ön 
ve arka taraflannda iki dükkanı havi 
muhtacı tamir bir hanenin tamamı. 

Mahmut Az.iz B. 
9886 Kedıköyünde Zühtü pqa mahallesi

nde Kalamış sokağında eskiJ3ve yeni 
28 numaralı iki yüz on arşm arsa 
üzerinde bodrum .katı kargir diğer
leri ahşap olmak üzere iki buçuk 
katta on iki oda, iki sofa ve yüz 
yirmi arşın iizerinde bir mutvak 
bir ahır ve dokuz yüz seksen üç 
arşın bahçeyi havi bir köşkün 
tamamı. 
Fatma Sureyya ve Server hanımlar. 

10341 Üsküdarda Bulgurluda Alemdağı 
caddesinde 46:-1, 46-2, 46-3 numa
ralı dör(yüı otuz arşın arsa üze
rinde kargir iki ahır ile bir odayı 
ve tieksen arşın üzerinde iki katta 
üç odayı havi bir f ırmm tamamı. 

lsmail ağa 
10642 CaA-aloglunda Cezri kasımpaşa ma

hallesinde MoJJaf enari sokağında 
eski 1 O ve yeni 34 numaralı ild yüz 
doksan arşın arsa üzerinde kagir üç 
~atta on oda, iki sofa, bir mutfak, 
biı kuyu ve yüı seksen iki arşın ba
hçeyi havi. bir hanenin tamamı 

Suphi B. Emine Bebic H. 
12607 Eren köyündt• ko~yatajmda eski 

77, 79 78 ve yeni 34, 34 numaralı 
iki yüz yetmiş iki arşın ar -
sada l>ir buçuk katı kargir diğeri 
ahşap olmak üzre iki buçuk katta on 
bir oda, iki sofa, bir mutfak, iki 
kuyu ve on dört dönüm iiç evlek 

• yüz yirm'i sekiz arşın araziyi havi 
bir köşkün tnmamı 

Hacer ve Naciye ve Hamide Hanımlar 
12643 Beylerbeyinde Havuz başında eski 

ve yeni 12 mükerrer 12 mükerc-r ve 
69,69 harita numarali doksan arşın 
arsada biri kargir diğeri aşap ol
mak üzere iki katta beş oda, bir 
ıofa, bir mutfak bir dönüm iiç evlek 
üç yüz on arşın araziyi havi alt kat 
taksimatı mevcut ve ahşap kısım 
ikmal edilmiş na tamam bir hane
nin tamamı Mehmet Sami B. 

12652 Yenibabçedc Arpa emini malıalle-
de eski T opkapı ve yeni T opkapı 

) <kuşu rnka~ıncla eski 36 ,.c yeni 
44,46 numaralı iki yüz arşrnda ahşap 
üç katta yeoi oda, üç sofa. bir mut· 
fak bir kuyu ,e yüz 5eksen sekiz 
arşm bahçeyi havi bir hanenin ta
mamı Mehmet RatİP. beye ve Hnife H. 

13308 Beykozd Yalıköyünde eski Ekmek-
çibayırı ve yeni Bahariye sokağında 
nki 31 ve yeni 37 numaralı yetmiş 

1 arşında önden ahşap bir buçuk ve 
arkadan ahşap iki buçuk katta iiç 
oda, bir sofa, bir mutfak ve kırk 
beş arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Nuriye H . 

15587 Kabataşta Ömer Avni efendi mahal
lesinde müfrez Fatma kadm mahal
lesinde Beytülmalcı sokağında eski 2 
ve yeni 28,30 numaralı iki yüz on 
beş arşın arsada maa çatı ahşap 
üç buçuk katta birinci katta iki mut-
fak, bir kuyu, iki kömürlüğü ve bu 
katın üstünde bulunan asma katla 
üç odayı, biri ufak olmak üzere iki 

nalı hamamın tamamile yirmi arşın
da bir sarnıcı ve yetmiş beş arşın 
bahçeyi ve derununda ca~İ n~sı! / 
maaura mailezizin üç rubu hıssesmı 
havi iki bölüklü bir konağın tamaım. · 

