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lrtişa,irtikap Meclis reisimiz güzel 
san'atlar akademisinde. Cümhuriyet hükfunetinin irtişa 

ve irt~k~p mes.' elelerinde, sui isti
mal, ihhlis, nızamsızlık işlerinde 
blhıkkm nekadar titiz olduğu Ihsan 
bey ve Ali Cenani bey ve Mahmut 
Muhtar paşa davalarında görüldü. 

İhsan bey hadisesinde İsmet 
pqa hazretlerinin söyledikleri nu· 
tuk pek satfam prensipleri ihtiva 
eder bir deN kitabı olmağa ıayan· 
dır. 

Şu günlerde bir hadise daha 
çıktı. Freskolar, damatları eski 
meb'us Nesim Mazliyah efendi ve 
bir kaç kişi daha adliyeye teslim 
olundnlar. Henüz tahkikat ve mu· 
hakeme bitmediğinden bu zatların 
mUcrimiyeti hakkında söz söyle
mek meftimsizdir. 

Fakat bir zihniyetten bahsede
cetiz: Piyaaada bir çok namuslu, 
hamiyetli tticoann arasında, fakat 
ayııi tekil ve şemailde bir baylı 
dalavereciler de • tufeylJler gibi • 
ya§ıyor. 

Bunlann gayesi diirü!t ticaret 
değildir. Bu mahlfikat beynelmi· 
lel tiplerdir. Milletleri sülük gibi 
emerler. Saffetten istifade eder· 
l~r .. Memurların ahlik ve seciye· 
sını bozarlar. Hele bir memuru 
s~kıda görürlerse ellerinden gele· 
nı arda bırakmazlar, duygusuz 

lvatda!lsız, milliyetsiz kozmopolit~ 
er ır ..• 

t V p ~nlar her diyarda mevcut· 
H ur. arıste mahkeme hali madam 
~b~ itiyle utraşıyor. Münasebet· 

sız ır karı, Yahudi mezhebinden 
habık kocası ile ortak olup biçare 
d alktan tam yüz milyon dolan-
trmış .•• 
Fransızcada •vereme denilen 

flu maliyeciler dağ hırs:zlarından 
çok beterdir. lJmi, fenni, iktisadi· 
haydutlukla bulunurlar. Tutulma
ları da güçtür. 

Çünki çaldıklan minarenin kı-
ıfını da hazırlamışlardır. Cürüm· 

leri gizlidir. Bunların hiç biri ser
sem ve apw.l değildir. 
i Bu nevi kötü ticaret, ticareti 
ınba eder. Hiç kimsede şevk kal· 

mu. Rekabet ortadan kalkar. 

t~emizin hu meseleye par=u. B kundurması gayet isabet 
aerbeati ~ dav~ münasebetsizlerin 
ce~. :: bir fren teşki~ ede. 
buruDLu-111 u~ smıda bu tıpleriıı 
eİusalinin fen natnıak icap eder ki 

. 
1 

a teıehbüslerine ma. 
nı o ıun .•. 

Uçüacü fransız cünıh . . b 
~ unyetı u 
"Uersfe pençeleşti. Panama h d. . .

1 
. b ka a ıse-

sı tarı ıte ız ıra n bir hadised-
Bir çok fransız kabinesi sahayı ~~ 
eşkıyadan temizlemek için kan ter 
dottü. 

Bu tipler en ziyade parasızlık 
ve ikSladen darlık zamanlarında 
fnlire&e koyulurlar. Maatteessüf 
bir bolluk zamanında bulunmu· 
yoruı. Onun için uyanık davran· 
mlllıyız. Feaa para iyi parayı kov· 
dtıiq DMıl iktisadi bir düstilr, bir 

~ise ~~ü, pis, hilekAr, do· 
k . ı, düzenbaz tüccar veya 
~IDISJ'.oacuııun da iyisini" ekarte• 

t 
.. e<:eti varittir. Tek namuslu 
ucc:ar ve 8lllafı . ka . • mızı hımaye ve vi-
n:~~ t~c~r. olm~yanla
Cü . 1 milli hır vecıbedir. 
r -~~ tan ve ıerefi ile uğ· 
aşın~ 0 OÜllıah\trİyitte elde silah 

tecavüz ehnek kadar AA-
• ~ı.... • .u. ___ , • ~ır ve ne-

tıctıft7? §llllMM)ü bir harekettir. 
Ar.iz ~etiıaiz siyasi ve ad" 

§ekaveti kahretti. Atkolsun! ı 
~u gibi gizli ve sinsi şekavet-

1erın de.! ezilmesini adliyemizd 
d·ı . en 

ı erız. 

Ka21m paşa Akademiye gelirken 

• " emmm ı Meclis reisimiz Kuım paşa 1 Kazım Paıa akad · · ·ık 
haz~etlerı dun Fı~~ı~daki güzel evel mimari kısmım ziyaret etmiş· 
ıan atlar akademısını gezdiler. ler ve talebeden bir çokl ı M r . . . . . arıy e 

ec ıs reısımız akademının çizdikleri muhtelif pi" kr k"l 
erkek k tal b · an, o ı er 
d 

ve ız e eıı ve Aka- hakkında izahat almışlar v d·t. 
eminin müdürü Namık Ismail e 

1
6er 

B t af d 
. .kb d' . kısımları da dolaşmışlardır. 

• ar ın an ıstı al e ıldı. . . . 
Hamdullah Suphi, Yakup Kadri ~kademı gezıldıkten sonra iti· 
beylerle Şükrü Naili paşa, Hakkı na ıle hazırlanmış olan büfeye 
Şinasi paıa,Aydın meb'usu Emin geçilmiş ve talebe hanımlar tara· 
Fikri maarif emını Behçet fından misafirlere dondurma, 
beyler de akademiye gelmitler- pasta ve limonatalar ikram olun-
dir. muştur. 

T•l•lt• kont1reıı 
Kongre diın mesaisini 

bitirdi, bazı 
murahhaslar döndüler. 
Balkan 1'aJe, 

heleri kongresı 
dün sabah öğle
den evvel niha
yete irmiştir. 

Kongrenin son 
celseleri olduk
ça hararetli g~ç
miş, hatta hazan 
noktai nazarla
rında israr eden 
m u r ah h a s1ar, 
kongrenin tati· 
Jini ihsas edecek 
vaziyetler ihdas 
eylemiş !erdir. Romen murahhasları 

Murahhas~ar arasında, noktai 1 ltalyan murahhası tayyare ile, 
nazar .. farkı .b.ıl~assa, .Ba~kan ~a~e· Ro~enler ise vapurla memleket. 
be mumessıhnm vazıfosıne aıttır. lerme dönmüşlerdir. 

Gazi hazretJerile 
M. Hoover 

Romen murahhasları Türk ve 
Bulgar noktai nazarından ayrıla
rak, bu selahiyetin Peştedeki 
kongrede tahdit edilmesi fikrini 
ileri sürmüşlerdir. 

Nihayet Türk ve Balkan nok- arasında telgraflar 
tai ;.azarı galip gelmiştir. 

. ün ak§am Tokatliyanda hey'· 
etı murahhasa seı·nfı'n d ··ıf··· . :. ,_ c, aru u· 
nun emmi Ne:ıet Ömer B. tara
fından 150 kişilik bir . 1. .

1 
. . zıya et ve· 

rı mıştrr. 

Bu zi~rafette Neşet Ömer bey bir 
nutuk soyleyerek davete icab t 

eylediklerinden dolayı hazını:a 
teşekkür eylemiştir. 

Ziyaf.ette, Millet Meclisi reis ve
kili Nurettin Ali, Tıp fakültesi re
isi Ali Süreyya, Ethem Akif Köp
rüJü zade Mehmet Fuat, Hüsnü 
Hamit Kazetemiziıı Bükreş muha· 
biri Sefaettin Rı1.a Dr. Fethi, ikti· 
satçı Zühtü beyler bulunmuşlardır. 

Romen Murahhası kongre mu
rahhaslarının hissiyati tazımatka· 

renelerinin ReisiCumhur hazretleri
ne arzını teklif etmiş, teklifi alkış
Jarla kabul edilmiştir. 

Reisi cumhur Hz. Amerikanın 
milli bayramı münasebetile Am
erika Reisicumhuru M. Hoovere 
şu telgrafnameyi çekmiştir: 

"Amerikanın milli bayramı 
münasebetile zatı riyasetpenahi
lerine en har tebriklerimi bey
an etmekle bahtiyanm. Türk 
milletinin samimi hisleri ile bi· 
rlikte Amerikaaın N&deti hak· 
kındaki temennilerimin kabulünü 
rica ederim.,, 

Amerika Reisicumhuru M. Ho
over de ıu telgrafname ile cevap 
vermişlerdir: 

"Müttehidei Amerikanın iatildil 
günü vesileaile lOtfen bana gön· 
derdiğiniz haiiaaae tebrik telgra· 
fını almak beni çok memnun ve 
mütehassis etti. Gerek kendim, 
gerek Amerika milleti nanıına 

arzı şükran ederim . ,, 
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Az, öz 

Yenillgln tarihi 
A.kçura oğlu Yusuf Bey " Türk 

yılı ,, nda milliyet fikrinin ı>iştar
Ları hak/anda bir hüliisa yapmak
la tarihe hizmet ettiler. 

Türklüh ve Garplılaşmak omuz 
omuza gidiyor. Bununla beraber 
.. .. rplılaşmak tarihini yozatı yok. 
!.~Jlbuki bu cereyan, bizde, zun
nolundılğundan yenidir. 1296 da 
tercümesi lstanbul.da neşredilen 
bir kitabı tekrar gözden geçirdim: 
Sadrazam tunuslu Hayreddin. pa
şanın "Akı·emül mesalik,, i. 

Paşa, maziye her türlü ıöz riş
vetini ı·eriyor ı:e Garp medeniye· 
tini uzun uzadıya şerhettikten 
sonm knbulütıü şiddetle tat'siye 
ediyor. 

lbareler pek eskidir; fikirler 
ise, bu güne göre iptidaidir. Lakin 
bu fikirler tam elli yıl evel ne 
kada.r yeni imiş / 

ikinci Abdül Hamidin cülU.Un· 
dan bir ay sonra. Mütercim Ab
du"ahman ef erıdi tercümesini ba· 
ımak hususunda gllçllik çektilin
den bahsediyor. Padi~ha te1ekkilT· 
le onu hiirriyetperverlikle taımf 
etmektedir. 

Üçüncü Selimden itibaren gar
plılaınıak pek hafif bir ıurette 
beliriyor. Fakat muhalefet pek zi· 
yade. Cereyan çok sönük. Elli se· 
ne evveline gelinceye kadar hare.
ket pek zayıf. 

Ondan sonra cereyan büsbütün 
başka bi.r ,ekil allmf : Kelam hür· 
riyeti hiç yok; lakin buna karp 

' 'fT i.C. fü r..; ı': ! K lJ \ l I =-::=====-- ~ 
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Y uııan ıııüzal{eratına dair 
aldığımız şayani dikkat 
mevs1ıl<:. son ınalfimat 

Ankara, 11 [Telefonla] 

Tiirk-Yunan müzakerah etrafında Atiua 
dan gelen gayri müsait haberler dolayısiyle 
miizakeratı yakından takip eden mahafilde 
tahkikatta bulundum. Bu mevzuda muhtelif 
zevat ile görüştiikten sonra vaziyeti şu su· 
retle hiilasa edebilirim: 

Atinadan gelen telgraflar, müzakeratın son 
şekli hakkında doO-ru malunıatı ihtiva etme
kten çek uzaktn·. Bu müzakeratta 'fürkiye
nin büyük fedakarlıklara razı olduğu malum· 
dur. Bu fedakarlıklar münazaalı noktaların 
hey' eti unıumiyesini halletmek maksadiyle ya· 
pılmıştır. Binaenaleyh vasıl olunan netic· 
elerden bazılarını alıp hunlar üzerinde mü-
nakaşaya girmek istemek şayani kabul değildir. 

Esasen artık Ankaranın her hangi bir 
nokta üzerinde bir adım bile atmasına imkan 
kalmamıştır. Bu şerait altında ne kısmen ve 
ne de mevcut mesailin heyeti unıumiyesi Ü· 

zerinde yeniden müzakere açmak mümkün 
ve muhtemel değildir. 
Yunan sefareti erkaıııııın mübadele murah • 

haslarının bir iki gün zarfında lstan hula 
dönecekleri söyleniyor.- Süreyya 

"tılan tohum yerin altında neıvü· p L 
nilma buluyor. 1 
&~~~~~~ ıuan ol 

halıbüan bedüıiyelad, IWr,riyel, • 
miiıat·at um<hlerini, Garp medeni-

yetini almak lüsumunu tunııılu D 1 6 k • d d 
:::::~=. :ı;:.,,b~~ Un ~ü ıncı eşı e e 
kelam& kfbarlarla teyit ederek ya· ı 1 . I · l 
zabiliyor .... Yarım asırda tklifen {.3Zanmış o an numara ar, 
efhôri. umunıiyeyi mukayese etmek 
için s~e bir ölçü J 

Meıruti,·eı devrinde bile, bu 'I' 
günkü kadar ıel'besti ile garplılaş· :!t 
maktan bahsedill•nıezdi: Cümhuri· 
yetin ilanı bir eseri tarihtir. Fikir 
hürriyeti o gün takarrür ediyor. 
Maziye o gün veda ediyoruz. Ara
dan pek az: bir zammı geçtiği hal-
de ıurklılık, maz:i bize yalnız tu
haf delil, yabancı gelmeğe de baı
ladı. Bir eilci t•e menkul fikir, tıp
kı, köprü lhtünde, Mısırdan yeni 
geum bir hacı babanın kırmızı fe· 
sine benzemiyor mu ? l§te bu cez:
ri bir inkıldptır. 

