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ismet oasa hazretleri dün geldiler. 
Her istasyonda halkın gösterdigi azim tezahur pek candan ve samimi o~muştur. 
ismet paşa hazretleri dün köşklerinde gazetecilere dediler ki: "Mahabbetli bir 
muhit içindeyim. lstanbul halkına hörmet ve mahabbe{lerimi bu vesile ile söylemek isterim.,, 

SeYgili baı •ekilimiz ismet pa
ifa bazretleri dtin husu!d bir trenle 
ıehrimizi t~rif ettiler ve İstanbul. 
da kalacakları müddet zarfında 
ikamet buyuracakları köoklerine 
gittiler. 

BatTekilimtz, Ankaradan itiba. 
1 ren bütün istasyonlarda, hatta 

katarın, pcenin pek geç saatte 
gegtifi yerlerde bile hararetle kar
§llanmıftH. Bilhassa İzmit- iti
baren bilttın istasyonlarda halkın 
gösterdaği altka ve tezahur, hu
dutsuz bir mtihabhetin en parlak 
ve en canlı bir delili idi. 

Hemen her iatasyonda ba~vekil 
paşa ile haHc arasında umimi te· 
maslar oid.. 

İsmet paşa hazretlerini gazete
m iz namına istikbal etmek üue 
lzmite giden arkadqrmız miiiahe
de ve tahaaaüslerini şöyle anlatı· 
yor: 
lzmıtte 

Baıvekil pqayı hamil bulunan 
hususi tcen lzmit isı.syonuna saat 
10, 19 da gelecekti. Daha sabah
tan istasyon dolmU§ gibiydi. A1-
keri bir bando, bir piyade, bir hah· 
riye ve bjr polis müfrezesi trenin 
muvaaaletinden 45 dakika evel 
vaziyet almıt bulunuyorlardı. Iı· 
mit balkanın büyilk bir ekseriyeti, 
azim bir kalabalık halinde istasyo
nu kuoatmışlardL Paşa)ı kar§ıla· 
m~a gelen Istanbul gazetecileri 
dfta ıeceden lzmite ve sabahın 
f'rken ıutinde de istasyona gelmiı
lerdi. Mistakbilin arasında Koca
eli meb'uaları Sellhattin, kılıç 
otlu Hakkı Ye Ragıp beylerle Ko
caeli Yaliti f.oref bey, fırka ku
maadu.ı A§ir pata, halk fırbsı 
•.aemedi Rıfat b8f, viliyet erka.; 
ıu ;aıwuaaktaydı. 

'- tam muayyen saattı istas
y~ getdi. Vagonlann pençerele
~.ıan,a pler 1evimli bqvekili 
JDlll bulmakta aecikmecliı ismet 
J>ll8 ~ daima o •unis 
tebeaa6mü ve gözlerinde daiıiıa 0 
mökefit bakıtı ile arka v....ı.r. 
do itin.in J>eDcereaillden bakı. 

1oalt•lla. • 
't.ı .,Mi ve durdu. P&§&llın 

Hftndl bliı birden bire pencereden 
ka,tdda ve • sonra pışa hazret· 
leıi ftF.llUD llÇllan kapıaından 
Mri w gallk bir hareketle lflilya 
inerek. l>ir ı.-. içinde kendini 

.... ıelayan halkın arasında buldu. 
Başvaldl pqa hemen selim vaııi· 
yetinde duran askeri teftiş etti •e 
askere iltifatta bulundu: 

- Merlıaba A•lcerl 
Çelik bir ses, bir tek ağızdan' 

çıkan, yekpare bir tınnet1e cevap, 
verdi: 

- Merhaba pCJfam! 
- NtM11&ınu? 
- ..4Uah ômürler VB•İn 

pa,aml 
Pqa hazretleri istikbale ge1eıı

lerin ellerini birer birer sıktılar. 
Vali Eşref Beye: 
- lstanbul pazetecileri geldi 

mi? dediler: · 
Başvekil Paşa, .&§ref beyden 

vilayetin zirai vaziyetini sordu ve 
bu sene yağan yağmurların iyi 
mahsul temin ettiği cevabını aldı. 

ismet pa§anın diğer bir sualine 
şehirde ihtiyaca ~imdilik kifayet 

eden 100 beygirlik bir alektrik mo
toru olduğu, bununla evlere kadar 
elektrik verildiği söylendi. Paşa 
motörün ne yakbAını sordY. 

- Manpl kömürü yakıyor! 
- Bn çok fena, maden kömü-

rü yakmak lAzım, buyurdular. 

istasyonun etrafını gözden ge
çiren ismet paşa, manu.raya baş
ka bir güzelHk veren ye§il ağaç· 
ları göstererek dediler ki: 

- Y qiUik imana başka lıır 
ruh veriAor. Yetil"'İI, büyümü§ 
bir ağacın gıizelliğini, kıymetini 
~aJcdU etnıiyenkr Ç-Oktu.r. Fakat 
~lfln kendi elik bir ağaç yet~ti· 
rır1e o zaman mymeti ~yor. 
.A.~arada yetiftirdi.ğim bir kaç 
servı fidanı uar. Bunların bir santim 

lzmitta iıtikbal 

Lmet pa§a hazretlerinin teşrifferine ait bir kaç intiha 

bile farketmen bana derin bir haz Muayyen saat gelmişti. Tren, 
veri.yor. Paşanın oradaki zevat ile vedalaş· 

Size tamye ederim: A~ masmı müteakip, lstanbul gazete-
kıymetin.i büiniz. 

1 

cilerini de alarak İzmitten ayrıldı. 
Pa§a, Kare meb'usu Faile boyia Yolda 

bir Naline tu cevabı verdi: · Tmı küçük jstasyonlardan bi· 

Halkin Iımet paşaya hazırladı· 
ğı sade ve samimi rasimelerin ca
zibesi, sevimli başvekilin, halkın 
kalbinde ne aziz bir mevkı tutmuş 
olduiunu göstermeğe kifi idi. 
Harekede 

Paşa hazretleri burada iltikba· 
le gelenlerle hasbühal ettikten 
sonra vedalaştılar ve halkın .ı. 
kı;ları arasında, otomobilJe ika
met buyurdukları köşke azimet 
ettiler. 
Kö•kte 

ismet paşa, miistakbilin tara-
fından takip olunarak köşke gel. 
dikten sonra, Dahçede her ke• 
ayn ayrı iltifat ettiler. Bir vılık 
gazetecilerle de görüştüler ve de
diler ki: 

" Çok aeviniyomm. Mu· 
habbetli bir muhit ~inde
yim. Buraya iatirahat için 
geldim. Sihhatça utifa• 
edeceğimi kuvvetle tah· 
min ediyomnı. lıtanbu 1 
hallnrut hiJrmet ve mu
habbetlerimi ba "eıile ile 
aöylerııelc üterim.,, 

Dereke istasyonu, katar geldi- ismet paşa hazretleri kıymeti 
ği zaman bir mahşer halinde idi. hayvanını da beraber getirmlf
Halk muzıkası, fabrikamn kadın, }erdir. 
erkek amelesi, Herekeliler hep - - ---------

istasyona toplanmışlardı. Gebze ka- Ç a k m a k İ Ç İ D 
ymakamı Ragıp bey Başvekil paşayı 
istikbal için Herekeye gelmi,ti. beyanname 

Ismet p11a burada trenden in· .. d d . b • • ... 
di ve Hereke fabrikası müdürü m U e t 1 1 t t le 
Reşat beyden aldığı izahatı allka 
ile dinledi. Fabrikanın amele mec· 

muunu, tevsi imkanını, istihsal mik
tarını sordu. Reşat bey cevapla· 
nnda Fabrıkamn 470 amelesi ol
duğuııu,seuevi 500 hin liralık istih· 
sali itı.bulunduğunu,tevıi imkinı· 
nın mevcut olduğunu söyledi. 

Reşat bey, başvekil paşaya fab
rika mamulitındandan bir yutık 
takdim etti ve hundan sonra tren 
alkışlar arasmda hareket etti. 
Pendlkte 

Bir kaç küçük istasyondan son· 
ra Pendik göründüğü zaman bq
vekil paşayı istikbale gelenlerin 
kesafeti ti umktan göze çarpı· 
yordu. Trtn istasyona girdiği za· 
man ka1abalık araaında millet 
meclisi reisi Kizım paşa, vali, 
Hakkı Şinasi pqa, Şükri Naili 

Ltanbul kasa merkesia4ekl 
çakmak satanlar yeni çakmak be 
· -una mucibiııce beyumam.ıen.l 
iDhiaar idareeine vamithr&. 
Tqra Tillyederiııde bey1ınnam ıl• 
her banın mal momarlakllıma 
Terilmİf&İr. Beyaııaame mlcWed 
diba abam aut aJa buçukta Wto 
miftir. Taendaki bornvmeler .. 
inlıiur .idaretiade topllllUDla .. 
ıurede memlekeue ae ada ~ 
mak olduıu ve bwalarua ılı ı ır 
nun ne mikıua helil ~ 
anlqıJacU. aynı zamaadla --ı.. 
ketin çakmak ihtiyltCllllll ...... 
oldup teepit ~eoebir. O.. 
göre hariç&en ıetirilip p~ 
celi ve yahst burada imal ..Wmı 
ai hmUNb ıu .. aıa edeeek ... 
Şimdiye bcJar inhM W.-., 
takriben yirmi beya•••me nı6 
miftir. Çakmak ......... U.k' 1 
resmine tabidir. 

na. ekili · · · K p il d d k paşa, ıehrimizdeki meb'ualar, er~v mız l""endikte meclis reısı hım 8§8 e ve a e er en 1 k•- b t Se · fi · n.Jn ... ı mat ua , ynse aın mUQu-
- lstanbulda bir ay mut- rer dakikalık tevakkuflarla geçi- rü Sadullah bey, poJis müdürü 

iak surette istirahat edeceğim. yor, fakat toplanan halk kütleleri- Şerif bey, jandarma kumanduı 
Bilha888 denize girmek flk· nin samimi tez.ııhuratı başvekil Halil Fikri bey ve bir 9(>k a~k~ 
rindeyim. Gi.nde bir kaç tel· pa~ayı bazen pencereye, bazen de ve milkl erkiıım .beklediklen 
grafia nıetgul olunam i~ istasyona kadar inmeğe mecbur &öriildü. 

Nadir han kaçb 
Peahawer, 8 IA.A) 

o kadar! ediıordu. 

Mewulr bir membadu ....,_ 
almdıfma ı&'e, Garclez ~ 
bullalao elinde balun-ktMtr
Nadir laan ise bçmafbr. 
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Rııhumuza 
tecavüz 

Cümhuriyet hükfunetinin Tür· 

Midilli açıkla
rında bir 

deniz · faciası 
iyeye temin ettiği bir .;ok nimet· Cenova limanına mensup ve 

!erin arasında filbal en ziyade na- Kosta kumpanyasının •Ravenna. 
zara 911rpa siya 1 ve alel' ade asa· namındaki vapuru evelki gün 
yiştir. İtiraf edelim ki dabs eve! lzmirden Ayvalığa hareket eyle· 
V"ayiş mevcut değildi. mişti. Vapur gece yarısından bir 

A ayi~i ikiyt a1ırabiliriz: 1 • saat sonra Midilli açıklarına gel
eivst; 2. • ıdi. 

miş ve bir deniz faciasına sebebi· 
''· met bir defe a mahsus yet vermi§tir. ltalyan bayrağını ta· 

1 dk üzre cezri bir harekette bu- 1 5ıyan vapur Midillinin zeytun buru· 
ı du, ;ya"i haydutluğu kukünden 1 nu ile çandarlı araqından yoluna de-

· tü. Bu gün rahat yaşıyorsak, vem ederken Kemlik limanına men· 
ııimeti o cezri ve muhik tedbire sup tuz yüklü Derviş namıd ,' · bir 

\~n~. . türk yelkenlisine çarpmıı ye yelken· 
Sıy st ekavet adı şek vetten lı parça1anmıştır.Bu feci kaza üze· 

kat he terdir, B'.r hırsı.z. çetesi· i rine denize dôkülen kaptan ve tay· 
. zarerr:ma~al.lf~ır. Po~ıtıka ko· ı falar feryada ba~lamışlar. Raven· 
.ta~ l~ ıııe ıhtı~ l~re, ısyanlara, nıı tevakkuf eylemiş, kayıklar in· 

Ü '."ı munasebetsıllıklc;re meydan direrek; kazazedelerin tahlisine 
ır. • çalışmıştır. Yelkenlinin tayfası 
İ§te matbuat tabirini ·kepaze Hü~eyin kaptun ile tayfadan Çıır· 

eqen bir iki ııahife bu huzur ve daldı Hü eyin kurtarılamıyarak 
<hayişin im~ını istihdaf etmek· boğulmu§ , dalgaların arasında 
teilirler. kaybolmuşlardır . Mürettebattan 
• Teşkilati esasi1enin iki umdesi diğer üç tayfa Italyan gemicileri 

ili oynanıyon tarafından kurtarılarak vapura 
1 -Tasarruf ve temellük hakkı. 