;,~chmet Salim b. Meryem ve Behiye hanım~ar 
1 atJ 262 15872 Beylerbeyinde Burhaniye maballesı~-

de eılci Halit bey ve yeni Taşocagı 
sokağmda eaki 2 mükerrer 2 müker
rer ve yeni 8, 1 O numaralı \ e yetmiş 
dört arşm ana üxeriade ahşap jki 
icatta iiç oda, bir koridor, bir mut-' 
fak ve iki yüz doksan dokuz arşın 
bahçeyi ve diğer seksen arşın aru,,._ 
üzerinde ahşap bir katta bir oda, bi{ 
mutfak ve üç yüz yirmi dört arşın 
bahçeyi havi iki hanenin tamamı. 

Hüseyin Ef. ve Şakire H. 
555 1010 27391 Beyoğlunda Bedrettin mahallcıinde" 

Yeniyol caddeıinde eski 19 ve ye
ni 17 numaralı altmış arşın arsa üze· 
rinde kargir iki katta iki oda, biri 
ufak olmak üzere iki sofa, ufak bir. 
mutfak bir hanenin tamamı. ~ 

Bezmi ağa 
1450 3338 17502 Kadıköyünde Osmanata mahallesin-

de eıki HücbYerdi ve Hasırcıbaşı 
sokağında eski l ve yeni 42 numa
ralı yüz doksan arşan arsa üzerinde 
ahşap iki buçuk katta on bir oda, 
Dç sofa, bir mutfak, bir tulumbalı ku· 
yu ve elli arşın üzerinde bir mutfak 
ve çamaşırlığı havi bir hanenin tamamı 

Ahmet Celilettin ve Ali Kemalettin Beyler 
625 24M 18355 Kadıköyünde Osmanağa mahalle· 

sinde eski ve yeni Misk ıolcağında 
eski 2 numaralı ve yeni 36 numaralı 
büyük kısmı yüz on arşın arsa üze
rinde ahşap iki buçuk katta yedi 
oda bir sofa iki mut/ak diğer kıstnı 
kf'ıa yüz on arşm arsa üzerinde ah
şıtp bir buçuk katta iki oda bir sofa 
bir mutfak bir müşterek kuyu ve 
yüz yirmi arşın bahçeyi havi iki .bö
lüklü bir hanenin tamamı. Neııhe, 
Miimine, L11lfi)'.e, Mehmet Saffet, 
Mustafa Kemal lbrahim Necati beyle~ 

1.510 3000 18581 Unkapanında !-laraççı Kara Mehmet 
bey mahallesinde Unkapanı cadde
sinde eski 2 ve yeni l numarah~ye~
miş dört arşın arsa üzerinde kargır 
iki kattan ibaret arkasında bir mut -
lttğı ve üznindc bir ufak odayı havi 
bir dükkanm tamamı. Ayşe Faıka H. 

670 1387 18714 Beylerbeyinde Bostan~ıbaşı ı~ahal 
lesinde vapur iskelesı sokagında 
eski 10 ve yeni 18 numara!.~ h~rem 
kısmı dört yirz arşın ar«a uze.rınde 
ahşap iki buçuk k~tta on ~~dı ~da, 
iki sofa ve yüz dort arşın ~zennde 
hamam ve mutfağı ve selamlık 
kısmı elli arşın arsa üzerinde cırşap 
iki katta dört oda, bir mutfak ve 
yirmi bir arşın üzerinde bir mulvaA"ı 
ve . üç. yüz .doksan arşın bahccyi 
bavı bar sahılhanenin tamamı. 

İhsan 8. 
95 600 18796 Ert'nköyünde Kozyatağı mahallesin-

de .tekke sokağında 1 O, 11 kalp ve 
yenı 7, 2, 7, 2 numaralı yüz yirmi yedi 
arşm arsa üzerinde ahşap iki katta 
altı oda, iki sofa, bir mutvak, bir 
kuyu ve kırk arşın anada bir mut
vak ve iki bin yüz altmış be~ arım 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Ayşe Cilvet H. 
Yukar~a ci~s ve nevilc mevki ve mü~te!naHitı )azılı e~lak hiza