Millet bu yeniliği hazmetti. 
Şimdi bize bir garplılık gıdası. ve
rmek için, tunuılunun devrinde 
oldusu gibi onu bir ıarklı ıahanı
na li-Oymaga hacet yoktur. 

Efktiri umumiye - dotru, yan· 
lı, • her saman mevcuttur. Yanm 
asır evel bu e/kô.ri umumi-yenin 
kabul edemediğini ıimdiki efkô.ri 
umumiye memnuniyetle, ve tabia-
tı ile kabul ediyor. - C. N. 

&! 

Paris sefirimiz 
Fethi B. 

tekrar geliyor 

Dünktl ketidede fişleri çeken hanımla numaralan dlnleyenler 

4000 lira kazanan 
31914 11629 



"' - ıı,ır.;. -_.ıoı, 

Dünki kesidede 
kzanan numaralar 

Döne. buQlıne. \farına aii rnlltef errik haberler 

[Bfrirıci sahifeden mabaat] 

39589 56153 6934 26225 
56527 19041 44031 17577 
4386 S84a5 54026 49788 
48823 47409 204 ı 7 34160 

200 Lira kazananlar 
54504 3164 34595 27460 
47267 23407 23501 38966 
29745 59988 39807 50565 
3578 51 ~~ 5'2701 18075 

44372 33825 34033 55200 
40525 21313 12849 16651 

1312 22651 43390 22143 
45991 36922 45755 22143 
53714 4118 35938 8994 
32200 18261 42663 18105 
32853 17869 52860 27799 
25435 55248 %67 42235 
15159 13495 55514 19524 
22614 52836 28858 17883 
4599 24927 29997 4'.l61 

10718 5842 20153 37370 

150 Lira kazananlar 
57892 43533 .32718 33664 
67416 44830 34119 17133 
50965 6456 40731 4527 

561 53896 59495 36263 
48972 1 43 11153 53815 
41675 33898 2528 30002 
55359 34665 754 57466 
48709 46789 57951 4ul82 
27029 47119 36635 40182 
17559 56918 2111 46402 
44783 46103 1601 14581 
5154 13839 14980 41089 
3839 17345 3012 32151 

22891 8894 38523 54048 

100 lira kazananlar 
51660 3gS67 56719 59750 
18425 10062 3'938 39958 
32731 22112 36420 4126 
55110 21298 277f!2 33264 
57()49 21198 27782 33264 
14935 53364 6286 20965 
18220 50388 8885 18183 
50750 25008 37590 5821 o 
37368 38799 16623 1151 
t nı 12 5922 30129 222s9 
40297 18c)79 50027 58681 
31741 50SO 59426 48628 
11195 40007 32662 59943 
37480 20249 4663 14958 
8469 13021 52082 47681 
25634 34648 18875 39805 
32778 !7200 13353 32505 
56851 16568 35125 18438 
49797 39490 31754 21956 
551'4 ~ 55726 26520 

638 »49 14018 282 
52746 ~358 513-70 48652 
1cm1 ~ 48SOCJ 31301 
41392 14187 29St 1 7392 
5942 1055 29414 47900 
31ı82 1-4536 J6065 9322 
11181 30M3 2384 34133 
45MN 0!90 8542 41799 
41Sl0 44191 4'1749 31443 
SOt!! 26163 26900 58e92 
54898 1026 24140 57071 
53042 19170 14S89 32936 
81 '1ô 1'6104 1757 48379 

57353 3008 24163 18575 
69359 10312 15581 16260 
18246 59980 21925 27569 
~35(,o l~l2 48722 16391 
26293 27418 42170 48110 
.ım 1'6737 43298 8668 

23M9 16593 46182 15725 
282o1 13768 55975 24477 
21m 19019 50211 43829 
11408 9609 36843 5102 
58247 25716 58501 36505 
47299 53534 54744 30103 
30168 75S2 15ıı93 50417 
54613 17786 
23383 12026 

1100 44878 
33059 39582 
19016 26579 
11749 4338 
24173 41579 
25927 29631 
46468 49570 
4342~ 259:>1 
46650 2822t3 
s94l3 ıss1s 
12015 5079 
28440 53 72 
53258 43940 

48280 
98961 
42365 
6526 

32761 
16640 
14210 
23958 
25550 
42345 
15601 
44 29 
56543 
39280 

621 
29541 
219&1 
4229 

43976 
17907 

52607 
28909 
35149 
49902 
39599 
44749 
18321 

39879 44674 38886 26474 
1S94S 48142 16162 385~ 
28166 2iı813 1045 12646 
10803 2,373 51558 32983 
8923 22196 45051 10106 

30539 50752 36793 23716 
30609 40350 3123 34305 
42339 19376 23998 33482 
58882 24729 33993 51993 
30194 22153 483 54813 
14381 5847 32407 43230 
28430 8415 48325 57966 
50799 30513 29069 17765 
34498 37237 20196 49979 
14527 3312 32103 48072 
50833 9532 54929 8057 
34243 22447 3116 36325 
15888 14555 16057 44000 
32069 7011 33849 4211 
47023 42660 39200 55155 
17909 14971 26580 47359 
24469 49484 5137 26726 
5879 16323 52959 4061 

32969 43255 23713 42249 
38529 52211 33979 40674 
26674 32254 15326 14992 
17513 47113 24903 12861 
22604 50036 39208 18760 
39207 44301 

Yakından mı 
uzaktan 

n11 ateş etti? 

Tapt1 harçları 
ten z i 1 edildi 

Yeni tapu lruuaunda tapu 
harçları yarı yarıya inmiftir. Ev
eke ferağ' t,leri9de tapu Mrcı 
binde elli beş iken şimdi binde 
yirmi beşe tenezzül etmittir. 

Bundan baıka yeni tapu kanu· 
nund halka teahilit gösterilmesi 
caas ittihaz olunmuştur. Mesela 
evelce, bir gayri menkulün ferağı 
için e malın o zamana kadar müt· 
erakim vergileri mal sahibinden 
aranır, mal dairelerinin ruhsat te
zkereleri sorulurdu. Bu 1U1ette 
halkm işi de gecikirdi. Şimdi bu 
uıulü kald1rdılc. 

Yeni kanunda mevkii tatbike 
konan mühim esaslardan biri de 
senetsiz tasarruf me~elesidir. Bu 
kabil gayri menkvllerin idareten 
teıcili için meclisten bir tefsir ka· 
aunu çıktı. Bn suretle halkan eH~ 
nde bulunan ve senetsiz tasarruf 
edilen yerleri idareten tescil ed· 
eceğiz. 

Evvelce bu işi muhakeme ya· 
pıyordu, fakat bunun için bir hay· 
li zaman geçiyordu. 

Bu iş muhakemeden tapuya 
inti~al edince müracaatların ade· 
di gittikçe ço~olınaia başlamıştır. 

Üç sene müddetle tasarruf 
müracaatları harçtan muaf adde-

Kalyoncu kolluğunrla Hüseyin dileceklir. Üç. beş seneye kadar 
paşa zade efik beyi ôldüren Türkiyede tapuya geçmemiş ma· 
Komser muavmi Ahmet beyin hal, hemen hemen kalmayacaktır. 
muhakemesine dün ağır ceza ıııa· Bu sene mevkii tatbike iİren· 
hkemesinde devam edildi. mühim kanunlardan biride kıy· 

Yani isminde bir çocukla Miklo meti zayi eden tapuiarıa kayıt· 
namında diğer bir rum dinlendıler. taradır. Bunların da idareten t•P" 
Yani esasa dair şayani kayt bir şc· daireleri tarafından tasfiyelerine 
hadette bulunmadı. Yalnız Miklo karar verilmiştir. 
mühim bir ıehadette bulundu ve Bir kaz ay sonra lstanbuldaki 
Ahmet beyin Vefik beye uzaktan e ki kuyudat buraya getirilecktir. 
silah attığını., korkutmak kasdi)le Tapo itlerimizin çok iyi yürü. 
atmayıp cana kıyarcasına ateş et· düğüne şu rakkamlar delil ola· 
tiğini, hatta Vefik bey vurulduk· bilir. 1928 senesinde tapoda 90 
tan sonra ellerini teslim vaziyetin· milyon lira kıymetinde 327,381 
de bulundurdYğu halde gene ateş parça gayri menkul emval üzerine 
ettiğini söyledi. Şahitlerin isti111aı iş yapılmış ve bundan 3 milyon 
bittikten sonra maznun vekilleri lira harcolunmu,tur. Bu müddet 
Ahmet beyin kefaletle tahliyeııini zarfında 26 buçuk milyon lira 
istediler. Müddei umumi bey bu ipotek mukabilinde iıtikraz rnu
cihetin mahkemenin takdirine ait amelesi cereyan etmit, 7 buçuk 
olduğunu söyledi. milyon liralık rehinli borç öden-

Muhakeoıe icabını müzakere ödenmiştir, Bu da, 927 ıeneıine 
nisbetlc ha-.litta 245 bin lirahk 

ederek tahliye talebinin reddine bir t11aayyüt o!duğuau gösterir. 
karal' verdi. Bundan 1<>nrı muha· Ankara, lıair, Konya, ew .. , 
keme1e gelmeyen şahitlerin celbi Deaiıli, Maniaa, Malatya, Karı, 
ve müdafaa ~ahitlerinin dinlenil· Artvin; İstanbul, Drzurum, Beya· 
rnesi için 20Temmuu talık olundu. zıt, Riae, uilayetlerinde kadHtro 

C · · bel d • d muaJllelitı devam etmektedit-. 
enııyetı e ıye e Manin, Denizli, lzmirin J<arıı-

stenografi yakmAda, Büyük adada plialı 
Cemiyeti belediye r.abtt katip- :kadutro 11nN•elitı 7akında bi

leri stenografı dersi alnı :ıkta idi· tirilerek plan ve eJaı defterleri 
)er. Bu derslerin n•zari kısmı tapu idaretine g8nderHecektir. 
tamamiyle bitmiş ve tatbikat safha- Planlı, plinal-Z kadaltro mi•· 

takalarmda ,imdiye kadar 43000 
sına geçilmittir. senet tevı.i edilmiştir. Kadastro 

Bir ay sonra bu efendilerin im-
tihaBlerı ya.ptlacaktır. heyetleri 928 kanU1K1e•eline ka· 

Ceıniyeti helediyeuin kış dev- dar 135604 parça eşyaya vaz'iyet 
resi bidayetiade zabıtların iste· etmiş, bunlardan 118337 parçaRtn 
nograf ile zaptedileceği tahmin ciheti aidiyeti tetpit olURIDUf 
eailiyor. 68000 parÇanın da kayıtları )'&· 

palmıfbr. 

İhtiyat zahit mektepleri-
ne alınanlar Belediye cezalan 

Viliyet dei•i mcümeDi, bele-
lbtiyıt znLıtleri ve it.tiyıt 11ke· 

ri meeıurlart kanununm 3 UDCü diye ceuJ.n hlkk.dıa ...... 
maddesi mucibince, ihtiyat zabit itiru lltid........ H tekilde ol
vekili nae~ öwe ihtiyat U· mllll llmtlll ....... .... .. 
bit mekaeplıerine ıhDao1ara tahsil ew8'• ..._.,••'pir. Wi-

. müddeılince,Harbtf• mek:ttbitün ıon yet ..cllıelli, .... de*t'9 ol
emıf talebesi gibi mHO veriieceti d. aıibi, iM kebll ifllru iatWa .. 
alıkadarau ıehiiğ edilmiltir. 1.,.. 2n•M olarek 9zim edit-

Söt itleri mul " biriala wllJ-. cliteriain 
Emanet çoeullBM 11hlı1 IÜt e...-. telJllii ft t•netia JllÜ.. 

içic.U...k fe8a ... ı ·1ı.t )'llP-· ~ altadıktlm ...,.. bir brar 
t~ eu- iıOia ı•*'flıt, kret •.-ilaeli r.wu mufffık f&'
midGrii Al $lkr6 Beyi laviıçre· mittiir. Eeanet verilen ceıa
de .at ifleriwin ısı.Da lauauaunda lana müetsir olmalı içill bu usu· 
neler yapıkhtı laakkmda tetkikat lüa dojru olm•dıtı, ensen bele• 
yapıp rapor tanzimine memur diye cezalarının umumt ahkima 
etmi,tir. 1 tabi oldu~ fikrindedir. 

vıı•,,.n• 
Bir fidanlık açılacak 
Meclisi umumii vilifet lnut 

ve Beytar aeılmesleri ~ ede· 
... iki maaim karar itt*-.-it· 
tir. Bu karardan biri, letubal 
villyeti için bir nUmune fidalllıtı· 
dit'. 