• 2 - Milliyet. 
Ş..ıudiye kadar komünist dili 

ı. uu~ulmuyor, o üılıip k.ullanılmı
ycudIL Evet! doğrudan doğruya 
henüz Bol§evik propagandası ol
muyor; fakat o tishlp ile zeıııin 
hazırlanıyor. Bu perdenin. ikincisi 
taşarrof hakkı aleyhine yürümek· 
tir. Yer hazırlandıktan, fikirler o 
semte imale edildikteu ıonm diipe 
diiz Karl Max akidesini yaldızlı 

bir hap şe !inde budalalarımız:ı yut-
tırmak kolaydır. 

İ}i biliriıki bu meslek memleke· 
tiıulzde k~,ı._ salamaz. La.kin uygun· 
suzluğu mucip olur. Sinek pis de
ğildir ıımma mide bulandırır, 
derler. • · 

Te~kilati esaeiyemize göre türk 
millıyeliııin a) ırk; b) mezheple 
b1ç bir miina~ebeti yoktur. Buna 

• 
ıılmliı 1 · r fikırde bulunma dev-

alınmışlardır. 

Kazaya sebebiyet verdib.ten 
sonra Ravenna nın kaptanı Ro
balto bir türk limanına uğra
maktan korkmu§ ve Ayvnlık 

seferinden vaz geçerek kurtardığı 
tayt ları Midilliye çıkararak sefe
rini tebdil ile firar eylemiştir. 

İzmir Ticareti Bahriye mü
dürlüğü bu feci kazaya sebebiyet 
veren İtalyan kaptanı Robalto· 
nun her hangi Türk limanına uğ· 
rarea derhal tevkifini istemiştir, 

Aynı zamanda keyfiyet iktisat 
vekaletine de bildirilmiş, siyasi 
teşebbüsatıa buluoulması reca 
oluıımuştur. Olen kaptanın kayın 
biraderi de mahkemeye müraca· 
atla dıı.va ikame eylemiştir. 

On musevinin 
heraetJeri istendi • 

letin, rtıl ıl'hın, teşkilAt kanunu- HükOmeti tahkir ile maznun 
nun aley, Y.ffi'l5mek ve netice· bulunan 10 mu!evi hakkında bi
dc.millc>.tiıı huzıır ve rahatını ihlal rlnci ceza mahkemesinde devam 
etnıeldi eden muhakeme dün intaç olıın· 

Millet bir şeniyet (realit~) dir: muştur. Mfiddeiumı,ımi bey iddi· 
ırk iae bir heyu!idır ve ilim, ka- asını serdederek MEliza Niyego. 
nun ırkı bilmez. Zaten ırkın tahlili ı nun cenaze alayında Tllrkllltü 
de muhaldir. )Ier millet bir ba1İ4ı· tahkir edecek söder ıöyleıuekle 
dıJ: franım:, ingiliz, hatta alımın ı maznun bulunan bu 111uaevilerin 
milletleri bir tesalüp semeresi ol· beraetlerini istemittir. Neticede 
d~ güıi necip ve aziz.türk mil- muhakeme kararın tefhimi için 
letl de tarihin böyle bir eseridir. 18 teının\lza kalmıştır. 
l(anu&~n kabul edilen bu prensip 
aüıyhinde bulunmak on dört mil

yon tü rlrun arasını nifak ve şili.ık 
toliumii saçmaktır. 
M'atbual - amenna! · serbestlr; IA· 
lilii te§~ilati e~aeiyımin çerçivesi 
dahilinde. O kadro haricine çıkar· 

ta biırriyet yoktur. Kuıunsuz hür-
riyet anarşiye varır. Kendilerine 
gaze el "unvaiıını veren bir kaç 
iti~ 'bn~ frensiplere bir tecavüı 
tetcb üsünJe bulundula;. Bu le· 
oebbtıs sti üt ile gCçi~rilirse bu
n ı 1 lir. 

:Sıi k .açaba sürüm müdür? Btiy. 
le llÜfüıµden kork malı. •Volkan. 
~:!f!I·'. de ıürtımünü yükseltmijti; 
iıele)'llMıımeaiDden ~ili bin nüsha 
1111ttı; faka~ bııdi de yük eldi. N • 
reye kadar? dar ağacına kadar. 

Cihanı §U keşmeke~lik devrin
de Tür iye içın l:iuzur, asayiş Ja. 
zınıdır. Buna karşı gelmek vat.ın

rverlik de ildir. 

Mısır çukulatalan 
Beyazıt belediye daireıi me· 

murları, taklit bir marka ilr ıh· 
bıte muzır maddelerden çukulatı 
yıpan gizli bir imal! ane meydana 
çikarmış, 1167 pak"t çukulatu~ını 
ıııfusadere ve imha etm ıştır· 

lmalAtanenln salııbı Simon is
minde bir adamdır. . imonun bu 
fabnka • mü <'l'.el t!ı• değild!r. 
Binaenaleyh diğer fnh .,1,.;ı!arın tabi 
ıJduğu verrıilcrı vermPdığİ zanne· 
oiime~t edir. 

Ha)at pahalılığı tetkikatı 
Ticaret odası şimdiye kadar 

hayat pahalılığı halclcında havayici 
zaruriye fiatları istatistiklerini 
yapıyordu. Oda bu defa efya fi. 
atlarının toptan mukayesesini 
yapmağa ba~lamıştır. Liıteler 
her ay diğer istatidikler ~ibi 
neırolunacaktır. 

Yaralananlara tazminat 
Atideki kanun dün vi!Ayete 

tebliğ edllmişt.t. 
Madde 1 - Hazarda emni-

yet Vft asayifin muhafazuı huıu
undaki vazifelerini ifa esnasında 

yaralanan jandarma zabitlerine 
ve polis memurlarile jand rma 
efradınm her birine yüz lira kad-ı 
tazminat v~ilir. 

2 -' Hazarda emniyet ve ıı:s. 
yi in m hafaııası bu ueundakı 
vazifelerini ifa araaında fehit 
düşen y~ ya aldığı yaradan mü
teessireı. ölen jandarma zabitle
rile efradının vıe polia amir ve 
memurlarının ailelerine birinci 
madde mucibince verilecek taz
minat iki misle iblağ olunur. 

3 - Birinci ve ikinci madde 
hükümleri bazard• emniyet ve 
asayişin muhafa:ı:aaına memur edı
len ordu kıt' alan zabitlerile efra· 
dına da ıamildir. 

4- Bu kanun efrada ait hükfi· 
mlnı jandarma ve polla ve ordu 
kıta atına vazifesi eanaıında yar· 
dımcı o lan siviller hakkında da 
caridir 

' 

,----------------~------...-----~-----------------------------. 
JDune, bugune, }farına alt muteferı·ik haberler 
~-------------,-------------------------------.,.....------------" Hevlıullar 

irtişa meselesi 
tahkıkatına 

dün de devam 
edildi 

Eski barut şirketi müessisleri
riııin ihdas ey !edikleri irti~a hadi
sesi tııhkikatıııa dün de müs
tantık Nazım bey devam eylemiş· 
tir. 

Dün mevkuflardan Nesim Ma· 
zelyah efendi isticvap olunmu~tur. 
~esim Mazalyah efendinin istic· 
Yabı öyleye kadar devam etml~tir. 

Müstantiklik öyleden sonra e
velki" gün dinleni pte şehadetleri 
bitmeyen ve bazı vesaik ibraz ede
cek olan avukat Arif Mustafa bey· 
le Şekip aduk ve Marko Naum 
efendileri dinlemiş ve bunların 
ibraz eyledikleri bazı vesikaları 

tetkik etmiştir. 
M üstantiklikçe tanzim olunan 

evrak müddei umumi muavinleri 
tarafından da tetkik ~dilmektedir. 

İstintak tahkikatı bu hafta için· 
de kat'! surette ikmal olunacaktır. 

Tahkikatın mühim safahatı ik· 
mal edilmiş bulunması dolayısiy
le bundan sonra hiç bir tevkif ya· 
pılmayacaktır. Mevkuflardan yal
nız Jak Basatın tahliyesi ihtimali 
bulunmaktadır. Bu da bu gün an
laşılacaktır. Tahkikati istintakiye 

bter bitmez müddeiumumilik evrakı 
tetkik ederek mutalaasını yazacaktır 
Yapılan tetkikatın şekline ve nevi 
cürme nazaran hadise, irtişa hu· 
susunda iftira ve hükOmetin şah· 
siyeti maiıcviyesini tahkirdir. Her 
iki cürüm hakkında ceza kanu· 
nwıdaki mevadı mahsusada azami 
ceza S sene ağır hapistir. Bundan 
başka mevkuf ınusevilerin ve Bos· 
nalı Lütfü beyin şekli harek~tl~ri 
esbabı müşeddededen bulunmak
tadır. 

irtişa hadisesinin tahkıkatı de
vam ettiği müddetçe polis müdü· 
riyeti müddei umumiliğin emrine 
iki sivil komser muıı' ini ile iki 
poliı mt1'muru vermi;.ıir. 

Defterdarlıkta 
İmtihan neticesi 

Geçenlerde Defterdarlık ta 
memurlar arasında yapılan terli 
imtlhaalarına ait evrak tetkik 
edilmiJ ve 24 efendinin kazaadı
ğı anlaşılmııtır. Bualardan 4 ü 
tebliğ 1 i iatihlik, 19 u tahıil 
memurudurlar. 

• 

Talebe lw~i 

Dün encümenler mulıtelif 
meseleleri n..J.zakere etti. 

Balkan talebesini yakında 
alakadar eden meııaili müzakere 
edecek olan komiıyonlar diba 
darülfünunda toplanmış, müza • 
kere edilen maddeler üzerinde 
mutabık kalınmıştır. Yarıo bey
nelmilel talebe ittihadında Bal
kanlı ta(Pbenin vaziyetlerini 
müzakere edecek olan lcomiıyoa 
toplanacaktır. Her iki lcomiıyo· 
nun raporları perşenbe günü 
yapılacak olan aleni içtimada 
müzakere edilecektir. 

Balkanlı talebe dlln oehrimiz
deki bllyfilc camileri ve müzeleri 
ziyaret etmişlerdir. Bu gOnd de 
Haydarpaşadalı:i tıp fakülteıini 
gezeceklerdir. Murahha1lara bir 
kır ziyafeti de verilecektir. 

Türkuvazdaki ziyafet 
Türk ve Romen telebe 

birlikleri reisleri 

Şehrimizde misafir bulunmak- rülfünun emini ile diger müder
ta olan Balkan talebe murahbıs· rislere teşekkür etmiş ve Balkan 
ları evveliti gece, talebe birliği devletleri talebeleri şerefine iç
tarafınden Türkuvazda şerefle- miıti. 

rine keşide edilen ziyafette hazır llu nutku müteakıp ııra ile söz 
bulunmuşlardır. 

alan balkanli murahhaslar gör-
Milli Türk talebe cemiyeti ta· müş oldukları misafir perverlik

rafından verilen bu yüz kişilik ten dolayı beyanı teşckkürat 
ziyafete Darlllfünün emini Neş'et 
Ömer, KöprlllO zade Fuat, Na- eylemişlerdir. 
'llluk lsmail, Maarif emini Behçet, Bu sıralarda, Romen heyeti 
Hukuk fakültesi umumi katibi murahbasasından M. Dr. Roşu, 
Ethem Akif, gazetemizin Bükreı türkce .• yaşasın Gazi, yaşasın 
muhabiri Mahmut Sefaettin Riza cümhuriyet • diye batırmıştır. 
beylerle diğer bir çok zevat M Roşunun bu necip hareke· 
davet edilmitti. ti türkuvazdaki yüzlerce davetliyi 

Milli Türle talebe birliği reisi coıturmuş ve hepsi de "yaşa· 
F eruh bey ziyafet ortasında, irat sın • deye bağırmıılardır. 
~miş olduğu ateşin bir nutuk Gece ikiye kadar devam eden 
ile, talebe birliğinin davetine ziyafet samimi bir hava içinde ni
icıbet ettiklerinden de.layı Da- lıayet bulmtştur. 

~~ • .._.....,.. ..... ~.;.....+...,, ........ ..:.....-.-- ........... --

Poliste 
Kelepçeli 3 hırsız 
karakolc an kaçtı 

On kapanında Kllçük pazar 
poliı karakolunda evelkl giln ga· 
rip bir hadiıe olmuıtur. 

Mahlıemeleıde 
Hronika davası 

Ağır ceza mahkemesinde bu
gün "Hronika. davası inbıç olu· 
nacak ve Madam Eleni hakkında 
karar tefhim edilecektir 

HUtelerrllı 

Slnopt• 
Yeni yapılacak 

fabrika 
için vasi bir arsa 

alındı. 
,ptaki metıUk kibrit ubrilr.anıııll 

>erine inşa edilecek kibrit fabrikuı için 
Sinopta yeni bir arsa pe)·lenmiı ve ana 
krokİ!llİDı kibrit inlıiur idareıi. bty'eti 
teftiıiye reiai ATnİ bey ıehrimiıo golir· 
miıtir. Ar• belediye lıehçeoiyle lr.lltl!" 
hanenin araıındaki &rasada. Arui ald 
yangın yeri olduğu için gayeı mukavim-
dır. r 

Arsa sahası 22,000 metre murabbaı, 
160 melro arz, 102 metro .ı.rinlilr.todtr. 
Eski fabrika yerindeıı yirmi dakika me
safededir. Arsanın kuyularının oularınd&ll 
numuneler ıı;otirilmiflir. Bu nllmllllller 
tahlil edilecek ve kuyu sulannın kibrit 
anayiinde istimal edilip edilmoyeceii 
anlaıılacaktır. 