Jar~n~a go~.t4!n~en bedellerle talipleri üzerinde olup ~4. Agustos .?29 
tarıhme musadıf Cumartesi günü saat on buçuktan ıtıbaren muza
yedeye mübaşeret olunarak saat on altıda ( kıymeti muhammene-

leri~i geçtiği htkdirde) kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulun
dugundan talip olanların mezkür ğünde saat on altıya kadar san
dık idareaine mliracaat eylemeleri ve ıaat. on altıd~n son~:ı 'uku 
bulacak müracaatların kabul edilemiyeceğı ve mezkur emlake ev
velce talip olanların kat'i karar -esnasında hazır bulunmadıklnrı ve 

bqka talip zuhur eylediti takdirde evvelki taliplerin müzay en 
çekilmi addolunaacakları lüzumu ilan olunur. 



V ak~ıf a \:.arlar 
müdürlüğ-ünden. 

Müzayedeye vazolunan emlak 
l - Ortaköyde Büyük ayazmada 18 No. hane 
2 - Sara!thancde Mimar Ayas mahallesinde Yeşil tekke soka~ında 2 

No. taş mektep 
3 - Hoca patada Orhaniye caddesinde 9-2 °No. dükkan 
4 - Eski Ali pıı~ada Mesih paşa camii tahtında 12 No. dukkan 
5 - Çarşıda Sipahiler sokağında 22 No. dükkan 
6 - ,, Kazazlar •• 16 •> .. 

7 - ., Varakçılar hanı,. 14·16., n 

8 -- ,, Haf aflar ,. 7 ,, .. 
9 - ., Kalcılar ., 30 ., ,, 
10- ,, Çadırcılarda ,, 70·66 .. ,, 
11- 80 ,, " ,, ,. " 
12- Kuımpqada Seyit Ali çelebi mıhalleeiode Mandıra aolcağında 

15·29 No. dtikkAn 
18- Beşikt&fta Dikilitaı mahal1eıinde cami ittisalinde 2·1 No. dükkan 
14- Ortaköyde Btiyük ayazmada 6 No. dükkan 
15- ,, vapur iskelesinde 36 ,. ,, 
16- Çeoberlitaıta Yağlıkçı hant Ust katmda 9 No. oda 
17- Feriköyünde Pranbıı mezarlığı atka tarafında oda maa bodrum 
18- Boğaziçlııde Kireç bumunda iki adet set mahalli 

. Muddeti mUuyede: 4 Ağustos 929 dan 24 Ağustos 929 Cumartesi 
aunu saat on dörl buçuğa kadar. 

&lada muharrer emllk kiraya :Yerileceğinden müzayedeye vazolunmut· 
tur. Taliplerin yevmi ihale olan son günUn s at on dort buçuğuna kl\
dar prtnameyi okumak ve teminalı muvakkate ita ederek müzayedeye 
ittirak: etmek. Uue lstanbul Evk f müdtirlüğUnde vakıf a'karlar mtidürluğ· 
ttrıe mUracaatlırı illn olunur. 

Evsaf ve mUıtemil&h hakkında malümat almak isteyenler bu mUddet 
· zarfında müıayede odasına mlıracaat ederek ecri misil raporlarını gorebilirler 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Bahçekaptda dördüncü vakıf hanuı ikinci katında 37 ve :~9 

aamaralı odalar. 
2 - Be}oğlunda Hüseyin ağa mahallesinde ırmak sokağında 19 o. 

buıe. 
S ._ Pangaltıda Franıız mezarlı~ı karşısında ll5 No. iki oda Lir 

utuk. 
ı6 - Cartıda çadırcılıuda 48 • 42 No. dükkan. 
5 - Tophanede firuz ağa mahallesinc.Je kadiriler )Oku§unda J No. 

d<1Wn. 
6 - Kasımpaşada Emin camii mahallesinde samancı sokağında •l5 No. 

dukk "ıı. 
7 - Arnavut kö) ünde tevfikıye camii tahtında 42 · 38 No. <lukkiin. 
8 - Üskudarda hacı Hesna hatun rııaha1le imle vapur i!kclesiııJe arsa. 
9 - Kadıköytiudc Cafer ağa mahallesinde Barazıt kahya camii tahtm· 

ela 18 No. dükkan. 
10 - BeyogJunda Hüse}in ağa mahallesinde camii şerif sokağında 