Teeiai itin u2s,OOO,, Jira talMua 
olunan hu fidanlık.ta Amerikan 
asma çubukları, her D6Yİ efCCll'l 
müemire fidanları yetiştirilecek 
ve bunlar, vilayet halkıddan bağ 
ve baaçe sahibi olanlara verile
cektir. 

Encilmenlu, Baytar müdüri· 
yetine de mühim miktarda taltıısat 
nrmiılerdir. 

Bir heyet, villyet dahilindeki 
fena koç ve buğaları bilmuayene 
akim bırakmaktadır. 

Yeni verilen ttihsısat ile, hay· 
van neslinin ıslaiu için Anupa
dan damızhk celbediJecek ve bun 
lar vasıtasile hayvan neılinin ıs-
lahına çalııılacak.tır. 

Em•n•tt• 
Büyük adadaki kilise 
Büyük adada istimlAldne ka· 

rar verilen Ayayani kilisesinin 
süratle istimlak edilerek meyda 
nın derhal küşadı emanetten ada· 
lar belediyesine hildirilmi{tir. 

Erenköy elektriği 
Emanet fen hey'etinden bir 

kaç flza ile elektrik şirketi me· 
ınurJarındaıı bazıları bu hafta Hay
darpaşadan Erenköyüne kadar bir 
tetkik seyahatı yapacaklardar. Bu 
gezişte bu yerlere ne kadar elek· 
trik luboosı talik olunacatı, ne 
mıkdar abone kaydedilebileceği 

tesbit olunacaktır. 
Viğer taraftan emanet adalar 

elektrik\ni lstanbul tt1ektrik ıirke
tine devretmeye karar vermiıtir. 
Bunun için şirketle emanet hali 
müzakerededir. 

Şirket, Kartal ile Maltepe ara
sme bir elektrik istih~al fabrikası 
yapıp oradan kahlo ile Adalara e· 
lektrik gf'Çirilmeıini de tetkik 
Pdecektir. 

Eğer, şirket kablo ile elektrik 
geçirdiği takdirde varidatı mesa. 
rifatını koruyabilecek ise şirket 
bu tesi1atı yapacak, aksi takdirde 
Adalar elektrik tesisatını deruhte 
etmiyecektir, 

Sıhhi ahırlar 
Tatbık edilmekte olan verem 

at1ımdan sonra inekler içiD sıhhi 
ahırlar inıaaana karar verilmiıtir. 

Stadyom nerede yapılmalı 
Edime kapı civarındaki Çu

kur boatana stadyom yapllacakı 
yaztlmıı idi. Bazı ıpor kuHipleri, 
ıtadyomun orada teıiıinin dotru 
olmaclığmı çüDkü çukur Boata· 
aın JDCrkeıi vaziyette buhuuna· 
dıtıaı, biftaenaleyh stadyomun 
Şitli veya ıuçkada tetiıini itte· 
mişlerdir. Emanet bu cilaeti tet· 
kik edecektir, 

Ada Çamlan 
Ada çamların t:Jaaaete dev· 

redildiğini yazm.,tık. E .... t 
n Evkaf memurlan çamlann ıa· 
hasuu tespit ederak tulha ve 
teaellOm wmelesial ~
lerdar. '8'a tesellüm ••n•1•dı 
"- 90ftra çaflllann ıll... İfİll 
teıkillıt yapılrekbr. 

F zıt çana..._ ne wetle 
tedlwi edi&ecepe dair ......_. 
....,_ ..ıo.n.t.. •Ü?Mrllt 

edee•ktit. Çua'-daa b. ...... 
....... kmumuş ve Mfvl ae
.. knlr ... tini zayi etmif old. 
~ h-.ıtk)ara clitwlerlne 
lirayet etmemek için ba ~Itır 
lceaiMcek, yaprakları iarincleki 
muıtr h-.erler ,_kılmak •1'tile 
imha edilecektir, 

Emanet, kıt ıirmeden evel 
ilk tedavi tedbirini tatbik etmeğe 
başlayacaktır, 

Of ve Sürmenede N•ltlıemelerde 
müthiş seylip Kofakos 12 ıenere 

mahkum oldu. 
Of ve sw .. ne " 11.avalieiade 

,,_. Pi batlayap 40 saat de· 
Yam eden y.almurlar bir 90k ha
lar* aebebiıret ~. 

Y ............ n huri olan seller 
bir çok araziyi kapla•ış , bazı 
köyler de • llltntda blaaftır. 
Ekeer ~ler tatmış, bazı yer· 
lerde toprak kaylBlftu'. 

Son gel.n haberler huarabn 
tahmin ediJdiiinden tok oldufu· 
nu bildiriyor. H ..... atın ,-elôau 
milyona baht ollıyor. Naiu1Ça 
da zayiat çuktur. Şimdiye kadar 
400 vefiyat haber lalın....-. 

Trabaon Yali.i Hlmi bey refa
katiae llir kaç dolcıtor ft illç 
a1-ak fetlket malallllM aftmil
tir. F ellketzeclelere wveaet için 
Trabzoada ve ku.larcla iMe ko
misyonları tetlııil edilaiftir. ,.,.,.,.,. 

Japon sergisı 
Şehrimizde yakında bir Japon 

sergisi açılacajanı yazmıftık. Sergi 
mümeasililerndell bir zat bir mu· 
barriri•i11 şu mallm~ta veriyor: 

- "Sergide teıhir edilecek 
mallar kimilen gclmiftir. 

Bu mallar timdiki halde Ga· 
!atada sergi binasına nakledil· 
mektedir. Bu nakıl bir hafta de· 
vam edecek ve ikinci hafta zar
fındada tasnıf ve tanzimlerine 
baılanacaktar. 

Şimdilik serginin ancak on 
bet gün sonra açılabileceği tah
min edilmektedir.,, 

Seyyar ticaret memurları 
Seyyar ticaret memurları hak

kında Türk· Inailiz mulcavalena
meıinin taadıkına dair maddei 
kanuniye vilayete dün teblit edil
mittir. 

Orta t< .'risat kongresi 
ı..hide inikat eden orta ted

risat kongrP.aine itıtirak etmek 

Uzua ıı•rdanberi At- celi 
.. l.k •• e.-de riiy.t ......... 
ola bir daıfa Yarda. 

T.,....111ulıa l..oltdn otıllıalP 
Mi mi&teciri Kofakos efeaclinia 

BU dava ıAayet düa ialilf 
edilmiftW. KofaJ.o., Coa Dnd~ 
ya eı-dt,.i lıaba-.ca ile adi,.( 
yaralaması cürm6nd• tecil b
nuauadaıı iatifade etmiıtir. 

Mtliltecirlerdea Hüaeyln J.e,I 
öldürdtttünden dolayıda 12 .... 
6 ay atır hapae mal.ktam oı. ... 
tur. Bundan bqka .Mtuliin ve• 

resetine de 1000 lira tumınat v .. 
recektir. 

Bir haftada 45 
hırsız yakalanlıı 
Şeluimiade aiıbt vaı 1 r # 

olmakla berebs, _.... ı.. 
gayret göltererek lkıluıl 1111.W 
birer birer yablamıl a.cM. .. 
bir hafta wfmda '-•imi ~ 
tası mühia luraaat k Wileet••• 
45 tiai 7akalam.,W-. O. •il•• 
olmak üıere din ,. ........ 

lcezile polia ikinci ıubeıi, JBı•w• 
Kerim, diier Meh .. t, Oımn 
ve Kerope umlanada S ..,., 
sabıkalıyı yakalaanfbr. 

~Çakmak: beyannameleri 
Çakmak tuhisarı m11Cibiace 

elinde çal ' k ôlanlar ialü.r 
idaresine beya namelerilli Vefi· 

mİilerdir. Şimuıye 1cadar verİIM 
beyannamelerin miktarı 52 diı. 
T aşradanl beyanııaaeler dMa 
henüz aelmemiı tir. 

Piyaaada evelki gün<len ıtitil• 
ren çakmak satışları m•'eclİliilll
tir. Darphanede çakmaklar içla 
pul yapılmaktadır. Çakmaklar 
damialanınca bundan sonra la• 

tıfına müsaade olunacakbr. 

üzere evelki gün şehrin ıze gelen 1 1 
Cevat B. yarın hareket edecek· Taşrada 
tir, .. ___ PlflilPC•IJll _____ _ 

Posta mütehassısları Bir giınUn vak'aları - Erbıaaıa 
Almanyadan gelen posta mü- piranpa kôyUnden Ali ~u Melııme· 

tabassıslan momleketetimizdeki di ôldüren bir kişi Adliyeye veril• 
mi§tir. 

tetkiklerini ikmal etmişlerdir. Mö· • Hıdi•in pilavganda köytı11dt. 
tahassaelar diin sabah saat onda Kakı§ oAtu Hidayeti öldüren iki kifl 
Almanyaya avdet etmiılerdir. yıkalaanııttır. 

Barik sigorta tarifesi • Çankırının Çivi kl;)yu.deıı efe. 
ndi oğlu lamaili öldüren 69 kiti ad· 

Harik ıeraiti umumiyesi ve ha- liyeye vcrilmi!tir. 
rık ıigorta tarifesi iktiaat vekile- • Sendıklının kuımca köyünclelt 
tince taatik edilerek ticaret •İİ· İbrahim oğlu Ahmedi öld"'9o Wr 
düriyetine gBRderihaiştir. Harik ki~i Adliyeye verilmiştir. 
tarife.ti evelkine naıaren dalaa • Aydının Arap 1'uy .. köy• 
tenzalatladır. den Çavu§ oğlu Osmanı öldtir• bir 

Mükerrer •igorta tirketinin ta- kiıi adliyeye verilmifUı. 
ltmatnam .. i de heyeti vekilece • Barttnın Ulıı~it köyünde. 
tasdik edilerek gelmiıtir. Şirke- Hüseyin damadı lbrahimi öldtira 

iki kiti yakalamnafMwdtr. 
tin niumaameai temmuzun 19 • Afyonun \iç kwtya köyÜdea 
undan itibaren tatbık edilecektir. karısını öldüren bir kip Adliyeye 
V asaiti nakliye tarifesi verilmi§fü. 

• • Afyoakarabiear Elektiıi~ -
Ticareti bahriye m&diriyetin- Eleklirik •itelaaeeıaı tarafı.- v ... 

de liınaa, Haliç ve Şirketi har- tmlan tecrübede Saatıralın muk& .. 
riJe .a..labaslarının iştirakile lename ile ın~rut olan kuneti a.. 
bir 1.omiayon toplanm11br. mia .ctem•dili g~. IWl 

Ba komilroncla tirketleria lae- ==n~al~k~Yı:..t':: 
..batı tetkik olunacakbr. Evveli yaamaktadır. EvJet"e verilmeei Jı111a 
ti.- fiRetinin lteubab SU rö· Flea fcla cereyn kHvedn au He 
ni .kdoka....k içtimada tolldtc sarf tııe ietihilki Detieeliide .. ._ 

__ L_..J_ da mık.tardaa duu görtll111Uftlr. T..-. 
o&..acak w ditec' ~ınaJllnNI ıatit-Mbtaitleri \unun fea.i&attaki bata 
it.iç ft firbti laayftfeain h-- ve nok ... dan değil, motörlerdt kut
btlt. '9ttıılk olunaCllkw. lantlan matouuı feaahğıadao iMA 

TMiieletde )'8p~ te- gel.:Jitini ai>yleiııii§lerdir. 1yi m..etla 
belli cl.caktw 1:4ir tecrube daha yapacaktır . 

boddllk IODl"a • f$ Urla içmeleri - Urla içmele-
V eıeaiıle . mtieadele cem- nodeı.i iati•ta raauret1e devam o-

ivetinin rozetleri luomıktachr. lntaatın uç -.. 1'-· 
J mali hakkıada eveJce vcrU.. ilat• 

Vetemle aıi.:cadde cemiyeti defôtti.rihnifClı'. İçmefenn ı.Uıum Ye 

~rde rOlet ~Qİ edecekti. elıeuımiyeti takdir ediJecek inşaatla 
lt.k.t, roMt tewi etlecek bayır bir ıttııedo ikmali mtn•ııfık etwtılmttt 
•öellelelmain rozet günleri he- ve muınaahide o l\lletle tebligat ya
-"' kile tarafı de '-- •t -~ pıhnatt.Jr. Miite:ıhbit dr;o -0u11 g 1re 
~ve n n ""'Pi ~n· tertıbat alını~ttr.Alikadarlnr )ukında 
di§iaden bundan vaz geçilmiştir. kabulu nıti\al kannın ""J' lııtııl~t ~-
1.tanblll verem mücadele cemiyeti ni ye mııt,.,.ı<.ılıen w~r8\mi mah .ı~ 
için rozet tevzii lstanbulun istihlas ıl ~·cnt ıı;m .. Jıorin ı 
,Unil olan 6 Teşrinıe' eldır. 
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~daı Q\!ia "ikdam,. 