Aı ni umanda Sinop!& bulnıuıbilen 

kum ve çakıl gibi malıemei iataiy•ia 
nümuneleri de celpedilmiıtir. Bu aUJn11· 
neler de mUbendia mektebi labaratuva
rında tablih olunacaktır. Bu meni -
vafıl.: bulundugu halde bir aya Udu 
fabrikaııııı iniUlll• lı&ılanacalr.tu. 

Bina Uç aya kadar ilr.mal edileck, 
kııın da makine montajı yapılacalr., fab· 
rih il~ bahara doğru faaliyete ~Jı. 
yerli kibrit ittib..ıiııo baılaııacalı.ıı Harbi 
umumide Keıkindeki biı fabrikada :.. .. 
kin kibritlori diye iptidai ıekilde kibrit 
yapılmııtı. Yeni fabrikanın iınalttı pi,.. 
sadaki kibritler gibi muntazam olacakm, 

15000 Liralık Bir borç 
63numerolu ocap eski uhibl 

madenci Memet Arif bey hale:· 
kında dnn icra dairesince hapia 
kararı verilmişıede, bilahara bir 
şekli bal bulunarak Arif beyin •~ 
!ikinden birinin satılmasına lcarır 
verilm~tir. Hadile 011du.r : 

Merhuum Erzurum meb'uı• 
Rauf beye Mehmet Arif beyin 
15000 lira borcu bulunma· 
ktadır. Rauf beyia vereaeai Me • 

hmet Arif beyden bu parayı tah· 
sil için icraya mürııcaat etmitlor 
ve nihayet hapiı karan alllllf].,.. 
dır. Hapiı müzekkereai polis ıaii
dllrlüğüne gönderileceği zaman• 
da Arif beyin vekilleri gelerek 

Müteaddit hınızlıklarla maı• 
nun bulunan ıaethur hırıızlardan 
3 sabıkalı karakola getirilmitler 
ve kelepçeli olarak odada otur· 
tulmı9lardır. 

gayri menkul bir malın tuarruf 
senedini ibraz etmitler, bu da 
teminat olarak kabul edilmit ve 
hapis karan kaldırılmlfbr. 

atları Hayvan hastalığını haber 
2.6 temmuzda Veli efendi ça-

At ko~ularında 
İzınir 

yırında yapılacak at koşularına vermeye:nler 
İ§tirak için İzmirden şehrimize Mıntakaları dahilinde bayvıa 
atlar gelmektedir. ha1talı1Clarını vaktinde haber ver-

Pangaltıda yangın meyen köy heyeti ihtiyariyelerinla 

Bu hırııılır, bir aralık icara· 
kolun tenhalaıtığıaı görOnce liçü 
birden kaçmışlardır. Neden ıon· 
ra bu hırsızlardan biri yalcalan
llltf ve karakola getirilmifee de o 
da kaçmııtır. Şimdi bu hır111lar 

Emenelle aranmakta vır. 
Pahalı buz satanıar Üç hırsız yakalandı 

Pan~ltıde Ergenekon cadde- tecziyesine devam edilmektedir. 
~inde Dimitrinin Bakkal dükka- Bundan bir müddet evel Akıehlr 
nından yangın çıkmı§ ve dük- Melez Doluya merbut kürt kary .. 
kandaki eşya tamamen yandık· !eri heyeti ibtiyarlyeleri hakkında 

Son günlerdeki tiddetli 1ıcak- Bayazit poliı merkezi o civar-
da bir çok evleri aoyan Salih, 

lar yüzünden bazı yerlerde buzu Hüseyin ve jiray isminde üç 
narhtan fazlaya &attıkları görül- maruf hırzızı yakalamııtır. Bunlan 
müş ve bu gibiler hakkında ta- o ınmtakada soymadık ev bı-
lcibat başlamııtır. rakmımışlardir. 

İ da çamları Bir kokain kaçakçısı 
Ar!Rlardaki çamların sene~i Kokain ve mOsldrat kaçakçı· 

200 lira icarla ve 20 sene mü- lığından dolayı Beyoğlu, poliı 
ddetle emanete devredildiği ha- merkezi Vangel iıminde bir 
kkında hey' eti vekile kararı dün adamı tevkif etmiftir. Hakkında 
eınenete tet>lit edilmiştir. tahkikat tamik olunacaktır. 
.._.__.._...,( --.. ..... ..-------~ f'• rn 
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R•şvekilimfa Ankara hukuk mektebinde 
/ ,l/ı lıublrinıi.dn rui mlerlndsn / 

tan sonra söndürülmüştür. takibatı kanuniyeye tevesaill olun· 
Erbaada bir intihar muıtur. 
Erbaa.dan gazetemize yazılıyor: y · b' • ti' 

Erbaa tütün inlıisari tahrir memur- enı ır eczacı cemıye 
!arından 60 yaşlarında Mehmet Eczacılar cemiyeti, feç«D ... 
efendi lver önü köyünde kendi neki gongresinde ecıahane .. bilıl 
kendini ustura ile boynundan olmayın ecıacılar tefrik etmit 
kesmek euretile öldürmüştür. ve cemiyeti yalnız eCL hane ..W. 
Hiç bir kimeenin hayrına §erine bi olanların ıızalt!fln• muvafık WO
karışmayan Mehmet efendinin nnüftll. Son !<'•inlerde eczacı dip
intiharı bir türlü anlaşılmı1mı§lır. !omasını haı 1 , fakat ecıahane -

ı Deveran eden ~ayıaya nazaran Meh· hibl olmayan baıı gençler ye.ı 
met efendi an! bir cinnet netic&- bir teşekkül tesisi için çalıtmalıt
ainde intihar etmiftir. Mes'eleye tadır. Bu yeni birlite eczacı diPo 
vaziyet eden nıliddei umumilik bu . 
i~te bir ka~t olup olmadığını tah· !omasını haıı olan ve olmayan 
kık etmektedir. Erbaada şimdiye 1 bütiin ecucılar i,tirak ecleçeld•· 
kadar ilk dafa olarak vuku bulan dir. 
hu fa<'İa her kesi müteesoir et· 
mi~tir. 

)

3

cni hava gazı tankı 
Dolmabahçe hava gazı şirketi 

yeni bir gazhane yapacaktır. 
OcaJ... balosu ve yedi 

ınrılları 

B11 teşekkülü müteıebbı.terl 
13 gtmç eczacıdır. Kendilıırile 
temas ettiğimi:ı: bu gençler birli· 
ğin daha ziyade ilmi ve fikrl lll
hada mealetin iıtilaıına çalıfa
cağını söylemiftir. 

Bu birlik 15 gllne kadıır kon· 
Tnrabyada tokat!iyan otelinde gresini yapacaktır. Birlik milt.

vt-rilı·cek tlir!.-o<'agı balosunda şebbisleri, "eczacı. tabiriıaiD me .. 
yerli malları ile en zarif geyin· 
~iş olan hanıma gayet kıymettar ~eiin blltün ı~ul ~· ıunull• 
bır hediye verile<"ektir. Bu hanı· ıfade eden bır tabır obudı~ 
mm iniihabı için bir hakem kanaatında olduklarından te9ek• 
hey' eti teşkil edilecek ve balo ge-I küllerini "Türk farmakoloa- bir

cesi sırf bu işle m~şgul olunacaktır. j liii • namına vermişlerdir. 

!~j 
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Kadriye Hanı ıın dün 
lzmirde 

Uhakeıiıesine h:işlaiıdı 

l Onkadının 
•• • • 

numayışı 

Londra, 8 [ A.A l 
Bu akşnm, on kadın avam 

kamarası kolislerinde bir nüma
yiş yapmağa kalkmışlardır. Nü· 
mayişçiler, enternasyonal marşı
nı söylemişler ve mantolarını at
mışlardır. Mantolarının altında 
kemer şeklinde bir takım kurde
lalar ve bu kurdelaların üzerin· 
de kırmızı harflerle, hükumete 
serdedilmiş olan bir takım di
lekler yazılı bulunmakta idi. po
lis, nümayişçileri kapı dışarı et
miştir. 

Jzmir, 9 [A.Al 
Sui kast cürmile maznun Kad-

riye h. ve rüfekasının muhakemele
rine bu gün ağır ceza mahkeme· 
sinde başlanmıştır. Usulen yapı· 
lan ısticvabattan sonra müsten· 
tiklik kararnamesi okunmuştur. 
Bunda reisi cümhur hazretlerine 
sui kast teşebLüsfinde bulunanla
rın mukaddema lstanbul ikinci is
tintak dairesince men'i muhake
melerine karar verildiği halde da· 
irei temyizce kararın nakzı üzerine 
tekrar tahkikat yapılması bildiril
mekte Ye bu sui kast te~ebbüsü
nün mukaddema vaki sui kastlar· 
dan vesait itibarile farklı olduğu 
ve Gazi hazretlerinin harimine ka
.:ıar gil'ilmek istendiği ifade olun
ıaktadır. 

Kararname de maznunların sıra 
ile seciye ve ahvali hususiyelerine 
dair tetkikat mevcuttur. Kararna. 
me bundan sonra maznunların 

-· aralarındaki münasebatın ne şekil
de başladığını, Vefik beyin Lon. 
dra seyhatini, orada muhaliflerle 
temastan sonra Istanbulda Nasir. 
le mil§terek yazıhane açtıgını Ka
driyeyi, Vefik beyle yazıhanede 
nasıl tanıştırdığını Kadriyenin fe. 
dakar vaziyette kocasına iş bul-

"' 'ak eski kocasından dava etmek 
ı~in yardım vesilesile Gazi haz-

• r~tl~r,ine sui kast için Ankaraya 
• gıttığini ve muvaffak olmadan 

d .. a· on til'rünü göstermektedir. 
Bundan sonra Kadriyenin yıldız 

namı mlisterile Gazi hazretlerine 
mektup göndermesinin manidar 
olduıu hapishanede ihtilattan 

b 1 

men olunduğu sırada Hamidenin 
Kadriyeye gönderdiği Lir mektu
pta bazı tavsiyelerde bulunması· 

nııı c:ılibi dikkat olduğu, kamı
nu cezanın 61, 64 üncü madde· 
leri deHiletile 156 ıncı maddenin 
son fıkrasına gore Lüzumu muha
kemelerine karar verilmekte ol· 
du~u bildirilmekte idi. 

Bundan sonra mekamı iddia 
iddiasını serdetmiş ve maznunların 
.ıhval ve husu iyetlerini izah ede
rek Kadriyenin :.ekli müracaatının 
usul ve mevzuata muvafık olma
dığı, eski kocasından alacakları 

için mahkemeye müracaat etmesi 
şimdiki kocasının terfiinin de ka
nuna tabi olması lazım geldi~ini 

bildiği halde bu müracaat şekli· 

nin bir maksada matuf olduğunu 
ve kendisinin tabanc kullandığını 
bildirdikten sonra bu delaile göre 
icrayı muhakemelerini talep et
miştir. Bilahare maznunların istic
vabına geçilmiş, suallere kaçamak
lı cevaplar ile karşılanmıştır. 

Öğleden sonraki celsede ~ahit 
olarak Mevlut Emrullah, madenci 
Fahri lıeyle Mahmut Celalettin 
bey dinlenmiştir. Diğer şahitler 

gelmedi~inden muhakeme 17 tem
muza talik olunmuştur. 

l Muhakeden eı·elki safhayı 5 
in.ci sayfamızda olw.ynnz] 

Küçük telgraflar· 

"Ren,, in tahliyesi 
Londra, 8 [A.A] 

Avam kamarasında bir suale 
cevap veren hariciye nazırı M. 
Henderson, Ingiltere hükumetinin 
Ren arazisinin umumi surette 
tahliyesini arzu etmekte olduğu
nu beyan etmiştir. Hükiımet, pek 
yakın bir zamanda ve beraberce 
mezkur havalinin temamcn tahli· 
yesi için Fransa ve Belçika hükU
metleri ile temasa girecektir. Böy
le bir tahliyenin hangi tarihte 
yapılae<ığını tayin ve tespit etmek 
önümüzdeki konferansa aittir. 

Yeni konferansa dogru 
Paris, 8 [A.A] 

Debnts gazetesi, tamirat ile 
al5kadnr bütün devletlerin önü
müzdeki konferansa iştirak et
tirmesi luzumunda ısrar etmek
tedir. 