7 • 9 No. ınao oda garaj. 
11 - Be}o lund caddei kebirde apartman tahllnda bodrum. 
12 - Gtimuş suyunda A) as paşada yeni yolda 71 - 87No. maa kulu be 

arsa. 
13 - ÜskiJdarda bacı Hesna hatun mahallesinde imaret çıkmazında 

vakfa ait arsada baraka. 
14 - Koca Mustafa pa:.ada mektep sokağında 5 No. arsa. 
15 - Boğaziçinde Kaohcada çubuklu cadde3inde kayıkhane. 
16 - Eyupta eski yeni caddesinde 46 No. <llıkkıin. 
Müddeti mUıayede: 25 Temmuz 929 dan 14 Ağu~to3 929 Çarşamba 

,Unu saat on dört buçu~a kadar. 
Balii.da muharrer emliik kiraya \'erileceğiııden ınüzs} edeye vazolun·' 

pıuıtur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçu~una 
kadar şartnameyi okumak ve teıniuah muvakkate ita ederek müzayedey~ 
iftirak etmek lııre l&tanbul Evkaf müdiir!ü~unde vakıf akarlar müdtirlliıtü· 
9C mlıracaatlan ilin olunur. 

Ev af ve mitjtemilitı hakkında ma1ıinıat almak isteyenler bu müddet 
Hrfında müzayede odasına mhracaat ederek ecri misil raporlarını göre: 
tiılirler. 

·vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedesi temdit olunan emlak 
Şehri lira: 11 L Tatipl~ri tarafıııdım teklif olunan bedeli icar 1 
Balatta tahtı minar~ mahalle inde ) eni )Ol sokağında 67 · 103 ' o. 

hane. 
Müddeti müzayede: 14 Ağusto 92~> Çarşamba glınu saat on ılort 

buçuğa kadar. 
Balada muharrer emliik kiralık olup hizalarmda gö terilen bedellerle 

talipleri uhtelerindedir. Encümeni idarece bir hafta muddetle temdidi 
qıuzayedelerine karar verilmiştir. Fazlasile talip olanlar son günıın saat 
on dört butu una kadar Istanbul evkaf ınüdüri) etinde vakıf akarlar 
müdurlüğlıne muracaatlan iliiıı olunur. 

Posta telgı·af levazım ve 
mebani nıiı( iirlüğündeıı 

1 - idaremiz müstahdemini için imal ettirilecek 2500 ila 2700 
çift fotin kapalı zarf usulile münakasaya konulmu~tur. 

2 - Mnnakata Akustosun yirmi dördüncü Cumarfesi günü icra 
odilecetinden taliplerin şartname almak için şimdiden, teminat ve 

teklifnamelerini ihtivaeden kapalı zarfları tevdi için de mezlcür tarihte 
1aat 14 te İstanbulda Yeni postanede mübayaat komisyonuna mü· 
racaatları. 

Posta '"f elgraf umum nıüdürlüğü 
levazı111 ınüdtlrlüğünden: 

1 - Mü~t ılıdPmin :çi1;1 imal ettirilecek 2500-2700 tak:ım Elbise 
~e kasket kapalı zarf USWfle münakasaya kouu}muilUr. 

2 - 14Ağu tos tarihinde ibaleai icra edileceğinden taliplerin ~rt· 
oam almak için şimdiden teminat ve tekJifnameleriui ihtiva edbcek 
kapalı zarfları tevdi için de mezkılr tarihe ınüsadif çarşaoLa günü 

t 14 te l.t.ubul yeni poatanede miahayMt komiıyouuoa müraca
atları. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
l - Mahmutpa~adn Nuruo maniye camii havlusunda imaret mahalli 
2 - Beşikta,..ta Türkali mahallesinde İmanı sokağında 98 No. hane 
3 - Galatada Şahkulu maha lesinae Kule kapısı sokağında 22·1 No. 

diıkkıin 

4 - Galata<la :jahkulu mah ile inde Merdivenli sokakta 1,3, 5 , 18-20 
• o. arsa ve barakalar 