Dün 

f.randaki son Romaya Suriyeile 
hudut 

üç avukatın 
malumatına 

müracaat edildi 

Toroslarda 
bir yangın 

Adana • Mersin hatbnın tesel- Senelerdenberi, biz Amerika-
Iüm edildiğini telgraflar haber lılara güleriz, Amerikalılar bile 
vermişlerdir. Beş gün devam eden gülerler. Hakikatte, onlar mı 
müzakereden sonra hat cuma daha komiktir, biz mi daha ko· 
günü öğleden ıonra , Fransa hü- miğir., bilmem. Fakat her halde 

ıs yan vardılar Sabık barut şirketi müessble· 
rinin isnat ettikleri irtişa mesele
si etrafındaki tahkikata yedinci 

Tahran, 10 [ A.A] 
~on bıe .. erlere göre Kaşkay 

lbilelerinilt büfün reisleri ita
tlerini arıetmek üzre Şiraza 

gelmişlerdir. Mamafih, hükume
tin emriyle Isfahanda asker tah
şit edilmiş olmasından dolayı 
Bahtiyat'İ kabileleri ~ arasınsında 
bir parça heyecan hüküm sürmek 
tedir. 

Rahat yok! 
Belgrat, 10 [A.A] 

lgar matbuatı Köstendil ci
.atmda bir Bulgar yüzbaşısına 
lcarşı Yugoslav hudut muhafız
ları tarafından ateş edildiğini 
Ya2maktadır. Salahiyettar maha· 
filden alınan malumata nazaran 
bu vak'a tamamen musannadır. 
Halbuki bir müddet evvel Giro
vime civarmda Bulgarlar 20 nu
maralı Yugoslav karqkoluna kar
şı iki defa ateş etmişler ve bom
ba atmışlardır. Mamafih bu ta
arruz neticesiz kalmış ve Yugo
slav karakolu mukabele etmiştir. 

Belgrad, 10 [A.A] 
Fransa ve Ingiltere tarafından 

Bulgar-Yugoslav münasebatı hak
kında Sofya kabinesi nezdinde 
YapıJan teşebbüsattan bahseden 

. Politika gazetesi diyor ki: "Yu
goslavya Pirot konferansı esna-
sında iki memleket arasındaki 
~-ünasebatın tavzihi için en bü
~lc samimiyet ve hüsnü niyet 
gostermiıtir. Pirot protokolu bu 
sa:ninıiyetin delilidir. Yugoslav
ya murahhasları bütün ihtilaf 
sebeplerini iz a) e edebilecek 
vasıtalar hakkında teklifatta bu
lunmuşlardı. 

Yugoslavlar hududun her iki 
tarafında onar kilometroluk bir 
bitaraf mıntaka t~sisini ve bu mı
abkanın mültecilerden ve sükQnu 
ihlal edebilecek anasırdan tahli
yesini hudut üzerinde kitin emla
kin tasfiyesini ve hudut üzerin
deki münakalatm tanzimini talep 
etmişlerdir. Hudutların tespit 
olunacak mahal vt: saatler hari
cinde geçilmesi kabili tecviz de
ğildir. 

Btit" · ı un cıhan hudutlarında cari 
0 ~bu l" B ı 
h d usu un u gar - Yugoslav 

u udun da t b'kı 
dir p I" . at ı gayet tabii-

A • ~ ı~ıka gasetesi, Sofya hü-
kumetının i1'i ıneınl k t .. 
b · · e e munase-
etımn ıslahını Yu 1 . . tI gos avyanın 

samımıye e arzu ernx.· k . 
bul d 

.1.. 51ne anı 
un uğunu ı ave eylernekt d' e ır. 

Çin de tevkifler 
Harbin, 11 [A.A] 

i öyter ajansı bildiriyor: Çin 
Ve Mançuri memurları Çin şark 
demir yollarının telefon ve tel
graf dairelerini bolşevik propa
gandası yaptıklarını ileri ~ürerek 
kapatmışlardır. Çin zabıtası ayni 
demiryollar müstahdemlerinin 
mensup bulunduğu cemiyet ile 
sovyet amele cemiyetini ve iki 
s~v>:et ticaret merkezini seddet-
mıştır. Demiryollar .. t hd 
1 • 1 mus a em-
eny e amele t k'I"' .. 
60 k

. . eş ı ab azasından 
ı~ı tevkif olu 

lar Rusyay n~uştur. Bun-
a aösıderılecektir. 

• • Pekin, 11 [A AJ 
Pekındekı çinli l'd 1 . d ... 

. ı er erın un 
akşam beklenılnıiyen b" 

f • . ır surette 
mu arakti hır çok faraziyat& yol 
açmıştır. Çanka} şek N k" 

"t . Ş an ıne 
gı mış, ansı valisi Yanh • h 
Ş . . mı an 
ansıye ve Mançurı valisi .. Ç 

ghsueliaaıg • Mukdene dönm~n: 
lerdi~ 1 

Roma, 1 O [ A. A ] 
Amerikalı tayyareci Yancey ile 

wiUiams m old orchard ( Anıe
rika ) dan hareket etmiş ve ben
zini tükendiğinden dolayı 31 saat 
uçuştan sonra dün ispanyada 
Santander kumsalında karaya in
miş olan Pathfinder tayyaresi bu 
gün saat 21,30 da seyahateninin 
son hedefi olan Romaya varmış 
ve kesif bir halk kütlesinin alkış
ları arasında yere inmiştir. 

Yunanlılar 
• fi 

sıstemı 

değiştirmediler 
"Atina, 10 - Proiya gazetesi, 

Turk ·Yunan müzakerab bu se
fer ~e müşkülata maruz kaldığı 
takdırde zeminin daha zivade 
ihzarı için bu müzakeratın "teş
rini evcle talik edileceğini yazı
yor. Mamafi resmi mahafilde 
bu iddia esaslı görülememekte
dir. 

Ayni gazeteye göre, yeni 
Har. nazırı M. Mihalakopulos 
Türk· Yunan meselelerine ait 
dosyaları tetkik ettikten sonra, 
eğer icap ederse, M. Venizelosa 
bu husustaki faaliyet ve icraatın 
ikmalini tavsiye edecektir. 

Sof yadaki sui kast . 
Sofya 10 - Bulgaristan baş

vekili M. Liyapçefe kar§ı vuku 
bulan sui kast hakkınJa :şu ma
lumat almmıştır: Başvekil i!enazır
lardan Vasilof Radqf dağlarında 
tesis olunan yeni şosenin küşat 
merasiminden geceleyin otomo-
billerle avdet ederken kafilenin 
en arkasındaki otomobilin irin-,. 
de başvekil bulunduğu zanniyle 
~lun iki tarafından ateş baskı
nına tutulmuştur. 

Halbuki en arkadaki atomo
bilde nazır Vasilof ve maiyeti 
olduğundan müsallah gurupların 
ateşine bunlar maı w: kalmıştır. 
Nazırın yanındaki polis zabiti 
Aleksandrof a:dığı kurşunların 
tesiriyle maktul düşmüştür. Na
zıra bir şey olmamı~tır, Filibe
den derhal takibe asker sevke
dilmis isede mütecavizler bulun· 
mamıştır. 

Bununla beraber yeni Harf. 
nazm her hangi yeai bir müsa
adeyi ,, 1 ,, imkansız görmektedir. 
Çünkü şimdiye kadar yapılan mü· 
saadatın ,, 1 ,, bir itilaf teminine 
hadim olduğu fikrindedir, 

Atina, ;ı O - Etnos gazetesi ı 
etabli meselesi hakkında hasıl 
olan itilafı müzakerat için esaslı 
~!! adım telakki etmekte, bunu, l 

1!fer meseleler hakkın drıha umu- ı 
rr:ıı bir itilafın husulüne vardım ı 
e ecek nihayette görmekt~dir. j 

Atina ıo r·· k f" . E . , - ur • se ırı nıs 

f~? bufün.
1 

Har. nazm M. Miha-
a opu os 1 e, Türk-Yunan müza-
ke?:'atına ait 0 ı 8 • 
b' ""k"'I r ak uzun 

Hır ~k~:a e~ede bulunmuştur. 
er ı. ı tara.tan bir itilaf elde e-

dilmesi hakkında hüsnu" t ... n . ı c ıennı-
yatta bulunu!muştur. 

IvI. J\iüller i iiesti ... .. 
Berlin, 10 [A.AJ 

Gazette de Vossa nazaran sıh
hi vaziyeti iyileşmiş olan baş.ve. 
kil M. Müller tamirat hakkında 
yakında toplanacak olan konfe
rans~a Alman murahhas hey' eti
ne rıyaset ve hey'c:tin mesaisini 
idare edecektir. 

Odesada hir yangın 

Marsilya, 10 [A.A] 
Suriyeden avdet eden M, Penşot 
Havas ajansı muhabirine vaki be
yanatında Türkiye-Suriye hudu
du mes' elesin in hallinden dolayı 
beyanı memnuniyet etmiş ve hu
dudun tahdidine 26 A6rustosta 
başlanaçağmı ve 1 Kanunueve!de 
bitirileceğini söy!emiştir. 

1\1. Ponso parists 
Paris, 11 [A.A] 

F ransanın Suriye fevkalade 
komiseri Parise gelmiştir. 

İngiliz tahtelbalıirleri 
nasıl çarp1ştlıar 

L~ndra, 10 [St.] 
H 47 numaralı Ingiliz tahtel

bahirlerinin ne suretle gai-koldu· 
guna dair dair bir rapor neşredil
miştir. Bu raporda lnüsademen:n 
L 12 ve H 47 tahtdbahirlerinin 
deniz üstünde 8 ve 10 mil sür' atla 
giderken vuku buldugu bi!dfrilh 
mektedir. Müsaden:c L 12 tahtel
balıiri burun tarafmd.:m iki kadem 
suya girmiş, f 47 de iki, üç dakika 
içinde gark olmuştur. 

Ço·ıter amiral H 47 iahtclbah
rinin ne suretle gark olduğunu 
a?ınan t'!dbirleri anlattıktan son
ra diyorki: 

H 47 tahtelbah::-i taifelerinden 
bir adamın bile bir kaç dakıka 
daha yaştıya m:ıyacaklarma emin
dim. 

Magruk tahtelbahir 300kadem 
derinlikdcdir. Dalgıçlann bu de
ı inliğe kadar inmeleri şüphelidir. 

Krıft! bR! ı·iye nezaretine ve 
boğulanlardan 24 ki)nin &ilesine 
teesür]erini bildirmiştir. 

istintak dairesinı,e devam olun
maktadır. Dün hir refikimiz, hu 
meselede rüşvet aldığı tahakkuk 
et.lecek olan her hangi bir memur 
hakkında tahkikat icrası için tah-
kikatın daha selahiycttar bir ma· 
kanı taraiindaıı idaresinin muhtc· 
mcJ olduğunu } azıyordu. Bu ihti· 
mal etrafında tahkikat yaptık. Or
tada almmı~ bir riişvet mevcut 
oJınaciığı için tahkikatın istintak 
daircsimlen alınarak ha~ka bir 
makama tevdi ediJereği dogrıı de
ğildir. Tahkikatın icr:ısınu yedin
ci muo:tantik Nazım bey kemafiı.ı. 
sabık <lcvam eJ ccktir . 

Dün mustantil ... üç avukatı daha 
<linlemi~tir. Bunlar Vecihi, Nabi 
ve Sabri beylerdir .. Mumai1eyhim 
Bosnalı Lütfü ve Aı slan Fre::-ko 
karde:;-lerin ticeri vaziyetleri \'e bazı 
oynadıkları roller etrafında ımılü
rnat vtrıniş1t·rdir. Mustantik Nazım 
hey eltin s.'.ll ınhtan ::ıkşama kadur 

bu 'üç avukatın i~tintaki)le me~gul 
olmu~tur. Şimdiki halde mevkuf
Jar i~ticrnp olunmaktadır. -----
M. Troçki Rusya
ya dönecek mi? 

Rigadan " Morning Post ,, a 
yazılıyor: "M. Troçkinin Rusyaya 
avdet edeı ~k kızıl orduda mühim 
vazifeler dcr'uhte etmesi için, 

Stalin ile T roçki arasmda n.üzake· 
rat cereyan ettiği teyit ediliyor.,, 

---~-~ -
Kan1arada hir süal 

Londra, 10 (A.A] 
Avam kamarasında bir meb'us 

şöyle bir sual sormuştur: Mesai 
nazırı ecnebi amele hakkında sa
bı~ hükumetin takip etmiş olduğu 
siyasete devam edecek midir? 