Iranda yeni 1 

h i r isy aıı -m:Psıır11is,Cl9Bll11Am.A~]em•~lllilln•ten-gmaz•etrlıle· 
sinin istihbarına nııuırua, beledij e 

Paris, 8 [A.A] 
M . Briand, tamirat konfe 

ransı hakkında fngiliz notasına 
hazırladığı cevabı ağlebi ihtimale 

nazaran yarın nazırlar meclisine 
tevdi edecektir.Bu cevapta konfe
ransın Ağustosun ilk günlerinde 
açılması kabul, fakat böyle bir 
konferansın alakadar devletler
den her hangi birinin toprağın
da toplanmasından doğabilecek 
mahzurlar kaydolunarak içtima
m lsviçrede yapılmasında israr 
edildiği rivayet alunuyor. 

Tahran, 8 [A.A] 
( Röyter ajansı bildiriyor ) 

Hükumetin, Faris havalisin
deki vaziyet hakkında nikbin 
hulnnmaıına rağmen şimdi 
Kheınsi den bildirildiğine 
göre araplar isyan etmişler 
ve Niriel aldıktan sonra Şira· 
za doğru ilerilemeğe başla· 
nıışlardır. 

· _Şükrü Kaya Bey 
_ Artvin, [A.A] 

Bugun Ardahandan h k t 
d d h·ı· are e 

C; en a ı ıye vekili Şükrü Ka 
8 

bey ve ordu müfettişi ve kol:r
du kumandanı paşalar saat on 

sekizde şehrimize gelmişler ve halk 
~ tarafından çok hararetli ve samimi 

bir surette lcar.şılanmışlaı·dır. 

Kars, 9 [AA] 
Jahlliye vekili Şükrü Kaya 

.e umumi müfettiş Tali beyler 
iğdıra hareket etmişlerdir. 

loğazlar komisyonu· 
nun. protestosu 

Cenevre, 8 [A.A] 
I Akvam cemiyeti umumi katibi, 
talya? deniz tayyarelerinin Ka
radenız üzerindeki tayranı hak
kında bo~azlar komisyonu tara
fından gonderilen Haziran 929 
tarihli mektubu, boğazlar mu
kavelesini imza etmiş olan de _ 
v!etlere yollaınışhr. --1eynelmilel ticaret odası 

Amstcrdaın, 8 [A.A] 
Kraliçenin zevci prens, harici

ye nazırı sefirler hey' eti ve yük· 
sek memurlar hazır olduku hal
de beynelmilel ticaret odasının 
beşinci kongresini açmıştır. Bu 
münasebetle hariciye nazırı bir 
nutuk söylemistir 

meclisi 14 Temmuz merasimi için 
istenilen tahsisntı belediye reieinin 
muhtariyet tnrnftarları ve komünist 
azanın muhalefetlerine rağmen kabul 
etmiştir. 

-X· Bern, 8 [ A.A ] - Fransa ile 
aktedilmis olıın ticaret mukavelena· 
mesi hu gUn imz..<ı edilmiştir. 

·X· Los Angelo , 8 [ A.A 1 - Bu 
sabah saat 8, 45 te hafif bir zel:u~Ie 
his edilmiştir. Bir saat sonra yeni 
bir hnreket daha olmu tur. Snntnfc· 
springs te ilci kişinin ve iki ~ocuğun 
ynrnlanmış olduğu bildirilmektedir. 

* Montreal, 8 f A.A] - Rose
mount golf sahasında Uç ki i, altına 
girmiş oldukları şemsiyenin sivri 
ucuna yıldırım çarpması neticesinde 
telefolmuşlardır. 

* Villacoublay, 8 [ A.A] - Clcr· 
mond Ferrand tayyare mitinginden 
avdet eden M. Laurent Eynac saat 
18, 15 te karaya inmiştir. Avni mi· 
tingten gelen bir tay rnre , ~re ine· 
c>ef;i sırnda dtışüp · ;arçala~mıştır. 
l iot ile zevcesi yaralanmıştır. 

* Madrit, 8 [ A.A J - ~ahık Va· 
l~~ce umumi kumandanı jeners.I 
(.;ıronn uleyhinılı• ikame etlilmiş olan 
ınuhnJ,cmey6 ali b"h · d' .. rııe ıvanı 
huzurunda bal}lanılmı"t r. 

.;.:. Pari , 8 [ A.A ]• - M B . d 
l f . 1 • rıon 

A mım se ıny e l''rımsnnın n 
fi . . k b l . oma se ırını a u etını"tir M B · d . • · · rıan ın 

Almanya sefınyJe hUkuıııNler kcın· 
feransının toplıınncaAı ) er hakkında 
guruşınilş olması muhtt:mcldir. 

Amur nehri tf\ştı 
Moskova, 9 {A.A] 

Amur nehri taşmış, bir çok 

yerleri su altında bırakmıştır. Çin

lilerle meskun havalide bir çok 

kimseler boğulmuştur. 

Takip edilecek usule geiince, 
F r~nsa hükumeti müzakerelere 
münferit heyetler vasıtasile ve 
birlikte devam olunması fikrini 
telkin etmektedir. Bu suretle kon
feransın heyeti umumiye!>i tami
rat mes' elesini mevzuubahs ede· 
rek, Lehistanı, Rumanyayı, Yuna
nistanı, Portekizi, Çekoslovakya 
ve Yugoslavyayı da müzakerele
re iştirake davet eyler. Gene bu 
cevapta rnlitehassıslar komitesi· 
nin Young planının tatbikın-: 
dan tevellüt edecek teknik 
mes' eleleri halletmesi ve 1928 
Eyliılünde ~uku bulan Cenevre 
mültalemclcrine iştirak eden dev
letler nmrahlmslarından mürek
kep bir komitenin uılaşma ve 
Reu arazisinin tahliyesi meselele
rini tetkik edecek bir komite 
teşkilini müzakere etmesi teklif 
olunmaktadır. Alakadar devlet· 
lerin bu esaslara müstenit bir iti· 
lafa kolaylıkla vasıl olabilecekleri 
zannolunuyor. 

----
~lısır kıı·alı Pariste 

Paris, 9 [A.A] 
Mısır kıralı Fuat buray,a mu

vasalat etm;ı;;tir. 

4''>apanın sefirleri 
ı Roma, 8 [A.A] 

Bir milyon dolarlık afyon Pap~. vekili Bergongini Duca 

S F . 9 [A A] krala ıtimatnamesini takdim el-
an rancısco, . mistir. 

Gümrük memunları, bir Çinli " 
kadının aşyası. arasında bir mil- Chamberlai~ hasta 
yon dolar kıymetinde afyon bul- Londra, 9 [A.A] 
muşlardır. Eşya musaderc edil- Sir Chamberlain gripten muz-
mişf r tariptir. Yatakta yatmaktadır. 

Az, öz 
•• eso a s Kefen soJ1ucul•rı 

mühendisle 
birlikte vazifeye haşladı., 1 

lUC§lıur bir f rcmsı::. mulıarriri 
llindistatnı dola§mıı, intibalanm 
bir gar.eleye tefrika ediyor. 

Le:zetle okuduğum bu ıeyahaı
namede bir nokta üzerinde duT· 
dum: 

Ankara imar fioınLyoın uda Pr. Jansen 

Anltaranın imarına memur 
edilen Pr. Jansen bilfiil işe baş
lamış bulunuyor. 

Profesör Jansenin çalışması 

için Halk Fırkası salonu hazırlan
mış, büyük bir masa kcınmuş, 
planlar duvara asılmış ve harita
lar da getirilmiştir. Ankara hari
talllrı Harita dairesi tarafından 
yapılmış olup şehrin en bUyük 
kısmı bitmiştir. Binaenaleyh pla
nın derhal tatbiki ameliyesine 
başlanabileceği anlaşılmıştır. 

Profesör Jansen harita kop· 
yesi çıkarmak ve toplamak üze
rinde kontrol yapmak üzere dört 
mühendisin çalışmasına lüzum 
gördüğünden bu mühendisler 
temin olunmuştur. Hakiki hat'ita 
evvelce kendisine verilen vesika-

Bir Tayyare 
daha geçiyor 

Oldorcbard, 8 [A.A] 

lardan farklı olduğu ıçın planın 
teferrüatı oldukça değişecektir. 
Profesör Jansen ilk işi olarak Ye
nişehir Gazi boluvarını tashih 
edecektir. Bu boluvarda otomo
billerin geliş gidiş tarzı ve bilhas
sa her iki taraf tan sokak tela
kileri profesörü mütehayyir et
miştir. Profesör bu caddeyi oto
mobilin süratle ve rahat seyrü 
seferine en müsait bir hale 
sokacaktır. 

Ankara,da bu planın umumi 
hututunun meydana gelmesi için 
bugüne kadar sarfolunan paradan 
d a h a az para lazımolduğu 
fikrindedir. Profesörün Planda 
ve her nevi inşantta istinat ettiği 

üç esas iktisat, istetik ve sıhhat
tir. 

Vukuat 

Amerika • ltalya seferini yap· 
mak üzre hareket etmiş olan pa
thfindr tayyaresine 75 mil mesa· 
feye kadar askeri bir tayyare j 
refakat etmiş ve avdetinde Ok- 1 
yanos tayyaresinde her şeyin yo· İ 
!unda olduğunu bildirmiştir. 

Küstah bir hamal - Haydarpa_a 
hamallarından sabıko1ı Niyazi, Ismail 
Hakl.:ı bey namında bir zatı hamali· 
ye ıncs'ı-lesindcn dolayı dôvmüştur. 
Küstah hamal yakalanmıştır. 

* Bir tabla için - ~ehreıni· 
ninde otlıran Nuri ile Ömer bir 
tabla mcs'elesinden kavga etmi. ler. 
Nuri yumrukla Ömerin di~lerini 
kırını tır. 

Hi11 distanda feyzanlar 
Madras, 9 [A.A] 

tlindistanın garp sahilinde kuv
vetli rüzgarlarla bil'likte olarak 
gayet şiddetli ynğmurlar yağmak
tadır. Cochin den gelen baoetle
re nazaran, feyczanların mi:tcma
diyen devam etmesi dolayısiie 
geçen ha~a vaziyet son derece 
vahim idi. Bir çok evleri sular ::ılıp l 
götürmüş, bir çok kasabahmn · 
tahliyesine mecbur!yet hasıl ol
muştur. Trivandnım den. bildi

rildiğine göre, içinde 14 kişi bu~ 
lunan yerli bir gemi, sahil açık· 
larında devrilmiştir. içindekiler
den hiç birisi meydanda yoktur. 

Bükreste fesat 
<» 

Bükreş, 9 [A. A] 
Hükumet aleyhinde bir fesat 

tertibnb keşfedilmitşir. işte eli 
olan bir kaç zabit tevkif olun
muştur. 

1000 ev yandı 
Moskova, 9 [A.A] 

Svcrdlovsk civarında kain 
Kontişava kasabasında bir yan
gın çıkmıştır. Nufusça haylı ı:ayiat 
vardır. 

Ezifon çocuklar - Şofor Mah· 
mudun idaresindeki 1922 'numaralı 
otomobil Fatihte polis galip efe~di· 
cin kızı 12 yaşında Şukrüye h:mıma 
çarparak muhtelif yerlerinden ı ara· 
Jıı.mıştır. Şukruyc hanın Haseki 
lıac:tnnesine kaldırılmış, şofor yaka· 
lanmı t•r. 

* Bir !,adln çiğnendi - 1641 
numornlı otomol il Maı;kada Eatma 
hanıma ç:ııpnıı~tır. Fatma hanım 

Şi lı s lılmı ytıdııııa kaldırılmı~tır. 
Şoför Kemul yahalnnınıştır. 

* Perdelerden ne i tiyordu? -
Şirk.eti he\ riye vapurları minderle· 
ri)le perdelerini yırtmak suretiyle 
Jıasnr ira~ eden Yenikoylü Dimitri 
ile An :.ıs polisçe yakalnnmı:.:lnrdır. 

* Ku. U) a atıldı - Ortııkı;yde 
ot ır .. n 55 v r.r<la Jc:~ mübtelli 
olduıt ııs bi ha t..lıg n te .riyle ken· 
dısıni kuyu} a ntmışsada kurtarıl· 

mıştır. 

* Hır. ıılı 1\ ·- G l•('pede Hacı 
Mehıııt•t eteıı<liııin <"Hııl• (.' clki gPce 
hırsızlar girerek bir ·ok c.; n çalıp 
hnçm llırdır. * Cerh - E) tipte Mehmet paşı:ı 
medrc t.:Sincio otumu Mehmet ile 
lı:;lam isııulerinde iki 1,i i 1\avga et· 
mi~ler, netfoede lrlllru Lıçab.la Meh· 
mcdi iki \erinden ·,aralamıştır. =-== ~ •• J 

Yunan kadınlaı·ı da 
Atina, 9 [A.A] 

M. V ..:nizelos, kadınlara inti-

Jrakta )Cl · Loğu~nıa 
Basra, 9 [ A. A] 

Irak hududunda yapmış oldu
ğu akınlar sık sık ihtilaflara se-

1 bebiyet vermiş olan Akvam aşi
reti reisi Faysal - ud - dovişim, 

hap hakkını veren kanun layi
hasını meclise tevdi e~miştir. 