5 Ni~anta,.ında Muradi)·e m3hallesinde Kıiğathane caddesinde 47 
No. uç oda 

6 - Kasımpaşada Camiikebir mahalleainde Türabi baba sokağında 
1·5 No. ahır 

7 - Galatada Kemankeş kara Muııtafı paşa mahallesinde 62·68 No. 
dillin ma odaların otuz alhda on hi i 

8 - Galatada Kemankeş kara' Mustafa paşa mahalle~inde 51, 53. 55 
No. iıç dUkkıinın otuz altıda uç hisse.si 
.Müddeti müzayede: 9 .A:ğustos 929 dan 31 Ağustos 929 Cumartesi 

gıinu aaat on dürt buçu~a kaJar 
Balada muharrer emlAk kiraya verileceğinden muzayedeye vazolunmuş

tur. Taliplerin yevmi ihale olhn son gUnlıo saat on dort bucuğuna liedar 
şartnameyi ol<umak ve teminatı' muvakkııte ita ederek muzayedeye iştirak et· 
mek üzre 1 tanbul Evkaf mUdürhiğünde valof akarlar nıüdiirluğüne mlıra· 
caatlan ilan olunur. 

Evsaf ve muıtemilôtı hakkıuaa mahlmat almak İl>teyenler bu müddet zar
fında müzaye3e odasına mürac:,Pat· ederek ecri misil raporlarım görebilirler 

Mahliilit 
müdüriyetinden: 

Kuruş 
33333 

259700 

Salmntunırultta Kefe\·i mahallesinde Ka~ap sokağında 
32,31. No. h ma Lalıçe ahşap hanenin suliisan hissesi 
Fındıklıda lflltma hatim mahnllesidde Gümuş uyu caıl· 
desinde 371 ar§ın tcrhiinde 74,49 maklup No. lı arsa· 

nın tamamı · 
72336 Saraçhanede Fcnız- ağa ıııahalleainde Şekerci sokağında 

iiç odalt lıarııp hanemn sekizde on hissesi 
4000 Üı.ıküdarda SBami Ali efendi mahallesinde Hamam soka

ğında 16-6 ijo haııenin arıkazt 
Baladaki emliki ınahlüleye lalip ıuhur etnıedi~inden müzayedesinden 

sarfı nazar edilerek pa/.arlık su iyle sıı.ttlma::. ına karar verilmiiitİr. Talip 
olanlar kıymeti muhamminenjr yl.ızde ycıli buçuğu nisbetiıule pey akç~· 

!eriyle beraber (14·8·929) Çarşamba gUnü saat on heşe kadar Evkaf mu· 
durİ} ctind~ mahliilat kalemine müracaatları. 

Mahlulit u 

müdüriyetinden: 
Kıymeti muhammincıJi f Lira Beueli müza) edesi Lira 

210 168 
Kü\;lık Ayasofra mah1&llesihde Camişf!rif sokağuıda 8 No. lı harap 

10110;.ı; mahzenini müştemil arsanın icra kılınan muzayede neticesinde \'Crilen 
hedel haddı liyıkında görülmed~ğinden bir hafta müddetle temdidine ka· 
rar verilmi:ltir. Fazla iyle tali~ olanlar kıymetin yuzde yedi buçuğu nisbe· 
tinde pe)' paralari> le beraber (J4-8·929) Çarşamba günü saat on beıe 
kadar ÇeııberlitBşta htanbul Evkaf müdüriyeti binasında mahliilit kalemi
ne miiracaatlan. 

Türki1e iş hankasından1 

Muhterem hissedarlarımıza: 
Yeni senetlerimize ait müblet lOAğus

! tos Cumartesi günü akşamı bitiyor. Hakkı 
rüchanınızı istimal ediniz. 

>Yarış ve islah encümeninden:. 