Ecnebi amele hususi ahval ve 
şerait müstesna olmak üzre lngi-

su Amerikalılar tuhaf in11a11lar, 
kfimeti namına Yenice-Nusaybin ~esselôm! 
şimendüfer hattı müdürü M. Odv- 1şte, son gelen bir fraasız ı•· 
vanın riyasetinde buluilan hey' et zetesiııde okudum: Barnart at
ta rafından Yenice-Nusaybin hattı mında meşhur bir Amerikalı 

Nafia baş komseri Kadri bey hazır kimyaker, asırlarca gelecek ne· 
bulundğu halde Cemal Hidayet silleri kldoyurm11

1
k. i~in çareler 

. arama a mega ımıt-

beyin riyasetinde bulunan On ıki G" d' k" b' ıene .. , . . uya, ye ı se ız ın 
zattan murekkep hey etımıze res· · sonra, arz, insanları doyurmaia 
men devr ve teslim edilmiş ve o kafi gelmeyecek.mi§- Giy• uır
dakikr.dan itibaren bu kısımdaki lorca sonra umumi açhk olaeak
seyrü sefer hükumetimiz namına mış ta, işte bu me,hur ukell, 

sanki açlık felaketi bu pn yok· 
yapılınaja başlanmıştır. . muş gibi, binlerce sene ıoma 

M. Odvvanın riyasetı altında gelecek felaketin çaresini arıyor
bulunan hey' etin vazifesi hitam muş! 

bulduğundan bunlar Halebe av- Hatta, rivayete göre aradıjı 
det etmişlerdir. çareyi bulmut ta: Havadaa yqa-

-0- T oroslarda yangın - Ka- mak ! .. 
Mamafi, bu havadaa 1..-. 

ra isalı kazasının Kamış ve tar- manın ihtira beratını Jdmyaker 
sus kazasının Gülgen nahiyesine Barnarl cenaplarına pek ve.re
merbut Delik taş ormanlarında meyeceğiz. Zira, bunun ilk mu• 
yangın zuhura geldiği ve yangı- cidi kendisi değildir! •. 
nın söndürülmesi için azami su· Öyle ya, şu dünya yldnde, 
rette çalışıldığı kaza kaymaka· hatta aramızda, havadan ,..._ 
mlarmdan iorman baş müdüri- yanlar, hem de bizden daha mi• 

reffeh, daha rahat Yaf8YUI baha 
yetine bildirilmiştir. tiyarlar ve hava ile tefıaddi edea 

Yangın devam etmekte oldu- bahtsızlar az mıdır? 
ğundan zarar ve ziyan miktarı Yusuf Ziya 
tespit edilememiştir. Mesafenin 

uzaklığına rağmen yangın eveli- ( ÇlK SÜTUN J 
si akşam Adana bağlarından gö· • .___A~-."'-------•-• 
rü[müştür. Bu aütunda.lr.i fi.lr.irler mektup 

Ahlplt'rlıae alnir. 
Bu, yangının azameti hakkın· 

da bir fikir vermeğe kalidir. 

+ Doğum evi - 929 Senesi 
bütçe kanunu mucibince 1 Eylul
clen itibaren vilayet merkezlerin-

Talat Vasfi beyin 
bir cevabı 

Başvekilimiz 
dünde 

istirahat ettiler 

1 

liz işsizlerinin muvafık ve mem
nuniyetbahş bir şekilde yapabile
cekleri işleri yapmak için lngilte
reye gelmelerine müsaade edil-

de vekaletçe birer ( Doğum ve 
Çocuk bakım evi) tesis ve teş
kil edıleceği ve bunun için müm· 

kün mertebe merkezlere en ya
kın ve en münasip bir binanm 
şimdiden hazırlanması Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekaletinden vi
layete bildirilmi~tir. 

Tesis edilecek doğum ve ba
kım evinin kadrosu onu kadınlar 
ve onu da çocuklar için olmak 
üzere yirmi yataktan ibaret o]a
cak ve bu ev 1 Eylulde resmen 
açılmış alacaktır. 

Gerek muhterem gazetenizin 
] O VII, 929 tarihli nushasındı 
Ferruh beyin beyanatlarında we 
gerekse hukuk talebe cemiyetinin 
gülünç protestana melerinde ocak 
içtimasında Ferruh heyin phsma 
hücum edildiği zikrediliyor. Ken· 
dilerinin isimlerini birliğe izafe 

edilen bir hikayenin nakli esnamnda 
hen söyledim ,-e bu şahıılarmdan 
ziyade işgal buyurdukları mevkı 

Başvekil ismet paşa hazretleri 
dün de Pendikieki köşklerinde 
istirahat buyurmuşlardır. Ismet 
paşa hazretleri bir aralık Istan
bula inmişler ve tekrar Pendiö-e 
avdet buyurmuşlardır. 

0 

• 1 
mıyorau. 

Mesai nezaretinin parlamento 
müsteşarı bu suale müspet cevap 
vermiştir. 

Hü. Ragıp B. hugiin 
1 Ankaraya gidiyor 

Dört ~Undenberi şehrimizde 

Berlin sefirimiz dün 
Berline hareket etti 

38 ill bulunmakta olan .vloskuva büyük 
m: et protesto etti elçimiz Hü~eıin Rgıp hey hugünkü 

Berlin bü) ük elçim iz Kem alet· 
tin Sami pa~a Venedik tarikıyle 
Berline, Ati na sefırim izin refikası 
Hanım da Atinaya gitmek üzere 
dün bir İtalyan vnpuriy1e hareket 
etmi~!erdir. 

Vashington, 10 [A.A.) ekspresle Ankara ya hareket ede· 
_ .Meclisin kabul etmiş olduğu cektir. Hüs!'!yn Ra~ıp B. diin Ha
•gümrük tarifelerini şimdiye kadar r.icivc memuru Halil Hakkı bevi 
38 millet protesto etmiştir. ziy;rct etmi;:;tir. -

.,._, ~ ... p-~ ----=- ıi - ~rn=.o--±;a=~~;;;;..; 

D•wülfünil;da veda toplanışı ~f'Küçil'ktelgraflar 1 

Ba seneki mezunlar 

-~~ 1 QilllA; Ne\york,7o~:.A.j - Ho,cky· 

11 
moutan bildirili) or: ~inıiili Knrolin
Je kain Enfield yakınında bir tre· 
ııin beş vngoııu ) oldaıı rıl mışt•r. 

·~ 1 Uli kacl~r y ırnlı \urdır. Bir takımı· 
td nın varası a~ırdı ·. 
~ * Paris, 10 1 A.A. ] - Meb'usan 

l\Ieclisi Hariciye ene ımeni umumi 
tahkim mul~a~elesine b:ızı ihtirazi 
kayitler dairesinde iştirak etmesi için 
hUkCıınete mezuniyet rnrilınesine mü· 
teallik kanun lii) ihası hakkındaki 
mazbatayı kabul etmiştir. . * Madrid, 10 [A.A.. ] - \ alaııce 
, ak'uları munıısebetiyle jlımal ~le İl· 
tih:ıııı eclilen jeneral Castro Cırona 
ıııah eme tarafından bir sene aske· 
ri hapse mahkum edilmi':.:tir. * Bükreş, 10 [A.A.) - M. l\Iani· 
u:ıuıı istifa etmiş olduguna dair ha· 
berler kat'i surette tekzip edilmek· 
tcdir. 

çok alkışlanan bir nutukla gı.: , • Berlin, 10 [ A.A. ] Acht· Uhr· 
mezunlara hayatta muayyen düs- ' Abendblnt gazetesi öğ1eden sonra 
t J d k k l k ffı k 1 Berlin borsasında M. Stresemanın 
ur ara ~a ı . ~ ara muva a ıyett ııbhi vazivetinin fena olduğuna dair 
temennı etmıştır. çıkmış olan ~azıaları tekzip etmek· 

Neşet Ömer beye talebe birliği ; tedir. 

dolaysıle kendilerini alakadar edi
yordu. Cemmiyet işlerini müneY• 
ver, mümtaz ve genç bir zümrenin 
memleket işlerinde gösterdiği ha1-
sasiyetle karıştırmamak lazım gel· 

diğiui evvelcede söylemiştik. Mes
elenin bütün safahatını burada 
tekrara kalkışmağı bakı.katı anla
mak istemeyenlere karşı fuzulf 
adedi yorum. 

1ki defa ayrı ayrı zamanlarda 
tasrih etmeme rağmen şahsa hG
cum iftirasının ve onu tetviç eden 
asil, nezih \·e insani (!?) yazıların 
kar:;-ısında da hayret etmiyorum. 
Bu vadide sarfedilen sözler bize 
sahiplerinin bilmediğimiz fazilet• 
!erini de öğretmiş olduğu için ken· 
dilerine cidden müteşekkiriz. Va• 

tan mefhumu etrafında hassasiy;e
tin derece ve olçüsünü tanıyan
lardan değiliz. Soylencn sözlerin 

mütekamil koca bir zümre şahi
didir; yalnız olsaydım bethablann 
irtikap ettikleri cinayet daha ma
kul olurdu. 

Yapılan hareket yalnız komo. 
nistliğe ve komonistlere karşıydı. 
Bu (:irkin dnire haricinde kalan•,, 
larm daima olduğu gibi nazarımız-
da şayani hürmet olduğunıı bir 
kere daha tasrihi bir borç bilirim. 

Tıbbiyeden 
Talit Vaıfi 

Posta ve telgraf 
umum 

müdürü dün gitti 
. ~angın harekc•i Harbindeki 

çınlı ve Mançurili memurların 
~OV) et' er aleyhinde aldıklan te
bdirlere atfolunmaktadır. 

. Odesa, 11 ıA.A] 
Bır kauçuk iaıalitlıaneai ben

zin İftiali neticesinde mahvolmu
ıtv. 11 kiti ölmüttür. 

v ... ne Darülfünun ve meka
tıbi aliyeden mezun olanlar dün 
DarüHunun konferans salonunda 
toplanmışlardır. Bu veda toplam· 
şına Darulfünunun muhtelif şube· 
leri müderu~lerı ıştirak etmi§ler• 
dir. 

İçtimaa Darülfünun emini Ne
§et Ömer beyin bir hitabesile baş
lanmıo ve Neşet Ömer bey 

reisi f'erruh ve Hukuk mezunların·· Biri daha geçiyor 
dan Şevket bey cevap vermişler, ! R •k' .k 10 [ A A ] 
k d . · ld ki · 1 ' e} ıavı ' · · en ılerınden feyz a ı aıı ıoca- : Tayyarreci Ahrenburg Groen-
larına te~ekkilr etımşlerdir. ı landa uçmuştur. 

Posta ve telgraf müdürü Fahri 
hey §ark vilayetlerindeki teftişall 
için dün akşam Ankara vapuriyle 
h:ıreket etmi~tir. 
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HİKAYE 

Bir taşoa aa 

Faron metr~sinin apartmanına 
seldi. Yüzünden belli ki bir ıeye 
canı ldalıyor. 

- Yamam, dedi, laavadiıler 
fena •· iflU ettim. 

\ 

- lftie aı etthı ? Vah, vah .• 
Metreli bu feaa ilah.re hiçte 

mütehayyir ;lrünmüyordu. Dediki. 

- Şimdi bizim yapacağımız iş 
buradaki bu aA'lr ve lüks eşyayı 
aatmak, ötekileri satın almaktır. 

- Pek ali .. Bu satış itilli bana 
bırak, ben meşgul olayım. 

-Sen mi? 
- Elbet ben .. bu eşyayı sa· 

tın alan ben değil miyim ? Öyle 
ise satması da bana düşer. - Se.-.. Aklayacak dejilim. 

Ben zaten böyle bir neticeyi bek
liyordum. Geçen gGn öyleden 
sonra prada uyuyordum. Rüya 
gördüm uyaldamata başladım: 
.. Saba, aabn, ae pahasına olur· 
sa tabnl. diyordum. o zaman 
anladım ki, bonacla oynuyorsun. 
Bu iıin bir rfin fena bitecetine 
hemen aldım eriverdi. 

-Neye? 
- Neye olacak ? Benim bil-

ditim Faron it adamı değildir de 
ondüt ••• 

e. IÖz her halde doğru ol
nahydı ki Faron efendiye dokun
du. 

- Bank ora11n1! dedi, Asıl 
işin fena tarafı .. artık ben bu 
apartmuua kiruını vermiyece
ğim. Hatıta senin için aldığım 
bütüa mobilyaJarı da satmak me
cburi,.ıiadeyi•. Halbuki ben 
öyle mi ilterdim. Ben borsada 
oyuna ıirdimıe, mabadını ka
zanıp ta sana daha a-üzel hediye
• ·almaktı. 

- Ne1e o kadar üzülüyorsun, 

- İyi ya sat bakalım. 
Faron yemeğini yer yemez 

ıapkasını, bastoaunu aldı ve do· 
ğ'ru metresinin yanına gitti. 

- Cicim, dedi, bulduğun yeni 
dostun zengin bir adam diyordun 
değil mi? 

-Evet .. 
- Senin için büyük bir apart~ 

man ve lüks eşya ariyor, diyor
dun değil mi? 

- Evet.. 
- Öyle ise ben işinizi yap· 

tım. Vakıa eşya on defa pahalı 
olacak amma ne yaparsın. 

- Şuna da bak.. Oraıına ne 
merak ediyorsun. Parasını ben 
verecek değilim ya ..• 

Faron bu suretle karısına al
dığı eşyayı on misli fazla fiatla 
metresinin yeni •tıkına sattı. Met
resine aldığı eşyayı da karıııaa 
sattı. 