Bir zelzele 
Tunus, 9 [ A.A ] 

Saat ikiyi yirmi geçe merkezi 

muhiti 1000 kilometre mesafede 
bir zelzele olmuştur. 

İbııissuudun geçen Nisan ayında 
göndermiş olduğu tedip k~vvet
leri ile müsademesi esnasında 
almış olduğu yaraların eyileşme· 
sine binan tekrar faalıyete geç
miş oldu~u bildirilmektedir. Ha
lihazırda Necit payıtahtında bu
lunan lbnissuut yeni bir tedip 
seferi yapmak üzre kuvvet topla 
nmktadır. 

Biı'Onir devletinin bütçui 100 
milyon frank imi§ t'e bunun 12 
milyonu Maharacaya tahsi at ola. 
rak t:eriliyormuı. 

ı ay aç gözlü t'Cl)' 1 
Yüzde on il.-i .... Mesellı bu he· 

aba göre Fransız reüicümhurunun 
ralısısatı lıeş milyar franl; olmalı. 
1\ ispet budur : 

.11alıaracanm veziri diyor: 
- Şark garba benzeme.:. Bi· 

zim Maharacamı: üç buçuk okka 
zünıriitle silsti!nmeden sokağa ,,. 
1.-arsa itibardan düıcr. 

1'erbiyemi bozup lUaharaca ce
napları ziftin pcldııi ye.sin diye«
ğim. 

Hindistan kadar fakiri p>lr bir 
diyar ~·ok-tur. 

Dünyanın en aç, en myıf. M 

çıplak insanları oradadır. B~nunla 
beraber dünyanın en :ıengm, en 
§i§kin, en müsrif. en se~ adam
ları Hindistan hükiimdarlarıdır. 

Hiç bir At'rupalı kıral b~ 
kadar para yemiyor. Bu sert*i 
temin edenler o kadit olmuı hbl
dulardır. 

lsmaili mezhebinin ( giıycı mili· 
lüman) bir reisi var. Adına. Alo 
Han derler. Tebeasından her Wri 
belıemehal kazancının dörUe birini 
ona vermege mecburdur. 

V cnne::se karısı, kı~, oglu ıi· 
dip Ağa hana haber verirler. 

Ağa han ne ile uğruıır ? l'al
nı: paraları ta1ısil için senede bir 
ke'Te Hindistana gider, bir, iM 
hafta kalır, sonra Londraya, Po
rise döner. O milyonları sefaiı.t. 
sar/eder. Dünyanın en biiyülc ,,. 
fihlerinden biri de odur. 

Hindistam bir taraftan lngilu· 
re soyuyor. Bu kafi değilmiı PH 
kendi prensleri de ıoyup solan4 
çeviriyorlar. 

375 mil~·on insana edilen bıı 
~ulüıtı fazla değil mi ? 

istibdat ne aç gözlü imif ... Bir 
malıaracamn. hatta doğrudan do
ğruya idare etmediği bu beni· ôtl
em üzerinde ne hakkı vardır P 
Hunlar lıinduları hindi gibi ylyor· 
lar. Milyonlarca insan dör,t sıuam 
tanesi ile .geçinsin, bu tuf eylU. 
Paris barlarında onların s4ylul 
ile caka sat.sınlar ... 

Zenci esaretinin ilgtuı için bu 
kadar emek sar/eden lngilis dev. 
letinin bu 'iyaıi ve i~mai bit w 
tahta kurulan orada himaye N 

idame etmesi haysiyetine muvafık 
mldır? 

Hindistan 750 müyon memell 
bir inelitir; bunım :ran sütünü in
giliz zenginleri, öteki yan ıütGnll 
de üç ,·ü: kadar raca ve maharo
ca içiyor; ineğin yavrularına ela 
bir damlası kalmıyor. 

istibdada lanetler. - C. N. 

Otobüsler ve kanalizasyon 
Kanalizasyon inşaab Beyazıtta 

şebeke ile birleşmek mabadile 
yakında Eminönündea Beyuıda 
doğru. temdit edilecektir. Ameli· 
yat, Fincancılar yokuıunu talcip 
edecektir. Bu itibarla Beyazıt ile 
Taksim arasında Fincancılar yo
kuşunu takip eden otobüı müna .. 
kalUb 10 temmuzdan itibarca 
tatil edilecektir. OtobUs nakli· 
yatının, inşaat bitinceye kadar 
hangi yoldan geçeceii lıenüı 
kararlaşmamışhr. 

Odada münhal azalıklar 
Oda meclisinde münhal iki 

azalık· iÇin intihap heyeti topla· 
narak ınüntehibi sani listesinin 
tanzimine başlanmışhr. İntihap 
Perşenbe günü sabahtau akpma 
lcadar devam edecektir. 

Torosta keçi avı 
Macar avcılarından mürekkep 

bir hey' et şehrimizdeki Macar 
sefareti vasıtasile Türkiye avcı
lar cemiyetine müracaatla baza 
r.ıalumat talep etmişlerdir. 

lstihbarabmıza naz.a.rau MaCU' 
avcıları eylulda Türkiyeye pl
mek iatemelctedirler. Bunlar b• 
radan Toros dağlarına giderek 
ya bani keçi avlıyacakiardır. 



HİKAYE 
. . -

Soyununuzl Utak teker fabftkaaa -
sene Upk laaYaliıindeki mahsul-

{ AltUA1""" bir pplaklar cemi· f [ Nutkuna devam ederel~ j ler iyi \faıiy.ttediT. Pancarlar he· 
yeti var. & oemiyetill kalhn, 8rkek Çıplaldak yalaız uhhi olmakla n\iı tarladadır. Bu ıeneki rekolte 
cüaa ·#aelı 6u &rcalclarda· gün ğe" kalmıyor, aynı zamanda [Gene Uıak kasa Qlerkuinde 6000 tOD, 
ıihp 'lrabcitıyor . Cemiy~ı ba,lfo ak3ınr ve alini sayri ihtiyari Eakiıçbir ve 1ı1ir aıtilhakatta dahil 
11NmJ.ketlerdc de dal budak 3<Jr- pantalon cebinin bulundüp ye· olmak Uıre 25,000 tondur. 
ınaga ba§ladı . Bunlar hususr hah· re götıirıir] Şeker fabrika11 Hnt~tle elti 
~reli 'ırf"1plaf.. • fakat ajır Çıplak kadın _ Bir teJ mi ton işleyecek vaziyette oldutuna 
""'"dolaşıyorlar. ln~anları tabi4ıın arıyoraunuı? röre bu ... alta ay faaliyette bu· 
yaraıtı;ı şekilde bırakıp muıur Çıplak erkek _ Mendilimi lunaeaktır. 
akidelerd~n kurtarmak isteyın bu anyordum. Mendili ıehir kıya· , Fabrikama tealı edlldlti ·~~ek! 
~miyete mensup bir erkı,k gene fetile beraber bırakmııım. 1 pancar miktarı 4ı000 ton, ıkancı 
ayni cemiyetten bir kadıncı te3adU f Çıplak kadıa _ Bir el çantaıı • sene 9,.500 ton i~i. , _ 
ediyrx, selamlamak ;,·in elini şap· alınız. Her ıeyinizi içine koyar- + Bartmda bır vak a - . ~ 
kası.Ha ~türüyor, şapkası olma· smıı. Bundan daha afif bir şey tını~ Kaıpunar köyünde fecı btr 
ymcca ba,ltı selam ıı eriyor.] olamaz. vak a olmuştur. Kanlt oA-lu Salı· 

Çıplak erkek -Madam galiba Çıplak erkek.. El çantası mı hın eline geçirditi bir dinamiti 
beai tanıyamadınız. afif? • kartttırırken birden bin patla· 

Çıplak icadın - itiraf ederim- Çıplak kadın- Hayır ben çıp· yan tehlikeli madde At elinin 
lci, evet... laklıktan bahsetmiyorum. Çıp· parmaklannı uçurmut •• 

1
yOzft-

~plak erkek [kencliıiDi takdim alcl maıum bir ıeydir. Oıtadımıı nün muhtelif yerlerini )'•ra amıf· 
ederek] - Evarist Durıınd. geçen gün ne diyordu? Inaanlar tır· 

ÇLJak kaclın- Şimdi tamdım kapalı şeylere daha haristirler. + - Bulunmuş bir ceset -
efea , ne kadar detitmişıiaiz. Cinsi arıuıu da hep bu kapalılık· Adanada kafa tası ezilmiş bir 
Ah, ta...,. ukalmız yok... tan, geyinmit olmaktan ileri ge • ce•et bulunmuştur. Katil de mak-

Çıplak erkek - Onu da ka • liyor. tul de mechuldür. 
pıcıye ,..net ettik. Müfettiıler Çıplak erkek. D~tru llÖyliyo- + Adanada feci hw einayet
sakaUa tu tamaa çıplak olama· raunuz. Fakat ben size bir ıey Adanada, Karamezra köyünde 
yacatnaı icldia ettiler. ıöyliyeyim mi? Bugln kifi nutuk feci bir ciaayet ol.-ıuıtur. Rlfat 

Çıplak kadın - Çok iyi yap- ıüyledik, Hani gidip pyineek .. ve Hüıeyia iııniade ilci arkadat 
mışaııuz. Müfettlılerin vulfeıi· Çıplak kadın-Be• de aize bu- bir para meselesindea dolayı •v· 
naslaıına diyecek yok. Ah, ie· au s&yleyecektim. [ Ve1tiytre dvl· ıaya baılamıılardır. Bir aralık 
çen ~ bunda bir rezalet ol· ru yôrUrler. ] Rifat bıçağını çekmif arkadaşını 
du ki, ıizin aablınıı biç kalır. bir lcaç yerinden yaralamııtır. 

Çıplak erkek - Ne gibi re.- Hüaeybı de aynı bıçakla arka· 
zalet? )/>'< şını muhtelif yerlerinden cerh 

Ç-s>lak kadın - Ay bilmiyor _ ~'Ç etmiştir. Meticede iki gavpcı da 
muıunuz? B&yle renlet ıörülmüş ~-- • aldıkları yaralann tesiri ile öl-
ıey deJil. Adamın biri. .. [Kadın_ müılerdir. 
kızanr) .. edamın biri Ht donuyla Şehremini beyf endi ye + Karııı kaçmaıın diye -
gelmemıi? ikamet etmekte oldutumur.. Gene Adanada Ali iıminde bir 

Çıplak erkek-Ne diyorsunuz? Nevbahar mahallesi Fatih yanıı- çingene lcarıımın baıkaaı ile b· 
Çıplak kadın - V allahı, hiç nmda yanmıt ve yerine bir çok çacatını haber almıı ve biçakla 

bu kadar çıplak kadının yanına evler inp eclilmiftir. uvceıini ökUirnıüıtür. 
iç donuyla gelmek olur mu? Tabi Halkın ve vaaiti nakliyenin • bmir llapiahanesinde - ltmir 
O··yıe-J.e "-et -k. Herifi hemen bahar kah bapishanetiade bir Utip ıubkO~· 

.-g ı- fazla ıeçtii'i Nev ao ••OD b l ·~· . . 
kapı dl•arı ettilet". . ır. yed eri hitam u mayan oa ttç a.lflJI 

,, bet aeaedenberiahiç tamırat ıur· ı d' · · ,_ bekk da ~·"'k"kata 
Çıplak eikek - Dotruıu ya, la da sa ıver ıli ıoau uı ,... ı 

k d h memiı Ye yaj'murlu zaman r baıJanmııtır, 
ahlakunııı düzeltme için 8 8 

bir ıöl halini almıştır. Bu .oka· • Balıkesirde firengi - Bahie· 
çok vakitıi.ater. tm yakınından geçen Haıeki sir ve Sus~ııhkta flrengi mücadelesi 

Çıplak lcadm - Biz çıplak in- caddeaindcn bir iki direkle dolayııiyle yapılan taramadan sonra 
San t.--~--lur bu aidi-1

- bir haylı 13~159 nufustan 2400 kitinin firen· 
nu\al" e· faÇ alınacak Alektirilde ıokagm ten· 

u~racaca~z. Daha. düa d oetla- ı•-· . b gili olduğu anlqılmıştır. 
5 ,, a• vir edilmeli hem ha ıun i.atira •· * lamirde bir vak.'a - Kadınlı 

nmdan birlne ıöy1iyordum, çıp· tını temin edecek laem de ıuyiş erkekli 23 ciqene Jımirde Halka 
laklık bir aezaket ve safiyet mek· ve inzibat noktai nazarından fa· pınarda iki kitiye hücum etmi§ler, 
tebidir. ldCli bulunacaktır. Şehreminl Mu· mudarebeyl lillb seıleri takip etmit, 

( BiTdın durur, erkek kadının bittin beyin ve ait bulunan Bele- neticede 5 kiti yaralanmıştır. On uç 
k,.ı,.a-1,,,. *:..• 1ı bir tokat yapııurır) · d'L'- t' · ki•i tevkif edilmittir. ~ 0

• ..... " diye daireıilıin aazan ı~a mı ı · b. 
Çl-'•k erkek - Bir •iaek f d" • Aydında iskin it erı ıtti -

ana k celbetDlenizi rica ederim e en am Aydında iıkln muamelltı bitnıit ve 
madam, her halde ıizi ısıraca • Cemil iıkln daireai kaldırılınııtır. Dansı 
tı. 0 bir vili)·etlerin baııoa! 