AT YARIŞLARI 
9 Ağustos Çuma günü Veli efendide 

>Sirkeciden hususi 

Pazarlıkla ;gaz 
Şehremanetiııdem. 
Pa7.arlıkla 90616 ıkilo Gaz. alınacaktır. Talip olanların 12 

Ağustos Pazartesi ğô'nü saat 'ôn be~e kadar levazım müdür-
lüğiine gelmeleri. ı:.o 

Encürnenil;-v:ilayetten: 
Arnavut köyünde 16143 No. hane 

18·29 " '' .. '' .. 
Rumeli hisarında haymana mektebi 
Vefada şcmseddin pıqnla gürani medresesi 
Kapalı çarşıda Divrilc sokağında 25-27 No. dükkan 
Çakmakcılarda vald baaı altında 25-29 No. dükkin 
Fatihde zincirli kuyuda Kaya Halil medresesi 
Üaküdarda birinci Valdei atik medresesi 
Küçük pazarda Haffaf şenıseddin türbesi 
Beyazıtta Abdullah paŞ mektebi binası 
Vefada Atıf efendi Kqtüphan~si kurbinde hane 
Ebussuut caddesinde dokuz numaralı matbaa binası 
Balnda muharrer emlaki hususiye icara verilmek üzere 1 Eylül 

929 paz.ar günü saat on bire kadar müzayeye konulmuştur. 
taliplcim encümeni vılayetc müracaatları 

As eri müna
l<a a ;ıa ı • 

ı: 
r-F;~:i;.:i;:ı:·ii~itt~·~:kai~~~··;:~~-~i;;····1 
f komisyonundan: 
···················································~·-.. 390 adet i~ ve dış Mi§len kable marka otomobil \'e kamyonet lti.stildeıi ka~lı 

zarfla nıunakasaya konmu~tur. ihale günu 14 -8· 929 çarşamba saat lS dır. 
Taliplerin şartnamesini gormek üzere her gün ve miinakasaya i'tirak edeceklerin 
o ~n o saatten evvel teklifnameleriııi makbuz mukabilinde merkez n alma ko· 
misyonuna tevdi eylemeleri. 

A ak.eri ihtiyacı için ik.i yüz geyiın nal, 12000 adet mıh, 150 ailet ) ular, 150 adet 
yular sapı. 80 adet belleme, 120 şer adet gebre kagağı ve timar fırçuı aleni 

surette münakasaya konmu§tur. ihalesi 13 - ağustos • 929 salı JÜnü saat 14 te ko
misyonuınu1.da yapılacaktır. Taliplerin şartname suretini koruısyonumuıdım alma· 
!arı ve şartnamedeki tanJa tenıiııatlarile k.omiııyonumuza murac&atları. 
D iyaribt"kir ve civuındaki kıtaatırı ihtiyacı olan Meşe odunu kapah 7.arfla. mü -

ııakasaya konmuştur. ihalesi 24-ağusto•929 cumartesi güriü saat 14 le Dıyari • 
heltirde 11. keri •hn alma k-o · unda vapılacakttr , Talipltti.a Oiyarıbekirdeki 
m~kür komisyona müracaatları. 

D brtyolda buluna~ k.ıtaatın ihtiyacı olan Ekmek, Sığır eti, 
0

Saclo y&gı, Arpa, Sa· 
nıan, Yulaf kapalı zarfla mııııakıuaya konmll§tur. ihalesi 12--tuatoa-929 ,pa~r· 

tf: i günü saat 17 de Oörtyolda askeri satın alma komisyonunda yapılacaKtır. Talıp· 
terin Dortyoldaki mc."Zkur komi yona müracaatları. 

Z aradaki kıtuatın ihtiyacı olan sığır ve Koyuıı et~~ri l<apalı ~ıufla münaka.saya 
. konmuştur. ihalesi 20 - ağustos • 1929 salı gunu saat 16 da Zıt.rada aııkerı 8&· 

tın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin şartname suretini komisyonumusd& 
görmeleri vo tekllfnamelerini teminatlarile beraber l.aradaki ıneıkür komisyona 
vermeleri. 

A kşehird~ bulunan kıtaatın ihtiyac~ ?lan ııığır ot~ kapalı ~fla mimakasaya ~oo • 
muştur. ihalesi 20.ağustoa·929 tarıhınde Akşehırde askerı satın alma ltonıısyo • 

nunda yapılacaktır. Taliplerin Ak.şehirdeki mezkur komisyona müracaatları • 

K aramandaki kıtaatın ihtiyacı olan sığır eti kapalı ılırfla münakasaya konmuş
. tur. İhalesi 2S.ağustos·929 tarihinde Karamanda aak.eri satın alma komisyonun· 
Ja yapılacaktır. Taliplerin Karamandaki mezkur komisyona müracaatları. 