Ve şöyle düıündü: 
- Hey dlinya bey! lonra da 

bana ış yapmaamı bilmez derler. 

aslanaın? Hiç lzülme! Biliyorum, 1 1 
benilll için elinden ne geldise ya- Jl uk uat 
ptm • Sen beni biç dütünmel •------------
Ben çaruini buldum. Ne istiyorlardı? - Üskü -

- Nasıl çaresini huldunf darda Selami Ali mahallesinde 
- Sayıklamandan bu iıin fe- oturan Bağçıvan Hırastonun evi-

na biteceğini anlayınca, hemen ne Dimestokli yani isminde iki 
kararaaa ••rdim. Bir baıkaıını adam gelerek Hiristonun bota· 
aramaja bqladım. Tabii delil zını 11kmıtlar ve katından da 
mi? Bir rfin eobk ortaııncla kal- yaralayarak kaçmıılardır. 
mamak için •• Nihayet te buldu•, + Dut atacıadaa sukut - 01-
tam iıtediti• aibi .• Haai gücen- küdarda Murat Reia mahalleainde 
me amma aeaden daha çok iyi.. oturan Yusuf efendinin oğlu E
Y ani p.tra cihetiadea bahaedi- min bahçedeki dut ağacından dü
yorum. ferek atar ıurette yaralanmış ve 

Bu, Faroa efendiye dalaa fena tedavi için hastaneye kaldınlm.ış
dokundu. Mamafi hani pek gay- tır. 
rimemnwa do detildi. lflistan ıo- O 4 Kardeş birleımiıler ve .. -
nra metrea bir aı: tuzlu oturacaktı. Kara illmrükto Hamami Muhit-

Bu mesele bu •uretle laalledil· tin mahallesinde oturan Cemalin 
miı demekti. Fakat iflas haberi
ni evde karııma nasıl açacak. 
lıte itin kötü tar•f ı. 

Mecburen açtı. Karısının biç 
bir ıeyden haberi olmadıtı için 
o • bir çaresini ,. aramamııtı. 

- Borsada oynarım hal A he
rif 11n çıldırdmmı ? Seı kim, 
boruda oynamak kim ? Bereket 
versin lci babamdan kalan bir az 
parayı ıenin ıerrinden.ııkurtardım. 
Bu paradan ıana zırnık bile ver
mem. Eter ifllı ettinıe artık bu 
apartmanda oturamayız. Daha 
kü9iik hir aparbman bulalım, pa
ruını ben veririm. Oteıiae karış
mam, oalaı, kazan, retir. 

evine Hasan, Bayram HiiMıyin ve 
Kemal isimlerinde 4 brdq hü
cum etmiıler, Cemal de b.a kı· 
zarak bıçakla Ha.anı yaralamıı· 
tır. Polis Cemali yakalamııtır. 

O Açıkta para götftniıemeli -
Küçük Mutafa paşada Haıım 
beyin fınnında tatı.ildarlık eden 
Ömer alemdi 42 lira parayı elinde 
tutarak bir yere götürmekte iken 
Sabıkalılardan rethi parayı ka
parak bçmııtır. Fethi polisçe 
yakalanmııtır. 

Seyyar ticaret 
memurları 

hakkında kanun 
BU) i.lk Britanya Ye aimalf Maada 

müttehit Kırallığı Hukumetile Turkiye 
Cumhuriyeti hiik.i.imeti. gümrülr. resmine 
tabi olup seyyar ticaret memurlannca 
ıipariı alınmakta numune ve model ola· 
rak ltullanıhııak. ve 1atılık olmamak \lire 
ithal edilen euanın mlitekabilen gUmrllk 
idarelerinde muamelelerinin ifasını teıhil 
arzuıi) le atideki ahkim1 kararla1tırmı1-
lardır. 

Madde 1- İthali memnu emt~a mUs· 
tesna olmak uzere, gUmruk resmine \C 

ya ba~ka her hangi bir resme tabi olup 
bir taraftan Türkiye dabilind" icrayı tica· 
ret eden eıhaa, ticarethane yahut ıirket· 
lerin mU111e11ili ıenar tacirler tarafından 
Buyuk Britan}a ve şiınalt frlandaya ve 
diğer taraftan Bııyük Britan)a ve iİmali 
İrlaudada icrayı ticaret eden eıhas, tica· 
rethane ~ahut tirketlerin mUmeNili eey,ar 
tacirler tarafından TUrkiyere numune 
yahut model olarak ithal edilen eu a 
gerek ithal \'e gerek ihraçlarında bil Umle 
gUmrtik rüeum \e harçlarından atideki 
şerait daireıinde muaf olacaklardır. 

A - ~e} ~ar ticaret memurları Türle 
gümnlklerine be, annımıelerini ..-erirken 
TUrkiveı e ithal ~ilikleri nilmııne yabut 
modelleri alelmUfredat müf

0

İr tarifatlı 
bir liiıe> i liç nusha olarak tevdi 
edeceklerdir. Biıyiik Britanya ve şimali 
İrlanda\& ithal edilen numune ve mode· 
llere g~lince, alakadar mezkur memle· 
ketlerin me\·zııatı kanuaiyesine göre icap 
eden ve•aiki ibraz etmekle mUkelleftir. 

ithalat memleketinin gUmrUk. memur· 
ları listenin lisanı mahalliye tercümesini 
talep edebileceklerdır. 

B - Numune yahut modeller, tekrar 
ihraçlarında &) niyetleri tespit edilebilmek 
Uzere, ihracat memleketinde cins ~ e ,e. 
killerine gore balmumu veya kurşunla 

mllhUrlenecek ~abut damıaJaı:;acaktır. 
Tarafc) ni akıdeynden her birinin 

gümrük memurları numuneler üzerindeki 
tab'aların sıhhatini tetkike medar olmak 
Uzere, bu damga ve mfihUrlerin, model· 
lerini diğer tarafa reemen gönderecekler· 

dir. 
Damga yahut mtihür vazı gayri müm· 

kthı yahut maha&iri dai olunca ayaiyetin 
aufaaal ve mttkemmcl fo~otrafiler, re· 
ıımler ve ya tarifatla teıpit caizdir. Bu· 
nWlla beraber, itballt mciDleketinln gUm· 
rtllı: memurlan aumune ve modellerin 
tekrar ibracı lll'Utoda tespit ve tethiıiİıi 
temin mak.dıyle Te allkadarlarca ma• 
rifi tetviye eclilmek UMr• unaret tordllk· 
)eri ahvalde •tY•> ı aeskQre Uıerine 
munum alamet "e ya itaretı fartka va· 
:ıedebilecelderdtr. Bu son halin maaduı· 
na gUmrnk muayeness nilmuoe yahut 
modeLnrln ayniyetini tespit ve indelillti· 
• talep edilecek rtııum ve harçlar Dllk· 
tarıaı tayine munhuu ~alacaktır. 

Ntimune ve modeller ihracat memle· 
ketiade mUhlirleomi§ yahut damgalacmıı 
ohudıkları takdirde itllalat mmıleketİ· 
ıtımrnk -..aurı.ri kıllara yelli ilarti· 
ler nı edebilirler. 

11 Temmuz 1929 kambiyo, 

1 Nukut 
l Ingiliz lirası 

j 1 Amerika dolar 

IO Yuııaa drüml 
ı Ahaua rarlıt .... k 
l A Y1Ulfya fllal 
10 Le7 Ruaıua7a 
IO Le,.. Balıar 
1 Fclcmek Rorlal 
IO Fruıa&& franlu 
20 Itaty- lireti 
20 Kuraa Çek lılank 
1 Çaruaeda ıiinyet 
1 Zlod Lelılıtaa 
JO Dinar Yoıudavy• 
to Belçika Fraak.J 
1 Pezeta lapaa7a 
IO Anif,.. t'raıılu 

l Mecidiye 

Çek 

Londra 1 bterli 
Nivyork 1 türk L Do. 
Parfı " t'rank 
Mllaao " Liret 
BerUa " Mark 

ı Sofya 
Brilkıel 

.. .. Le Ya 

Be-ip 
' Aıaıdrdam ., Florin 

Cloffr• 
Praı 
Viyana 
,\fahlt 

" li'l'Alllt 
.. K.uruD 

" Şilin 
., Pncta 

Varıuva " Ze~oti 
Atiaa •• Drahmi 
Bllkrq !O Ley Kurut 
l'loekova 1 Ça-oneaı 
Belpat tirk liruı Din. 

lstikraslar 

1005 
206 

sa 
49 
29 
241 1 
29 
82 

163 
217 

22 
74 

114 
29 

790 

006 
0,48 31 

1215S 
9 22 
2 ·02 

66
1
62 

347 
120 
2 50 

16 27 
3 43 
3 31 

•129 
s: 21 
24 62 

1061 
27 35 

istikrazı D. vadeli 95 2 

217 
122 

Tahvilat 

~ ~{ 1 Tertip (A.B. 
"-< • e ı:ı,. 2 ,, (D.E) 

~ !- 3 .. (P.J) 

Galata tahtelan D. Y. 
lı&anbul tramny Ş. 
RJht. Dok. Aaı. 
fııküdar°Kadıköy Su 
htuıılbltl anonim S. sj Eretıı Madeıı 

Hisse senedatı 
22 s 
74 

114 
29 

790 

= • 
25 = 
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ı, Jıaaka.I 
~liil(la itibar. ltlilll 
OllDallli Bk. 
MWJ lktt•t ek. 
Ticaret ,... MDyf 

Eaaaf Bir. 
~ ~lrled Hayriye 

T-etu 
~ Hali~ vaporlar. An 
....., An.D. Y. yolu 
:-"" .. .. .. 100 
'!. Mudanya-Buna 

~ s.-.- Salül 
~ Tremvay 
~ Türkiye mU11 
11 ltdlı.t • -· 

1 

ı ... l SQ 

21 1 22 ·~ 

3] 5 31 50 

Kararnameler 
Eevrakı nakdiycnin ihd
yatlarile değiştirilmesi 

Maddel- Eskimiş ve yıpran
mış evrakı nakdiyeler, afağıdaki 
şartlar dairesinde ihtiyatlarilı 
değittirilir. 

A - Çerçeve dışındaki ehsik· 
Jer nazarıitibara alınmaz. 

B - Çerçeve içindeki parça· 
Jar iki ayni numarayı veya imza 
ile bir numarayı havi oldukça 
kabul edilir. Ancak bu takdirde 
ufki ve şakuli yüz müsavi hane
ye taksim edilmiş bir kabaritı 
tatbik olunarak yarıdan fazla ek• 
silen hanelerin heı biri için kıy
metten yilzde bir indirilir. 

C - Kalan parça bir varakai 
naktiyeoin yüzde onu ve bundan 
aşağı olursa imza ve numaralan 
bulunsa dahi kabul edilmez. 

Madde 2 - Değiştirme şekil· 
leri Maliye vakaletince yapılacak 
bir talimarname ile tayin olunur. 

Madde 3 - Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

Madde 4 - Bu kanunun icra· 
ıına Maliye Vekili memurdur. 

Çayır biçme makinelerin· 
de urfedilen müştail ma. 
ddeler 

l - Ziraat makinelerinde ve 
ziraatta istimal olunan mevaddı 
müştaile rüsumu hakkındaki 22 
Şubat1926tarih ve725numaralı ka 
nunun birinci maddesinde tadat 
edilen makineler arasında biçer-

1 
Düyunu muvabhede 
ikramiyeli deıalr yolu 
) 902 GbıriWer 

183 25 185 5 0.1.;üılar· Kadıköy döğer makinesinin de mevcut ol· 
~::::b:ı;~~·.0. maaı bu nevi ziraat ameliyab do-o 

1903 Saidimahl -· ~ Rlhdm dok. Aa. layıaile aarfedilecek müftail ma• 
1905 'l'eelıiud Aakeri> ittihat dfıiir'm~aol ddelerin muafiyetini icap ottir-

t:a { 190S Tertip ı o Ş.,k •erk eesa mekte ve çayır biçme ameliyesi· 
"' 

~ i 904 " ,, 5,: ı... K111o11pla.rı 
~ 1901 190· ,.., n~;ı (hali wfiye.) nin ayrılmaıma sebep görülme-
~ 1908 T-ertip ı t't 
~ ltOI .. 3 C. Tlrk dit. Aao. 1 mokte, 

lM ~ ~ ::--:.::.. il 2- Gerek birinci ve gerelcae 
~1~9~ü~~~~·~·~~~~·~~~~~~~~-~I~&~~~~~~~~~~~~~· d~d~~maddderinumumi U~ 

Dünkü muamele 
Dtln bo .... da iaterlin 1006,S 

açılmıı 1006 kapanmı,tır. istik
razı dahili 95,25 açılmıf, aynen 
kapanmıştır • Boru haricinde 
Tllrk altunu üzerinde 867 ,5-868 
kuruıtan muamele olmuıtur. 

Çıkardığımız koza 
Ticaret odasından yaptıtımız 

tahkikata göre memleketimizde 
aencde iki milyon kilo koza çıka
rıl•aktadır. Bu ıuretle 300 balp 
kadar ipek çıkmakta •e bunun 
350,000 kilosu ham ipek olank 
ihraç oluamalctadır. 