Çıplak kadm -TeıekkDr ede· Paralarıınızdaki harfler • CeUıı golu - lu nire tabi 
rim. Dotnuu buralerda çok si- Harf inkilAbımızıu bir şahese· TorhJ}ı civarındaki yttı bin douüm· 
nek var. GGya bu aiaekler hep rı' de "sikke. lerimiıde uörülme· Cien tazla yer kaplıyao Cellat golU· 

1 -• e nU11 kurutulmasına karar vcrilmiıtir. 
bizim yjiıtlmüzden çota mı,-ar. lidir. • lzmir nli konalı - Birinci 

Çıplak erkek - iftiranın bü- Darphane de boş duruyor. Aca· kordondaki M11 ır konıoloshaneıi 
,nfb.. Bu adamlar biıim pro· ba peyde~~y p~ral~~ımııa değiş· vali ırnna~ı ittihaz edilecektir.ili.il 
paıandAmızı çürütmek istiyorlar. tirmek L:abıl değıl mı. 
Gali9- çivar köyün ahalisi terzi, l brahim Halil Yeni bir cemiyet 
ıapk•cı, ıömlekçi, kunduracı }"'ırtnıa telefatı Moskova, 8 [AA] 
olaca~ 

1 

Litin Amerika hakkında tetki-
Ç'1ı.k kadan - Evet, güya Berlin, 8 [A.A] katta bulU1L111ak üıre beynelmilel 

biz d• oala11n ticaretin~ kesat welt-Am-Montag, gazeteıi soıı ziraat enstitüsü yanında bir cemi-
veriyorm~fUZ [Kadın erkeğin en· ıamanlarda Bavyerada hük~~ yet ihdas cdilıniştir. Bu ceaiye• 

dd 1. b" t kt sUrmü~ olan fırtınımın 34 kışı· ıeıine d4ha ıi et ı ır " cıvu· T ld tin teckilinden mabat, cenubi 
b nin ölü111üne aebep o ukunu ..... 

rur] Bit ıinek efendim. Gali a Amuika halckındaki malOmatı 
L.. h yazıyor. 

bu ıiaeklorı ltiıe ~p şu men us Ruıya dahilinde neşrü tamim 
düşnıula"mıı ıönderiyor. Radyuın istihsali için etmektir. Cemiyet, cenubi Ame-

Çıplak erbk - Ne yaPfalar Kap, 8 [A. A] rikanın ıiyast Vt:amelt teılcilatları, 
muvaffak olamazlar. Biz ünınve Cenubu Şarki afrikadaki ma- ilim ve it adamları ile temau 
mezhebjnJile sadık kalacatız. denlerden radyom ihracı için ya· girecektir. 
Evell pplUlık ıihhat doaıektir. 1151 lngiliz ve yarısı Amerikan 
Vücut hawaaleı, ıtık görür( Aksırır) olmak üzre bir milyon lngiliz Iİ· 
çıplak YM&llMk ~tui\I da matp rası aerma:yeli bir kumpanya teş
lup •'-'* dem~ktir. (Gene ak· kiline tetebbüa edilmi~tir. Yakua
sınr) Yiicudun bütün totekküli- da radyom fiyatında bir tenezzül 
bnı pip tibi, b,.tit ribi, ~·~ vukua geleceği umit edilmekte
tizma, zatürree, uttUlccnp ııbı dir. 
haatalıklara karşı bir z1rhla çevir· 
m•k demektir. 

[ Abınr ve lf k1ürür ]· 
Bir gemi battı l!3 

Londra, B [ A.A ] 

Sırp topr~ıada bir 
hadise daha 

Sofya, 7 l Foı ] 
Sırp - Bulıar hududunda ve 

Sarp topratı dahilinde bir cinayet 
yapılmıftar. Makbalün bir bulıar 
çifciıi oktutu aöyl•niyor. 

Panik! 

9 Temmuz 1929 kambiyo, 
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Yeni ref i karaı·~ar 
Ali karar Hey'eti riy etinden: 
Şılede ahzi asker şubesine 

memur iken Şileden İngiliz e 
Yunanlılardan mürekkep işgal 
kuvvetleri tarafından işgaj edil
di~ sırada Şile kaymakamlığı 
ve Jandarma kumandanlığı veki
lttini den&lıte edan şube reisi ve 

rn.uumelit memunı ile birlikte 
kılarak anadolu)'a geçmek içia 
hiç bir teşebbüste bulunmamak 
ıuretile i.mali milliyeye muhale
fet ı;tmesinden dolayı Hey' e ti 
mahıusaca nisheti askeriyesinin 
kat'ına karar •erilmiş olan pi· 
yade yilzbqısı Nurettin efendini• 
335 senesinde Şile ahzi asker 
şubesine bıemur olaıak geldiği 
ve kuvayi milliycnin işıralinde lru
vayi milliyeye iltihak ederek Aa-

·ı iearet "f' ... y1 ker cemi.nele ve ıevkuıde hizmet 
ı: ••• , Bk. eylediği, yunanlıların işgalinde 

IO Jnltre fNDkı 190 
J Neoçhlılyt 

zsl = --.. ... 
Milli lktl!ıt Bk. 

1"" 
:< Şlrlr.et1 Bayn1e geri çekilmai ha\ckmda bir emir 

a.M, .;=. A teblit ohuımadağından rüfekuile 

Çele 

A.4118 .....ı .\11.D.Y. ,.a. ı• 7 birlikte Şilede bldığt , et-ada k • Ni\')'ork l t1rk ı.. O.. ......, • 
Paril .. Frank ı2 s2 • " • " ıoo dıj'ı müddetce yunanlılann ama-
Mllaao " Uret 25 ~. M"daay•B- line hizmet etmeyerek hallan 
Berlla " ._.k cı! 50 ;ı. =1 s.wt menfaatiae ve uayifia tıemiaiae 
Sol7a " '-• ı •7 !, Tiirldy• mlll1 gayret •)'1edikle.ri ft ortalak IÜıo 
....... ,. .... ~ lttlh•t .. 
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P!-q " Ku.ruıı 3 42 ·rij' Bozkurt tikte btanbula gittikleri ve kuva· VlJaaa ,. Şllla .. T 
...... ,. .,..... s 31 ~ Auadolu A• • yı milliyeye iltihak ~k me.ae-
Vtll'flln ,. Zelod 

4 29 l ~ Jet. Umaa lesir.de ay&tındalci malullyetinde 
Atiaa !>rü.ı 3'7 21 t\.n Ba1>• KuurchD 
Bllr.nt IO ~ ~ 2.ıi62 /ı :.... •~ıllll ç--. 11 5 :n bllyük bir maııi Oldutu .. eu-
lloekova ı Çroaeaa 106!? J 062

1 

~ Bakırk6J • 1ea hidemab aabitede istihdam 
u.-1_ ...... _ 27 52 27 35 == · TGrk ka.lır M. edildll\: amil' '11' _. ... •• ._,,. llrael Diıı. ~ MMmer T• ~ a• ye ı mı 11eye mu-
l•tikrtu'lar u ....... -~ IWefetine kanaat hasıl olm~ 

94 8 7 95 '~ " " ._... cihetle hakkındaki karann ref,_. 
etlkruı D. vadel .. fiL •-~- ·ım· 

f 
J>ib'unu •••dılaede ıssı 2 ' ıas şo' Oıküdar. Kadıkö~· mutte .:en ııuuar ven iftlr. 
lknntlyell deair 70111 o l•DW' ........ l • • • 
1902 GlarilJde. ~; i Atıınbul T. Auo 41 sc , 1 :) ı; Ali karar hey' eti riyasetinden: 
1908 W4M•alltl 1 ~ Rihttm dok. An. Fransızlar tarafından Kilim 
19" TllllUaM A*eriy iuihat ~~ad 1 

ı 
19Cl3 T ı "" ~nk merk ~cu 1 polis memurluğına tayin edilme-

l '°' enip :; ı.t. ~pl•r• sinden dolayı -hey' eti mahausaca-
=.,. ~: }~P ; 1 ~ neJJ (Mli ta.nye.) hidematı devlette ademi istibda-
~- ıtoa • a ~ Tük t6e. Aao. mına karar verilmiş olan Diyarı 
..,. 1'°9 .,. Dıalıan Türk ., 

1909 eeue-... t-n cleifrm ıır.. Bekir yat& mektebi müdOril sabi· 
liiİliiii9liiSiiliiiiiiilliliiiiiii .. iliiıiliiiiiiiiii•li8iilııİııımliliiliiiiiiiiiiiiiiiil;;;;iiiiiiii:l~~MlliiiiiiiH.iiibiiııiıra....,~ ... ı",,:;;t''.;.;;"·..:.....i kı Muatafa Şefik EF. hareki ti 

Borsada külçe altın 
Kambiyo nukut ve esham bo

naaınm iami yeni borıa kanunu 
mucibince değiş mit ve borsa 
menkul kıymetler ve kambiyo 
borsaıı namını almıttır. 

Bu münaaebetle klilte al
tunun borsada muamele g6· 
rmMİ bazdan tarahndan il · 
eri ıürülmüıtür • Bu husuıta 
borsa komıor vekili Haıan bey 
ıu izahatı veriyor: 

·- Külçe altaa, gümüt ve pla
tin gibi kıymetli madenler ahıu 
ve aatuaı boraanın ittigal ecleceti 
huıuaat araaına dahil detildir. 
Bu gibi ;tler için Avrupada ayn 
boraalar vardır. 

Me1eli külçe altm itleri Loa
dra, ehJt•• v. ı. Amıterda• pi· 
yasalarında yapılmaktadır. Mem· 
leketimizde bu gibi kıy•etli ma
denlerin külçe halinde külliyetli 
miktarda alıntp satılmaıı mutat 
detildir. lngilterede bakır Ye 
pamuk için de ayrı ayrı borsa
l.ar vardır. 

Dünkü muamele 
Dün borsada isterlin 1006 açıl

mış lOOS,75 kapanmıfbr. latik-

Kral Fuadın ıeyahatı 
Oijon, 7 (A. A] 

Mütenekkiren seyabat etmek· 
te olu M111r karala Fuat Cenev
reden buraya aelmiıtir. 

Bir orman yangını 
1-Mt-ea, 8 [ A.A ] 

Askeri kuvvetler orman y ... 
gınanın ılrayet dair911nİ tahdide 
ve civarclalci senatoryomda bnlu
nan 200 çocutu lcurtarmata mu· 
voffak olmutlardar. 

8 Tena111u:. 929 1icaret .. milliyenin bqjanğıcında lmvayi 
mflliyeye ltnıak ederei" mDi;,fld· 
dit muharebelerde bulunup Ki· 
lia ciYanada mecruh Ye F raıw> 
lan eeir düftiitünden Kilise gö
tlrülerek lıapaü tevkii ve bilA
hare kefaletle bdaliye edilditi .a 
laavayi milliyeye yardun etmek 
malc.aadile ve kwvayi mil!ye ke-

Borsası ıiatlurı 

Cinıi 

gdav ,a •. ı,. 
• çaHlarlı 

Yurnuıuk 
1'ır.ıl ı<a 
Siinter 
~crt 
Donuıe 
~nı ruabhıt 
llıılgıu·l11t11q 
Ecnrhi 
~~ı;\dıır 
!'if ıeır 
Arpa 
' 2, ı <"iaırk 
!'-.ubut 
1 Milli) tl 
• J11uu 
Karyl'ml 
~ uhf 
Un 

ı·. "'· p. 
-~ 

' 
.. , , , 

J 
ısl 
9 10 

l 

! "4# 
lSIG 
1368 
1300 
1000 

llt 

l4 5 

razı dehitt de iş olmamtf d6yuau 
muvahhide tahvili 183,75 aça}DUf 
183, 50 k~anmlf, 124 yukan 
gelmiştir. Borıa bariclllda Tllrk 
altuau iıeriode 868 • 861.5 me 
nıttaD muamele olmuttur. 

Almanlar ve Yung planı 
Beı-lin, 1 [A.A] 

Almaa1a ziraat oemiyetleri 
Y ounı pllnı aleyhinde karar ver· 
mitlerdir. 

PuU, 7 (A.A] 
M. Bortbelot Jaıi1k ..ılri M. 

Tyrr.U Ye 5 Ajuııo.ta topı.a.
cqa UllDOhman Y ~ _ plioı 
kOllferaa• llakluncla ~ 
lerdir. 