D iyarıbekir ve civarındaki kıta:ıtın iht~)tıcı olım koyun eti ve sa<!~ !agı kapalı 
zarfla münakasayll' ıtorımu1'ur. lha\esı 15·ağustos·929 per.şenbe gunü saat 14 te 

Diyarıbekirde çifte lıanda ııskeri· satırı alma komi )Onunda yapılacaktır . Taliplerin 
Diyarıbekinleki m<.'ZAÜr komisyoııa miiracııatları. -····· ..... ·······················-· ..................... .... f Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan 

................................................. 
K o lordu c;ahsınıu tamiri p~l.Arlı~da yapılacak_u~ i.halrsi 11 • 8 • 929 Cumartesi 

guııu aat onaltıdar.lır. Talıplcmı şartnumcsını gormclen ve şartııamede yazı.la 
olan şekildeki te'minatlarile komisyonumuzda hazır bdlunmaları ilan olumır. 

G ümiiş suyu hastan inin bazı mahalleriniıı pazarlıkla tamiri takarrur otmiftir. 
İhale 11 - 8 • 929 pazar giiııu saat 14 de yapılacaktır taliplerin şartnamcsİDİ 

görmeleri ve şartnamede yazılı olan ş~kildeki te'miııııttarilc k.omisyooumuzada hazır 
bulunmaları ilan olnurıur. 

K ıtut ihtiyacı içtn 1500 kilo ze)1İu pazarlıkla mubaya edi~eceI:tir. Puarl~ı~ 
• ihıdesi 11 • 8 . 929 paıur guıııi saat 15 de yapılacaktır. Talıplerın §&rtnamesını 
görmeleri ve şartnnınede yazılı oları şek ildeki te'minatlaı ile komi yonumuzda hazır 

• bulunmalıırı iliiıı olunur. 

K ıtant ilıt•yacı içiıı 600 çeki odun pazarlık. surctile mubayaa edilecektir. ihalesi 
11·8·929 pa1.ar gunD f!Aat 14 le yapılacaktır • Taliplerin şartnamesini görmeleri 

ve şartıınmcdt! )llzılı olan şekildel,ı temiııatlari)le k.omisyonuuıuzda hazır bulunma· 

lan illin olunur. 

K aramandaki lı.ıtaa~ !lıtiyocı için iltiza eden d.ekik ~ • 8• 929 larilı nden i_tiba· 
ren 2tJ.8..929 tarıhme kadar kapalı ~rr ıle munakasaya konmuştur. ıhale 

28 • 8 • 929 tarihine ıniısndif çarşanba gunu saat (16) da karaman satın alma ko· 
nıi~yoııuııJa icra edilecektir taliplerin şartnamesini her gün saat (10} da karamanda 
satın alına komi yonunda Kon)alla Fırka lstanbulda kolordu lzmirde müsıahkem 
mevki Akşehirde alay atın alma komisyonlarında görmeleri ve teklifnamıı.lerini temı· 
natlarile bcral>er Karamanda 11ııtın alma komisyonun'! vermeleri. · 

Ç orludaki Kıtaat ihtiyaca it.in 36785 kilo gaı mubayaa~dilecektir ihales; 14-6- 929 
ça~nıba r;iinü saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin şartnaaıesini görmek iitrc hCll' 

gün , r. i~tirak. etmek içinde vakti ınuay) ende Çorludaki satın alma komisyonuna 
muracaattarı iliın olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için 19165 kilo ot 40000 kilo s.unan 22000 kilo arpa 35000 kilo 
ot 10000 kilo saman ve 10000 k.ılo ot ayrı ayrı puı.arlık suretiyle nıuba)'D 

edilecektir. l'ıı:r.arlığın ihalesi l l-8·929 pamr günü saat 14 ten itibaren yapılacakhr. 
Taliplerin yevın '/(' saati muanenede kbmİ~)Onumuzda ht'.ı.ır bulunmaları ilin 
olunur • .............................................................. l 
t .. ~~.~~~!~~.~~!!~.:~~!~ı~~.a.~?~!~!~~~~~~~ ... 