924 ıeaesinde koza iıtihalah 
ancah bir milyon kadardı , ıu 
hale göre ipekçilikte inkifaf ol
dutu anlatılmaktadır. Fabrikala· 
rımız bu ipeklerden yerli kumaı· 
lar imal etmektedirler· Eaaaen 
ipeti ipemek için bliyük imalit· 
banelere lüzum yoktur ki bunla .... 
da memleketimizde mevcuttur. 

ipek bketi tohumlarımız re
çen seneye kadar barice gönde-
riliyordu. Bu sene ibracat tahdit 
edilmittir. ipekli meuucat için 

11 Te•mws 929 Ticaret 
Borsası iatlan 

Cinsi 

ıısu 
ll7!'ö 
1175 
1150 
853 

48 

102 

150 

zamı 

175 

13 
ıs 
1 

lOI 

desine ve kanunun tedviinden kut
oluaaa aayeye hırakdıraa çayır 
biçme makinesi için aarfedifen 
müıtail maddelerin de muafiyete 
girmesi lazım gelmekte, 

3 - Çayır biçme makineleri 
ekseriya bir taraktörle sevk ve 
idare olunup birinci maddenin 
metni brakUSr kullanan çiftçilerin 
bu aletler için sarfedeceği müştail 
maddelerin reaimden muaf bulu• 
nacaiını sarih olarak göıterme• 
kte, olduğ'una binaen çayır biç· 
me makinelerinin ziraatta kulla· 
nılmasi için ~arfedilecek müıta!l 
maddelerin gümrilk, iıtiblik ve 
inbiıar resimlerinden muafiyetleri 
icap edeceği, He/eti umumiye
nin 71 inci in'ikadınan 1 inci ce
lıesinde takarrür etmiftir. 

ihtiyat zabitleri ve ihtiyat 
aıkeri memurllln 

F aron efendinin suratı ekşidi. 

+ Dolapderede yanrın - Do
lapderede Kemancı Yorginin 
evinde yangın çıkmıt ve •• kıı· 
men yaD~ıktan sonra söndürül
müştür. 

+ Karısından para alamayın· 
ca - Kaıımpapda oturan Tevfik 
isminde biri kansı Nihat hanım· 
dan para iıtemiş, o da vermeyin· 
ce karııını bıçakla dudağından 
yaralamıftır. 

C - Numuue yahut modellerin tarl· 
fatlı liıte9i ithalitcı tarafindao gUwrtıte 
ibru edildikten 11<>nra ıumrllk muayene· 
ıiae mUbqeret olUDacak. ve tarifatlı liste 
ııümune yalaut modellere tevafuk •ttiti, 
me\lu iıaretler uıule muvafık. bulundu· 
ğu ve diter Yaa&ikın mubteviyaiı sahih 
ıuhur ellediti taktirde nümuneleria her 
biri UMribdea 1\Amrilk ve İltihllk. rUaumu 
ve indelicap rUıumu saire ıeıpit olunarak. 
kları mılıdar gUmrUk idaresine nakteo 
dcpo2ito edilecek, yahut itballt memle
keti makamab ruıwıüyeaiııin klfi adde· 
deceli kefalet göııterilecektir. Temiuta 
müteallik ahkam allkadar bUkOKMtlcr 
tarafından umumi bir surette tanzim edi· 
Jecek. tir. Vezin ve saire masarifi tesvi) e. 
edilecek ve tarifatlı liateoin bir nüshası 

gümrük memurluı tarafından aleJuıul 
tasdik edildikten 10nra ithalltcıya iade 
olunacaktır. 

Maınllfi ithalatçı oümunelerden tier 
birinin rUsumunu tarifenin mevaddı mUte· 
allıkası mucibince heeap ettirip depod&o 
edecek yerde numunelerin mecmuu için 
rüsumu mezkClre1i tarifede en yliUek 

boyacılıta çok ehemmiyet vermek 

lazımdır. Bunun için de boyacılı
iın iakiph lizımdır. Bilbaua 
fena bo yalann istimalini menet
melidir. 

(1076) Numaralı ihtiyat ubit· 
leri Ye ihtiyat ukeri memurlan 
kanununun üçUncü maddetl muci• 
bince ibtiaat zabit vekili nupe
dilmek Uzere ihtiyat zabit mek· 
teplerine ahaanlara mektepteki 
tahsil müddetince Harbiye mek
tebinin son 11nıf talebeai gibi ma• 
q verilir. Geçeıa bir kaç ıfinün biç •i hiç 

tadı yokta. Evde karıııaın dili 
de, •••b da detişmifti. Zavallı 
Faron da biç aeıiai çıkaramıyor
du. Din fin aonra karııı ıu ba· 
b.; .-eli: 

- Ben küçük bir apartman 
b•ldum. it kadını detilim amma, 
htr defa elimi atarsam boı çık· 
maz. Şu koca ıehirde boı bir 
aparn.a bulmak her yiğitin kirı 
delildir. Yalnız içinde mobilya 
var. Bu mobilyaları aabn almak 
liam.. On defa rhalı olacak 
amına ae yapalım 

- Nenle bu apartman ? 
- Neye ıoruyorsun? Uzaktır 

deye mi korkuyorsun? Bu apart• 
manda iyi bir adamcağız metreıi
ni oturtuyormuş. işleri bozuk ıit-
tiii için metresinden aynlacalc .. 
mıı, efyasını da satıyormuş. 

Faron 16zlerini kaldırdı ve 
apartmanın hangi aprtman oldu

n anladı. Karısı devam etti : 
'--~~~~"=~~~-

+ Aığın beygirin çiftesi -
Ramide oturan Şerif Eyüpten ge
çerken Yaşar ın idaresindeki ara· 
ba beygirlerinin çiftesini yemiş, 
ağır ıurette yaralandıtından has
taneye kaldırılmıştır. 

+ Çorap makineıini çalmı,
lsmail Hakkı isminde biri Samat
~a da Ali Fakih mahallesinde 
Rebia hanımın evine girerek 150 
lira kıymetinde çorap makineıi· 
ni çalaraken yakalanmıştır. 

Bankalar aleminde 
F ranko • Azyatik Banka1ının 

latanbul ıubesi; 15 temmuzdan 
itibaren Galatada Voyvoda ıo
kağında 1~ - 106 numaralı bi
nasında ifayı muameleye başla-
aca ktır. 

re me tabi numune Uzerindea tediye ey 
!emek hakkını baiz olacaktır. 1'anfeyni 
akıdeyn gUıarUk memurluı bu itillfa 
tev fıki hareket etmekle mUkell.C ola· 
caklardır. 

D - Bu ıuretle ithal edilen nimune 
'ahut modeller bir teoelik. bir mülalet 
~arfında Jı;erek ithal olundukları gümrük· 
tt-n. gerek bir diğerinden ihracat meJDo 
leketine iade yallut her hangi bir baıka 
memlekete tekrar ihraç edilecek •e ya 
allltad11r ıllmrUklerin nizamat1 mllaaiı 

olduıu takdırde antrepo)• konulacalttır. 
Bir senelik muhlet ithal&t memleketioin 
makamatı rüeumiyeıi tarahndan temdit 
olunabilir. 

H - Tarifath liste ile tılımune yahut 
modeller ( .. \anın ithaltt memlekefuadea 
seyyar ticaret memuruna oıahaua aU • 
muaelik ve modellikten baııka hiç bir 
ıuretle kullanılmııdıklannı ve ithal 
edilerılctrin a\ uı olduklarını mubey~ in ye 
ıodellUzum bir rusumat rııakaa:ııua buzu· 
ruoda lm:za.lanmıı bir be) an name ile bir· 
likte olarak ) allkadar zat tar.Uıudao rll• 
ıumat makamına ıl,raz. edili."cek ve İf hu 

k o !ı ol 1. n so a 

eoaaıo hini itaalinde depoaito edilea gö· 
JDtUk rllaumile diAer harçlatt makbm 
JDUkabiliade tamamea bili tellbur iade 
edecek yahut iıbu rlkumuo tediyeıiai •· 
mia olan kefaleti fetb ve ibra eyleyecek· 
tir· DepolitODllD iadeai Yahut kefaleti ,. 
ıb ve ibruı ıauamelitı aacak tekrar ib. 
raç yah.t aatrepoy vuedileD aUaune ya. 
but mocld.U. için nki olabU.celtir. 
Yukarıda ~k bir teaelik mlllaJe. 
tin iakbuındaıı aoma tekrar ihraç 1ah1&t 
antrepoya TUedilmemiı yahut .. baliiacle 
satılmıt olan uiimune yahut modeller 
i.çia depoe.ito oJarak alınan gllmı11k rU· 
11umite Mir har1:1ar rUsamat idaresine 
irat k.ayrt edilecek ve kefalet alınma· 
mıı• kefillerden tabail olunacaktır. 

V-Metbal gllmrülfUne mevdu rUıu· 
mun iadeai v..: )a kefaletin fethi ıaua· 
melitı hudutJarda veya dahili memlekette 
kliiu olup bu bapta salalıiyeti muktezi) e· 
yi haiz bulunan gümrUk idarelerinin , 
cümlesi tarafından ifa edilecek.tir. Tara • 
feyni akidw mcıkilr Mliilıiyeti hai& id11· 
relerinin ıı.telerini ) ekdiğeriae teblii 
edecelllı:rdir. 

~inama filımleri, otomobiller, otomobıl 
şasıleri \e uıotoıikletlerioiu itbu muka· 
nleıın~eaı. bahşettiAi meuafül a hariç 
t\l&ulalıilece~i deakArdır. 

\ .ı , 2 - 1 b ı rnuı a\ekrı4c o:ni 

( 1hlatro. sinema l 1 Kaçak haberler 
Bu •k•am 1 

Ferahda: Filim: Rahip 11e 

J"'ahife komik en. 
det ve Tanburi Ot· 
man P. oe Ney11an 
Tevfik B. 

Natit B. : gündüz ve gice Hi. 
lalde Katil Damat 
we Jlilim 

taadilı.ile sün eti uıuiaddakaııının taatiıi 
Ankarada murukön olduıu kadar ıUratle 
icra edil~k ve •uveri muaaddalı:unn te· 
atitiui tarihinden iıiliaren mar'i olcak ye 

ıarafe)Dİ akıde. nden biri tarafından feah 
olununduğu tarıhten itibaren üç a) ıonra 
lıUk Oınden sakit olaca!. tır. 

TaQdik k ıhnrın~ 1 ınurahhular iıbu 
aıuka\elename)l ımza \e ınUhurlerile 
taba.ıra etmişlerdır. 

AulLarada onbq k&ııwıiaeni iıia do
lluı 'lrn i dol uz tarihinde ıki Düaha ela 

ta . ta~ im cdı1ım ı•r. 

Gusel wı'atlar birliğinde - Gü· 
sel aaa'atlar birliğinde yapılacak olu 
inlihabat 15 glin sonraya tehir olun• 
muştur. 

Taksimin tanıimioe devaaı edıli· 
yor - Şeb remini Muhiddin ve fen 
itleri müdüru Ziya Be~ ler duo Ta • 
sim me) danıoa gide:ek, meydanın 
yeni şekli hakkında malıallınde tet· 
kikat yıpmıpır ve buı emirler ver· 

mitlerdir. 

23 temmuz 
23 temmuz hüriyet bayramı 

ıehrimizde meraıimi mahsusa ile 
ıes 'it edilecektir. 

Ticaret odasında azalıklar 
Ticaret odasında münhal iki 

balık için 18 Temmuzda münte
hibi aaniler davet olunarak inti• 

ata ba lanacaktır. 
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SiNiRE 

Muharriri 'ferciime eden 
Emil Zo& Reşat Nuri 

BAVGİNLİGA 
ÇARPINTIYA ... . ... 

EMSALSiZ OEVAOIA 

HER ECZANEOE"";BULUNUR Dlnwanln 8n mlLl111 

' 
1 ıı I I 1 1 DOKUMACILIK. 

ı·.··ı =· Çays·tc·~sa 1, 4, 5--IOxlS k.ıtasında i:ı i•. 

:ı Mentor Refleks bir fotograf maki· i!I 
11

1 nesi satılıktır. i!I 
• =·· İ Görmek ve pazarlık etnıek isteyenlerin ~=I 

Forma forma neşredilen bu 
büyüle roman kitap halinde 
çıktı. Fiab 200 kuruttur. 

ALİ CANİP -
DEBiYA 

en • m11aaDa•a arı mo M~;~i:~ı 
Eczaları 
Levazımatı 

Istanbulda Sirkeci Nur hanında 

: hergün saat 12-14: de kadar matbaamızda i!i 
1 be .. ti J. 1 Kenan Has:p ye mnracaa arı. ı: 
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f Üçüncü tabı çıktı 
Fiatı 135 kuruştur. 

DEVLET MATBAASI 
satış yeri. 

00.yanm büyük Tenis müsa
bakamı her ıene lngilterede 
• Wimbleclon • de yapılır. Bu 
ıene de etrafında mütekiıif bir 
alib toplayarak devam eden bu 
tenia maçları hakkında karileri· 
.... malGmat vermeli faideli 
balct.k. 