Almanyada hazırlık 
8-lila, 8 (A.A) 

mandanlarınm -.iplerile dahi
de kalarak polia ~ U. 
bul -.. •emuriyeti --- clll. 
manıa ah•al ye harekitmdma ali 
kuvvetİeri haberdar ey~ 1ID 
ailita ve ceplwıe ~ leftZlm 
Dire p.dermek mretDıe muawo-
aette bahmdv.ndan " maali ... 
lliyeye mnhard hiç bit- llanlcetl 
olmayıp vatanpef'\'er ve aect,e 
ubibi bir zat olduiu ve bi1&llan 
iltildll harbinde ~~ 
vuifei wteai,,..W ifa 
ve.aik ve kuyudlı reeaıiye 
tahakkuk elmJf "e.asea p....,. 
ıı.-. fevkal' ade hizmeti dolsa> 
naa ve onlara polio haftreDI 
yapu Şefik- efendinin bata 
.Şefik efndi. olduA-uda soora cla9 
ta' mik edilen talıkikat netleeD-
llde villyetln iı'anndan an~ 
•11 olmakla halckındaki ıa.. 
na ref'iae müttefikan karar ~ 
miftlr. 

( Jhratro. sinema J 
Bu ak .. "' 

l'erabda ı .ftUlıııl ı a,al&fp • 
Falaiıe 

Bankalar aleminde 
Franko • Azyatik Buka&IHI 

l.tenbul pbeai; 15 temmuzd• 
itibaren Galatada Voyvoda '°" 
katında 104 · l 06 numaralı t»
n•ada ifayı 111UMDeleye bati• 
,...att.r. 

iLAN 
Çıplak kadın - Galiba ken· 

dinizi 6fltttlnür. 
Çıplak erlcek- Olabilir, Saka. 

lımı 1'eadirditi111 için olacak. la. 

Dün gece bir infilik notice
ainde Yarmouth açıklarında bir 
aeminin batmıı oldutu haber ve· 
rihnektedir, Bir tahlisiye sandalı 

Detroit, 8 [A.A) Hava müsait olursa .•. 

GaMtelM, biik6aıetia liyul 
keme~ için baarkldarda 
balunaaak olan tertibat komi• 
sin"1 toplanma yeri olarak Bade 
ıehriai dütünaicıkte old.,_ 
yamıaktadw. Gazette de V-, laft. 
k(lqıetin alakadar devletlere 11111-
rabhula,ınm bir Hın.ini pde
rm" oWatuM ve bu IDUIUhM
lar anmda M. Sobt ile maliye w 
minıkılit nezareti "toba111Qa. 
r mm bulunduğunu znıakt•dır. 

Heva garaizoDlanDda ,.paa.. 
•rfıu olan iıa.tuta nezaret et· 
mek iiMre bir betotıume mi· 
tohaaıw illtiyıac vudnı. Talp 
o1ı11aı.n. abrada Mv& ma.t
teı ...... a ewak ,.. müspet 
ntih 'rrde _..acaatlvt Ulzuın u 
ilia oluAur. 

san ahfmaymca .. 
Ç1plık kadın - Doğrudur. 

Ben de saçlerapu Pttirdiğim za· 
mnn kencihpi üt\itm'4itüın, 

Çıplak erkek-

ve bir muhrip bu mmtakada 
taharriyatta bulunmuılar iee de 
aneak bir takı~ enkaıa taadiif 
etıııitlcr ve kaybolu ıcmiden 
hit bir ir. bulamamıtlardır. 1 

Fkserisl zenci olmak üzere Nevyork, 8 [A.A] 
~ OS kişi .. base • ball • ~nu oy· Atlat okyanoıunda havanm 
uaaa bir 111ahılli• tribününde müaait oldutu ve tayyareci Y •· 
ç.akao bir yanımdan dolayi ıuhur ceyio bu qbah Romaya müte
eden panik neticesine mccrqh vecclhen uçma11 muhtemel bulun-
ohımştur, 1 dntu bildirilmektedir, 
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1 Y elkencİ Vapurları 
aradeaiz kıka ve aur'at posta11 

SAMSUN 
VAPURU 

TE~?Muz Çarşamb 
Günü alıı:ş.tmı Sirkeci rıh· 

tımından harekerle doğra Zon· 
guldıJc, lnebolu, Sa111snn, Or
du, Gireson, Trabzona Sür
mene ve Rizeye gideceir. 

Tafsıiat için sirkecide Yel 
kenci Hanında kain acentası· 

na müracatla. Tel. Istanbul ıs-
....... ımı .......... .. 

1 TEMMUZDAN İTİBAREN 
UMUMA AÇILAN YALOVA 
KAPLICALAR! MÜNASEBE
TILE 13 TEMMOZ CUMAR
TESi GÜNÜNDEN iTiBAREN 
YALOVA SEFERLERi TEZYiT 
EDiLMiŞTİR. 

Gidiş seferleri: Topheneden 
Seyrisefain rıhtımından Cumar· 
teıi, pazar, salı,çarfamba perşeııbe 
günleri saat 9 da kalkar. Bunlardan 
cumartesi, salı, çarfamba sefer· 
leri Büyükadaya da uğrar. 

Geliş seferleri: Yalovadan cu
ma, pazartesi, 13,45 te kalkar, 
dojru latanbula gelir. Cumar· 
tesi, sılı, çarşamba 15,30 da kal
kar, Büyükadaya uğrayarak lstan· 
bula ielir. Seyahat umuma ser
bestir, 

İ oıanbul icra dairesinden: lot4nbulda 
Çakmakçılarda S.buhyan haıııada oda

lı&ıı iken elyevm Bolgaristanda ikamet· 
fihı meçlıul Karakin ,·eledi Kirkora: 

Tatyos veledi Hacı Artinden borç al· 

dığıaız biıı beı yllz liraya mukabil uh

deıine yefaen feraf edilen Narlı Kapıda 
Mirıhor l1y11 b. mahallesinin l•tao yon 
nddeainde cedit 59 numaralı dUkklnın 
nıııf bi~t"si borcun vtrilmemesinden do

layı lıilmuzayede sablması talep edilmiı 

ve teblifi muklazi ihbırname tebliğ ed
ileınedifinden tarihi illndan itibaren bir 

ay zarfıada 929 585 dosya cumarasiyle 
icra daire.tine müracaatla borcunuıu ver
meniz veya şayanı kabul bir itiraz der· 

meyan eylemedifiniz takdirde meık6r 

hi ... bilmU•ayede ııatılaeaj!ı birinci ihbar· 

name makamını kaim olmak üzere ilin 
olunur. 

J •tanbul icra dairesinden: Fatma ~dreyya 
hanımın Yervınt Beciıyan efendiden 

iıtikru eyledijfi altı yUz liraya mukabil 
vefaen ferag eylediği Boguiçiade Pa:a· 
bılııçeıi mahalleeinin Köybaıı ıokağında 

atik 19 cedit 47, 47 numaralı maa bıhçe 
bir hap hanenin nısıf hiMesi indelmU· 
ıayede JUz lira bedelle talibi uhdesine 
ihalei e't'veliyui bilicrı, ihılei kKt'iyesi 

için on beı gtin müddetle miıuyedeye 

koaulnıııtt.ıır. Elye>·m hududu; Sabri beyin 
bue n bahçe•i, köybatı caddesi, mer

hum Sahip molla beyin vere9"leri tarla 
ve bahçesi, ahara ait hane, Hacı Selih· 
ettia beyin bahçeıi ve tariki has ile mah

dut, kıyden allı tahminen on dönüm 
mikdarmda yübekçe bir tepe üzerin<le 
mt1ım.ir ve gıJri müsmir e~cnrla müzey

yen arazi dahilinde tahminon iki yüz iki 
&rf1ll murobbaında Uç gözlü bodrum 
kılından mada, ik.i katlı hanede, iki mer

mer taaJık, iki ııalon, bir kısmı ylıklU 
ve dolaplı altı odı, Uç alaturka lıellyı 
nıuhtevi dahilen eaki yağlı boyalı haricen 

kaplamaları tamamtn, pencereleri kı"mtn 
muhtacı tamir hanenin bir kı~mında ka
pudan Muatafı elendi müstecirdir. 

Bahçede harap mutpak derununda gö
mUIU iki kilp, mermer bilezildi sırnıç ve 

tafhk. ve 1&ireyi havi tımami bin altıyiiz 

lira ki)·meti muhammeneli olup mezklır 

hisaenin iıtiruına yUzde beı 1.amla talip 
olan!ar ve daha ziyade malun1at almak 
1.!tej·enler hiiseye mu~ip kiymeti mu· 

hammenesinin yüzde onu nisbetinde pey 

akçeiini ,.e 929-2397 dosva nuınıraqınt 
ıııllsıaıshiben İstanbul icra . daire&i ınUza
rcdl": tuhe!ine mdr•<'a&l eluıclcri Ye l-8-
929 larihinde aaat 14 den 16 \a k•dar 
ihalei kat"iyesi )apılacaıından ~ü~trrile
r;n biı1.at veya biJ,·ek3le hazır bulunma
lar• i18n olunur. 

J ll1.nbul mahkemei asliye birinci hukuk: 
Jııj loaıiserliğinden: ~Ialıkemcce furu

htıııa karar \·erilen müflis Artin efendiye 
ait Lir kıaım yazmanın 13 • 7 • 929 cu· 
mart Ji gJnU "'4t onda ıultan hamamın. 
tfa toı.31) an hanıntn ikinci ks.tında şiı
man o •!u tr ndinin ticarethanr.:~inde hil
r.ıi.ı._:ı .Jc furuht ec!ileceglndcn t:1Hp ola
nl:lrı:ı \f"Ynı Ye saah ınu.:ı.yyendt: ınal-.alli 

rı:ıez ··.Ja hazır bu!unnıa!arı illn olunur. 

Çok ~'il< ve çök sagHam olaıll"il yena modeHDer 
uc~ ~<c·· ':; ~~1tYJ ve beırıız.Bnı saırı'fDyatôrııdalkn emsansız 

;_ __ _ ırli"ufu ©'loDayısnyne her 'ft':aırafta 
ıraıçğılbet bu B ıuyoırBar. 

Acentası: Galatada Bozkurt Hanında 

F ZLI KARDAşLAR 
münhaldir. Talip olanların 

Vakıf al(ar laı 
,müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
- Tophanede ekmekçi ba~ı bo~az ke,;en 132 No. diikklin. 

2 - Tepbanede ekmekçi bF.~ı lıo~az kesen 136 J:lio. dukkfin, 
3 - Çakmakçılarda daya hatun valde hanı cami altmda 13 No. oda. 
4 '-- Çakmakçılarda daya hatun valde hanı cümle kapısı haricinde sajt· 

daki mahal 31 · 2 No. 
5 - Çakmakcılarda daya hatun valde ham cümle kap,sı haricinde tı.I' 

daki mahal 31 • 1 No. 
6 - Beşiktaş Sinan paşa atik vapur iskelesi 33 · 35 l'\o. arsa. 
7 - Takıim Firuı a:rn cami tahtında 29 No. oda. 
Müdcl.ıti: müzayede 28 Haziran 929 dan 20 Temmuz 929 Cumartesi p:Unil 
Balida muharrer emlak kiraya verilece~irıJ~n nııızayedeye vazolunmuş· 

tur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dort buçu(!uııa kadar 
prtnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek nıtizaycde}'e iştirak 
etmek Uzre İııta.ııbul evkaf müdilrlüğünde vakıf akarlar mlidUrllığıine 
müracaatları ilin olunur. 

Evasf ve mü~temiliitı hakkında malumat alma!• isteyenler bu müddet 
zarfında mUzay~de odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını gôrelıilirler. 

Vakıf akarlar 
nüdürlüg·ünden: 

~f iızayedeye vazolunan enılak 
Bahçe kapıda dordllncii lakıf hanın zemin kat ıııda 22 . 5 No. ma?ıııza 

ile 3. 4 No. telefon mahalli ve 9 • 1 No. aralık mahalli ve hanın usma 
katında 8. 1 "No. penceresiz oda ve birinci katta 37 ve ikinci katta 8 · l l'io. 
oda ile 27 ve 28 ve 29 \C 30 ve 31 ve 32 ve 34 No. odalar. 

Mllddeti müzayede: 10 Temmuz 929 dan 31 Temmuz 929 Ç~r§amba günü 

kadar. 

Balada muharrer emlak kiraya verilece~inden müzayedeye vazolunmuş· 
tur. Taliplerin ~e,ıni ihale olan son ~ıinlin saat on rlurt buçui;'Uııa lr:ıdar 
~artnameyi okumak \C teminatı ınuvakkate ita ederek müzayedey~ iştirak 
etmek Uzre lstanbul fa·kaf mttdıırlüğıinde vakıf akarlar aıüdurlii!!;ıiııe ""' 
racatları ilin olunur. 

Evsaf ve muştemiliitı hakkında malumat almak isteyenler bu ;r'• 
zarfındd müzayede oJa•ına müracaat ederek ecri misil raporlarını g .. r 

Mahlul at 
ııd11 l11A11 d mu ur u~un erı: 

Yedi kule hııricinde Fatih 'Aelımet mahallesinde ve caddesinde 25 ila 3.3 
mııkerrer f'\o. hi>oei ;_a)·ıas• ıııalılulen l::vkafa ait hanelerin hissedarı olup 
mahalli ikameli bulunamayan Fuıma Zehra hanımın lıissei mHblı1leye talip 
olduiiu taktirde tarihi ilandan itibaren üç ay zarfında mahlnlıit idareaıne 
nıtiracaat eylemesi ve aksi taktirde hakkı sakıt olarak di~er hissedara bedeli 
mukabili teffiz edileceği illin olunur. 