Siıman 
Kilo 

60000 : 
110000 : 

ltaı biye tekte için ) 
Suvari ) Bir şartııamede 

70000 : 
4000: 
4000: 
3000 : 

Topcu r akliye mektebi için ) 
Giilhanc HasıanM!İ için 
.ı\lııltt:pt! liııe~i 

) 
) 

50000: 
Halıçı o~lu lise i 
Topcu atış mektebi ve olçu laburu için 

) Bir şartnamede 
) 

:ro> = 
600l> : 

40000: 
7500: 

3575lX> 

Tıhhiyr askeri .Mektehi için 
Haydar pa~ll llastan1;>t1İ için 
i\lahcpL' ııiyade ah' Mektebi ıçin 
Kuleli liseı1i \e ortıı. l\1t"ktep • 

) 

~ Bir şartn1tmede 

Baliicla miktarlarilr mahalleri ve şartnamdeıe urcli teklifi muharrer 357500 
kilo !::.itııııaıı kapalı 1.arflıt ve uç şartnamede olarak eııtın ~lınaoaktır: Miina~ 
18-ağustos·929 pa1.ar ı;iııııı ~at l ~.30 Ja 1 taubulda, ıın~bıy~ ıııektebı yom..:.khanclc;rı 
öııiiııdeki ıııiiııakasa ıııalıallınde ıcra kılınacaktır. falıplenrı şartuaınelerı veçhılc 
hazırla)acııkları teklif mektuvlarıı~ı sut! mu~yyeneaine ~~ ıuüseliel numaralı 
iluıabcr ımıkabılinr.le mezkur koımsyon rıyusetme verruelcrı ılln olunur. 

• •> • 
Odun 
Çeki 
1000 : Toptu alı~ mektebi için 
400 : Mesaha taburu iQin 
500 : 1altcpe liseııi içiıı 

Bulada rnalıı:llı-rilr hi1.1tlarırıda ;\likdarlıırı muharrer udun bir ırlnırnıedf' olarak 

lrnpalı ;r.urf ur.·tile sıııın alına• aktır . .Mıiııaka~lurı. 29 · .ağu to3 • 929 perşcı~lw g~iııu 
ı:ıaal l:i.30 da Harlıhc nıekklıi ~eıııekhanelerı oniındell.ı munakll3ll ıııahallınde ıC'nt 
k ıluıal'a ı, ı ı r. Tal iplt•riıı şartııarm•ı;ı ıçiıı ıııa halli ıııezk fıı dıtl, i ı,onıİ~) ona murııc.ıatları 
vı-> İ"'1İrak içiıı de şartnaıııpqj \cçlıile hazırlıı)urııl, arı teklif nıçkl\lplnrını saaıi mu· 
tı\")C~ıc~ine kadıır ilııııılırr ınukolıilıııde 1.oınisyon rİ)asetıııc \ermeleri ılJn olunur. ..;.. .................................................... _ .... J 

ı Bakır köyf.ndc barut fiıbrikalarındıı imııltl harbi ye f + lstambul t::nlmalnıa konıisyonunı.lan: cOt 
...................................................................... 

Kaba keçe 450 ki!cı 
Beyaz: k'eten şerit 450 mdro 

• l'amuk Şerit :lO'> • 
Uıkiş makine ş~ridi 13000 metre 
Keten ı.·erit 280000 metre 

&Ifid~ tin» w mıktıuı yazılı b.ı~ kale111 nıllıemc kapalı zarfla ıaünakıtsay• 
konmuth.ır. ihalesi 28 - 8 : 9"/9 .. -arşamba guııü saat. y4 de icra kılırıaçakllr. Bu lıBp· 
daki şartname) i ~ornıek ı te} eıılerin her ı;un komıı) onumuza murncaatlan ve rutl" 
nakasaya i~tirök "decekleriu tcnıinııtlarmı havi teklifnamelrrini yevmu muaneııınd.e 
ihale sıtıtından r.\\d Ankaradu merkez ı;atııı alına komisyomna 1c\di eyleıııelt>~ 

1 tirbe de Jiski llütili alamer 
biTlası. 1'et ist<ırn. :2622 

9,<IO '-Si 8,49 12.00 l,t9 T,11 

Mes'ul mldürü Esat Mah;:J 