MahlUlat -:nüdürlüğünden; 
Kıymeti lira: 20 

Edirnekapu.unda hacı muhttin mahallesinde kiin camiin ta,ları 
bir hafta müddetle müzayedeye koamuştur. Talip olanlar kıyme· 
tin yüzde yedi bııçujtu nispetinde pey paralariyle beraber 
17. 7 . 929 çarşanba günü saat on beşe kadar çeııberli taşta İs
tanbul evkaf müdüriyeti binasında mahlulat kalemin~ müracaatları. 

Emrazı dahiliye 

VEREM 
ve gö~iis hastalıkları ın\italıassısı 

Doktor 

ŞEKIP HABiP 
Ayasofya Yerebatan Hacı Süley· 

ıtıRn aprtınıaııında. Cumartesi, P:ı.zar
ıesı, Çarşanab ,.~ Perşeobe, Tel: lst. 

3035 

S ulıan Ahmet sulh icrasından: Kasım 
efendiye ha ilim mahküm olduiu yüz 

yirrr.i beş liranın ma masarif "Ye üc~eti 
vekile! 1ah•ili zımnında Şehudebaşında 

Ho,kadem mnballe•inde Selim pa.a ~o
ka~ıoda 3 numaralı hanede mu"im hacı 
Tahir dendiye teblig olunm•k Uzere irsal 

olund.n ihbarname ıshrına mumaileyhin bu
lunma<lı~ı ve elyevm ikametgahı meçhul 
idüji;i mübaşiri tarafındın yazılın derke· 
nardın anlaııimakla ber mucibi talep 
ili.nen tebliğıt icrasına karar verilerek: 
mnmıileyh tarihi illndan itibaı·eo Lir 
malı zarfınd• ) a bizu.t ve ı ı mu11ddak 
ve~il güadermediği takdirde hakkında 
muaınelei kanuniyenin icra olunacağı 
il4n olunur. 

)J f'§İkta~ ikinci S\llh mahkemesinden: 
Borçtan dola}ı ruahcu.ı deve tüıu re· 

nginde bir adeı isparta halısı 15. 7. 929 
pazartesi saat on dörtte sandal hf.desta· 
nıdda bilmU•aı ede furuht olunıcajiından 
talip olanların ·ye,·m ve aaatı mezkUrda 
memnruna mltracaatları ilin olunur. 

B akırköy sulh mahkemesinden: Yeşil· 
kö.\ de Şevketi)'e mD.ba.llt'!İn<len ürfan 

sokn~ında 26 numarah hanede mukim 
iken vefat eden madam Vasilili.i binti 
Yorgi Dadalanin mukaddema tahrir edi· 
len terekesinia ıehrihalin on dbrdUncü 
pazar gUnU saat on birde mezkllr hıııede 
bilmüuyede lllhlacaiından talip olanların 
mi.ıracaat etmeleri )Uzuıııu ilin olunur. 

Ü •küdar Hukuk Hlkimligindea: Um·: 
ıııü kUlsüm hanımın otulları üıkU· 

Jurda tu·aıi Hasın ağa mıhallesinde 
ı, ,ı, ,. "I •okığında sakinler iken askere 
• ' lunup elyevm avdet etm..yen lb· 
.ı•lurıı oıilu Yahya ile Ahmet Sıim efen· 

•! r.n gaipliklerine karar itası hakkında 
ı· eylediği davanın cereyan eden 

ıııu ıkeme.si neticesinde r!umaileyhanın 

'•·•!'lı!derine dair 8 hazirna 929 tarihinde 
v"rilen kararı havi 23-6-929 tarih ve 
29-109 No ilanın mumıileyhıma Yıhya 
ve Ahmet Saim efendilere tebliii kabil 
olmadığından Hamın birer nuehuı ma
hallesi muhtarlığını tebliğ olunduğu gibi 
birer ntısbasıda mahkeme di"Yanhancıine 

talik olunduğundan teblijf makamina kaım 
olıoak üıere keyfiyet guetelerle ,ilin olunur. 

G alıtaoaray lisesi mildUrltlğilnden: Kam· 
pa ittirak ed-k olan 10,ll,12 inci 

ve ticaret birillei ve ikİllci ımıf taleıı. 

aının temmnzun ll inoi peqeııhe n 
13 Uncu cumarteıi günleri saat ondan 

onaltıyı kadar mektep idareıino aıUraca
at etmeleri. 

---------- ----- ---·--- ·=---=--

Askeri müna
kasa ilanlari: 

1 
... ' ...... ;~.i;i:ı:da M: 0M.' ~~k.iı~;i·. ~;;.~~i;;~ ..... ··ı 

ıı.ı. 1.ı;" komisyonundan: 
.,.,,,,,,,,,,,,,,,, ' .,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,, ......... . 
M Uteahltiı Hamdi bey tuoılıod.ın lealoiıl!d•Ju mal 1 ~-- .. ı.r- • t ııııp. 

ev.-.. lllll"fafık olm .. p<i•n detayı Nt ...S.. .a. lıilı .. _. ı.apa• mi 
uaulile b41mtıuyede aaıılıcalı.tu. tuı..i iti. T-.• ÇO r.,aıı... 111i!ııatlll ;-.-Jte 
g!inb saat 15 te icra olmnaoakUr. TalŞıleı.ln ıa.+«Sar• bıı6.aıı ı•W ..a.p1aruı,. 
yevm •• saatı muy,.._.ı.,n ene! m&lllıu mulubili11de Aıııı...-ıda mllll mCdafaa .. tın 
alma komilyonu riyasotine tevdi eylemeleri. 

D iyari~kic<'.eki kı*'tııı ilttiyıcı olan Ek":'ek kapalı zarfla ıa!!eaknıya ı. .... nf!ar. 
lııa!esı 11 to.mmuz 929 Ç&<f&llba c.ı.ıı Dıyutlıe&!r .'lıolı..C ..,. .._ komiyomıtodı 

yapılacaklır. Tılıplerin Diyaril>ekirde mezkur kun!.,_ ..... _ılon. 
} z111ir ve ci•arındaki kıtaatın ihti~acı olM .... l'll bfo1ı 11111o· ıııtı.nakauyı 

l<onmuıtur. lbıleei 25 temmuz 92!1 peqeah ıııı-e - l'-9e 1.-.. mlltalak.em 
mevki satın alma koıııiıyouunda yapıla.:Ubr. Ştrrtııameol•i pnneıı. ;-.,...ı.;.. ko
miıyon umuza ve teklifnameleriai vermek isteyenlerin lzmirdeki meüdr k.o:ıi.syonı 
mUracaatlarL 

f ''ü~ü;~ü·k~İ~r.i;·~-,:;.~~lı:ı~·k~~i;;~~~~'d~~·l 
''''~'''''''''~ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,, .... ' ,,,. 
K ıtut ihıi)acı için 540 adet ampı;l mubayaa edl~. 1\.ıoai JıO - 9ll9 

çarıamba gUnU saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin ıartıtameolıd gt....ıtri •• f'll't
nımede rızılı olan ıekildoki teminatlariyle komiıyonıunuzda huır buluıımaları ilaa 
olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için bir milyon ıltı yüz yirmi üç bin iki yUt kırk kilo kurn ot 
kapalı zarf uaulile mUnalcasııya konmuştur. İhı!eıi 6 alltlloa 929 ıoritıine ıuaaa. 

dif sah gUnJ ::!Aat on beate yapılacaktır. 'falipleria ıartnameeia.i konıie_t·ouumuzda 
görm•l<tri ve ıarını.::ıede yazılı olan :eltlldelti tııminaılanyle komiı;onuuıuda haıır 
bulunnıa!arı iltn o4anur. 
K ıtaıt iln>,a.cı içiıı 6000 kilo gaz yalı pazarlıkla ı:ıuboyoa edilocokıir. Paıarlıfı 

ihalesi 11. · 7 · 9'l9 perıenbe gunti saat 14 te yapılacaktır. ıalipiorin ~li"llıallMliD 
~örmeieri ve şartnamede ) azılı olan ıekildeki teminatla.riy le komieyonumuıda bazı 
bulunma!Mı ilh olu."ur. 
F raneız ve alının analize çimentosu par.arlık.la muba~aa edilecktir. Mık.tar ve ıera· 

itini anlamü. için her gün ve iıtiralt etmek üzerede 11 7 • 929 perttnbe gi!aU 
saat 15 de taliplerin komis)onumuzda bulunmaları ilin olunur. 

~ i Bakır köyünde barut fabrikalarında İl•.iltı harbiye 
ı + htam.bul eatmalma komisyonundan: + 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1800 metre bam ipek kumaş ve 150000 metre torbalık. .bıa lıapelı artla ve 

27.7.929 cum>rtesi gllnU saat 14 de ihale edilmolı: üzere mthı>lka,.,. ko
nuhnu~tur. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün komiayon~ l!'Jtlrae.utları. 

Ye mtlnakaNtya iıtirak edeceklerin teminatlarını hovi teı..1iinaıaeı.iai y-li 111G&yy• 
nindeihale eaatinden evvel Ankarada merkez aatın alma lr.omio,_ t•mll ey\.,...elerL 

Hadımköy satın alma komisyonundan: 
Ç.atalcanın HadımköyUndeki kıtaat hayvanatı için kapılı zarfla münakasaya konu

;up taliplerin teklifi gali 11örrtldüillnden ihale edilmeyen arpı pM&rlıllla mtıbayaa 
olunacaktır. Pazarlığın ihaleli 16 temmw: 929 tarihine müsıdil salı gtinil oaat 14 te 
Hadımköy sıtın alma komiıyonund• yapılacaktır. Taliplerin muıyyen guode kamiJ. 
yonumuzs. mUracaatlan. 

40 Metre miUbı muhtelif cins tahta ve kereste} 
mtinıkaaayi aleniye ile 

saat 
28 Metre mikiibi diı budık kara aj;aç çam ve saire 25; vıı. 929 14.00 13.50 1400 

5 roda çelik tel halat bir hurıı:atalık 

} 
munakaaayı aleniye ile 

iki 
saat 

10 roda çelik tel balat burgatalık 25. vu. 929 14. 30 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı e~yı bizalarındı muharrer gUn ft 
'8s!te ilıalelcri icro edilecektir. 

Şartnamelerini görmek ioteyederin her gün ve ,·ermek İJteyenlerin yevmi ib.olede 
muharrer saatle kaı;nm pat.da dcl1 ııtıtın alın.ı t omlı onunrlı, hoı1unma1ırı. 

Jandarma imalathanesi müdürlügünden: 
~lnntth.2.sa terıhi 

·O Keçeli belleme 
t Maa zencir tap küaele yular' 

, J4 Kıl yem torbası 
1734 • Kolan 
1734 • Gebre 1 

... 
1734 • Fırça JI 
1734 Kııağı 

341 Urgan 
2930 Eıı.ıaek torbaıı } lR· 7-29 10 
;9'/7 .Matara l& 7.'(9 14 
Satın alınacak on kıalem eşyı kapalı zarfla münakasa~• konoıldu mnnakaaa ı• 

karı.la hizalarında yazıldığı gibi lstavbul~a gedwJ>&tMI• l•nhnro imalltbuoainde 
yapılacılttır. Ş,artname imallthınede verilir. To~n ıar .. imlhı prlD&mede 
muaderiçtir. falipler teminaılarıaı mal 1&11.Llıaa t..ıı., -.e mali.butlarını teklifıııme 
!erine raptedilecektir akoi halde teklifnııne r•t edU-tıir. 

lstanhul nufus müdürlüğünden: 
2 Haziran 929 dan 930 seneıi Mayıs gayeıine kadar otan on 

iki aylık tabolunacak idare mecmuası münakasaya konulmllftur. Bu 
baptaki numuneyi görmek ve feraiti tab'iyeyi anlamak üzere i5 tem• 
muz 929 tarihine kadar taliplerin nufus müdüriyetine miit'ııca•tları. 

Mahlulat müdürlügünclen: 
Zira Kıymeti lira 
110 9000 

Galatada kemankeı kara muatafa pqa mahallesinde balık pa• 
zarı caddesinde 38 atik 52 cedit No. fevkinde iki odayı havi 
kirgir dükkan 28 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle müH:;e· 
deye konulmuşıada talip zuhur etmediji cihetle on gün mllddetlı 
ve paıarlık suretile temdidi müzayede edilerek milzayed~ gönii 
20 Temmuz 929 cumartesi gününe kararlqtırılmıştır. Tallp ola11' 
lar baladaki kıymeti muhamminesinin yüzde yedi buçuju nispi!' 
tinde pey akçesi veya banka kefaletini hamilen 20 • 7 • 929 cum., 
rteıi günü saat on beşe kadar mabllllit miidilri}etiaa ıııtirııoaatları. 

1111- Doktor 4mmın11e 
Hueki kadınlar baataaeıi Cilt 

Te Fireogi Hekimi 

Cevat Kerim 
Türbe de &ki .Hlldli aJww 

. bin~. Ttl: }Nam. 2622 
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