Bu uae lniilteredeki "wimb· 
lecloa,, teııiı turnuvaları oldukça 
be,wcaalı ve bazı tahminler alt 
ütt olmuıtur. Bunlardan en garibi 
lnıiltı "Oustin,, nin Fransız-
01.ea quotrea mousquetaires,. de
dikleri d6rt meşhur oyuncuları· 
ndan 11Brignon,, a 6-3, 6-4, 6-0 
galip plmiftir. Kadınlar ara· 
aında da gene İngilizlerin pek 
bel batladıkları ve hatta final
de Amerikalı şampiyon ( Miss 
willa) ia hrşısma çıkacağını ümit 
ettikleri (Mi• B. Nuthal) ın hem
,ehrlsf ( Miu Michel ) e mağlup 
olmasıdır. Bu sürprizlerden ha
lka tali mahiyette bir çok
ları daha olm1'ş: M e s e l a 
kadmlana çift müsabakasında 
oldukça kuvvetli bir takım adde
dilen .. Misa Bennett,, .. Misı Rol
bertaon • un okadar ehmmiyet 
verilmeyen bir ekip karşısında 
OJ-...ktan imti11a etmeleri 
aibi. Bir de Fıranıızların .. Ali
ıatw. dedikleri methur "Laco ... 
~e • bu şene bu mü•abakalara 
İf\italc etmemiştir. Geçen sene 

Rolland Ganoı da Liyonlu .. Coc
het,. ye matlup olan "lacoste., 
ondan •Wimabledoa,, da intika
•mı almıftı. Artık istirahat hak-

. kı idi. Dünyanın en büyük iki 
tenis müaabakaaının galibi bulu
nuyuordu, çilnkü bu sene de Sen 
kla da aalip gelmiıti. Bu yüzden 
erkeklerin Finale Borotra ile 

Coclaet kalmışlardır. Cochet 1927 
de birinciliği ibraz etmişti, fakat 
Borotra da bu ıene son derece 
enfonae bir haldedir. 

Bir iki ay evvel Sen Kluda 
eıkelderin demi-finalinde "Co
claet.,)'i ihraca muvaffak olmuş
br. Aynı müsabakanın Finalinde 
je 

11

1.acoate" u oldukça hırpa· 
laautta. &rotra File ye doğru 
~ert, ve tana zamanında çıkış-
an, ve olur olmaz zamanlarda 

çevikliti iayeaindekf ııçrayışla-
riyle kendisini 8.ıı.1r bat h 

ıs , ve e-
uph lılr oyuncu olmaktan . 

zıya-

de, ıert, ve atletik mezayaya 
müıtenit bir •iıtem takip eden 
bir tenisçi olarak tanını:rıışbr. 
~Coclaet. m Aligator ne "Brog
non. ribi stilist, ne de Borotra 
gibi bir atlettir. 

o.da her iki belde görülmtk-
t4'dir. Bu noktai nazardan Boro
tra ya faik addedilebilir. Bakalım 
finalde neler olacak. Kadınlara 
ıelhlee: Frın11tların ümidi " Ma,. 
dlaie athieu" yenllmiş, şimdilik 
aöae en ziyade çarpan Amerikalı ·M-. Bundy. lagiliı "Mias Beu
.._d • ~ "'Mtchele. bir de 1926 

an beri L 
.. ,._ . .,u ı~e ıamgiyon çıkan 
.. wills. dır • Bunlardan hiç 

şu!'he Yoldd •Mias willı,. hepsine 
faik bulunmaktadır. F.rkekl • 

"ft "bk ~m 
Ç1 musa a asında da geçen ıene 
ı\in plipleri .. Cocliet,, ile .. Brug-
non,, din .... her ne kadar ümitsizlen
ıaemek lizım ıelirae de "Tilden. 
Hunter" talamında8 da kork-. 
mak elden gelmiyoı-. 

Bu müşabaka Aıuerıkıhların 
ıon iin1itleridir 

Eter muvaffak olanıaılarıa 
rlık Fransızların ı~at't l.akimiye-

tini kabul etmek icap eder. Ka
dınların çift müsabakasında ge
çen ıenenin birincileri İngiliz 
miss " W atsan ,, ile miss " Mic
heJ ,, dir. Amerikalılar kadınla
rın tek müsabakasında •Miss wil
lis,, in sayesinde muvaffak oluyor-
sada misı .. willı ,, e bir eı bula
madıklarından çiftte matlup ne
ticeye vasıl olamıyorlardı. Niha
yet bu setıe miss " wills ,, e miss 
"Cross,, iltihak etti. Vebu suretle 
bu kaliforniyalı mislerin takımı 
oldukça kuvvetli bir manzara ar
zederek enzarı umumiyeyi ken
dilerine celbe muvaffak oldu. 

~uhte!it çift müsabakasına 
gelmce Cochet,, ile mis "Ben
vett,,, .. Oustin,, ile Miss "mut• 
hal,,, .. Tilden,, le "Mrs Wallory 
"Miss wills,, ile "H~nter m~: 
savi kuvvetler arzettiklerlnden 
denebilirki bütftn turnuvanın en 
heyecanlı ve merak aver maçları 
bunlardır. 

Galatasaray· Muhtelit 
Bugün taksim Stadyomunda 

Galatasaray, Istanbul muhtelit 
takımiyle karşılaşacaktır. Mıntalca 
futbol heyeti bu maçın hemen 
icrasına karar vermekle çok hata 
~t!11iştir. Bu gibi temaslardan 
ıkı gaye beklenir: 

1 - Şampiyon takımın kuv
vetini deneiiıelc. 

2 - Enteresan bir maç ihzar 
etmek. 

Halbuki bu maç , her iki 
noktadan kıymetsizdir. Zira Ga
latatasarayın lzmir ve Mısır 
maçları dolayısile temamen hazır
Wdı olmasına mukabil takıma gi
recek bütün oyuncular kamilen 
idmansızdırlar. 

Istanbul şampiyonunu karşısına 
çıkarılacak takım böyle kolayca 
kazanılacak bir galibiyete kur
ban verilmiş vaziyette bulunma
ma! ydı. 

Teni' maçları 
Bugün Taksimdeki Lavn Te

nis kulllpte büyllk Tenis turnu
vasına başlanacaktır. Bu turnu
v&ya iştirak edecek lzmirli oyun
cular dün c«!hrımize gelm:şterdir. 
Bu turnuvanın çok şayanı dikkat 
olacağı muhakkak sayılmaktadır. 
,. J a ' ilk Z s a&;w;::azt : .,.... ........................ ~! 
ABONEI 

ve ilan tarifesi 
Abone ücrt,tferi 

tlç a~ lıit 

Dahıl: 

Altı a\ lık Senelik 

5 9 1i lira 

Hariç için : 9 16 3J 

HlLMl N 4.İLI 

Davet 
~ 3~0 aenes.inde mektebi Tıbbiyei u· 

kerıyeden ne,ı et eden :ırkadıış!ann } irmi 
heşinci enelerini tes ·;ı i~in yapılacak 
merasime iıtirak etmek üıte adreslerini 
bildirmelerini rica ederim. 

Sınıf çavuşu Fazlıpaşalı doktor Ihsan 
Sami, Divan yolu numara 189 

BtJYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

\'EDf NCI TERTiP 
1. et KEŞiDE : 

• 1 AGUSTOSTADIR. 
BOYOK iKRAMiYE 

3 O, O O O L 1 R A D I R 

B e§ İktaş icra daireeinden : De,} inden 
dolayı mahcuz ve furuhtu mukarrer 

olan bir adet vantilator temmuz 17-1929 
tarihine mUsadif olan perşenbe ~llnU saat 
birden itil.ıartn ııandal bedestanlnda fli
ruht olunacağından talip olanların hazır 
buhıoacak memuruna müracaatları ilan 
olunur. 

B f'ı·oiflu sulh irrasından: Ahmet Nazif 
bey ile Afife ve Can:ın Fatma ha

nımlar ve Hilmi beyin şayian ve mtı~te· 
reken mutasarrıf oldukları Beyollund:ı 
Cihangirde 11, 13 numaralı birinci katı 
dıvarla müfrez sahrıncı havi bir ahır bir 
hela ve iki oda ve bir kömıırlUk ve an
tire ile geni§ ve zemini malta taııyla 
mefruş bir taşlık ve ikinci katı iki oda 
ve bir kUçilk sofa ve bir helll ve Uçüncu 
kah hir hela ve altı oda bir kiler ve ge

ni~ bir sofadan ibaret alıpp bir bina 
ve mUıtemilitından bahçe derununda bir 
eahnnç ve iki erik dört dut iki nar, bir 

a:. va, iki hünnap agaçlannı ha\·i ve bir 
i k i odasından maada kısttıı kabili sitkna 
ve istimsl olmıyarak dnerf'clf' harap ve 
bir odası mukaveleııiz bP.kci Bekir ,.fen . 
dinin tahtı isticarında ve aksamı sairesi 

hissedar Hilmi be~·in tahtı işgalinde bu
lunan hanenin kablli,reti 

0

taksimiyesi ol· 
mamasındım naıi bilmü:r.ayede hıruhtiyle 
ıuyuun ir.-lesi hakkında mahkemeden 
sadır olup kesbi kafiyet eden ilam mev

kii icraya vız ve kanunen merasimi ip· 
tidaiye ifıı edilmis olmakla ga) rı menkulu 
mezkOrun icra kılınan rnü:r.ayede netice· 
sinde talibi uhdesinde iki hin fira be
dt'!I iJe iha;e edilmiı ve ibalei kat'iyeai 
icra kılınmık üzre tarihi ilandan itibaren 

onbeş gl\n mUddetle mllzayedeye vaıeJiJ. 
miş Ye :?8 l"n,muz 929 Pazar gUnU saat 
o.llıt'~te ilıal k.u'i~ esi icra kılmacalın· 
dan dlzde he~ ıamn ide talip olanlann 
ve fazla mslürnst almak iıtiyenlerin kıy
mt-tı muhaınmene3i ulan üç biD altı 7Uz 

f'lli liranın ) tide onu niııbetinde pey 
,J ça.mıı nıl1 ta:;hilen R~yoğlu ~ulh icra· 
" ne '129.~f 16 numar.ı«i) ie mtlracaat ey· 
lenı·!eıi illln olunur. 

•iüfili•İspi~:ı;;··;;·i;pi";t·~i~··iç·kii~;··i;lıi~-;;; ....... . 
İdaı·eııi muhasebe kalemi için biJimtih11u seksen lira m•tla 

üç efendi alınacaktır. 
imtihana dahil oJabilnıek için zirdeki şeraiti haiz olmak lazımdır. 

· 1 - Muzaaf üzerine usulü defteriye aşina olmak. 
2 - Ahvali aıhhiyesi hakkında resmi caporu olmak. 
3 - .Mükellefiyeti aıkeriyeıini ifa etmiş huhıumak. 
YH•mi imtihan 14 Temmuz 929 pazar günüdür. Bir gün enel vesa· 

iki JAsimeyi ve fotografııini Zati itleri mödıirli.iğüne tevdi etmeleri il· 
zımdır. idare lüzum gördügü taktirde Tatr• şuabatıada da istihdam 
olunacaktır. 

Hadımköy satın alma komisyonundan: 
Çatalcanın Haduoköy ündeki kıtaat için mılnakaeaya konulup ltaııııa talip zuhur 

etmeyen Şeker ve komtirıin mUnakaea ın ıddeti temdit edilmi~tir. İhaleleri 16 . Tem 
muz - 9'ı9 tarihine müsadü Salı günti saat 17 de Hadtmk.öy svtın alma k.oaıiayoaunda 
yapılacaktır. Taliplerin muayyen gilnde komi&.\ onumuu muracaatları ilan olunur. -ee_.uaa•Hl1•1e111111111n1111•1111a111ea1111111111111a1111111iı111111111ıa111111••••••••••••u1aaıa••••U•M••-ı 
/ Emvali metnıke ilinı f 
! ........... l•eaH•eeeaı•aae••••••••-•••na9ea•ee1aea8aee•eeeee•a•ee•1eaaaHe•ft n•elıe•a••ftlft88a881.._. ... 

Semti Maballesi Sokağı No Nevi lcan 
Buyuk ada Karanfil Karakol 27 Haae 100 senevi 
Ralıkpazarı Hacı Mustaf4 radde 95 kagirdUk.kin 180 
Kadıköy Rasim paıa Söğütlü çe§me 19i 72 c 

KıiçUk pazar Sarı demir Ks.ralı:oliıanı: 11 magaza 180 • 
Ba]at Kanbaı Balat caddesi 159 dükkan 120 c 

Kınahada Zeytinlik c 25 8 Jaane 550 • 
Bııyubda Nizam Nizam 20 c 200 

Yanaros 3 ahır 120 
Meşrutiyet Cakoıni 57 hane la> 

Boıı:aziçi Boy1&cıkoy Koru caddesi; 3 iradı arsa 5 ıehri 
Blll8auda Karakolhaııe 11 17 hane 50 senevi 
Beyoglu HUse}İn ağa Arnavut 39 • 180 

c Kamerhatun Bilezik 67 240 
Kınalıada Narlıran 31 5 gehri 
Bottaııcı Bagdat caddeııi 496 dtıkkin 4 

Balida evsafı muharrer emlakin icara rabtedilmek Uzre 16 7 929 tarihine mu•· 
dif salı günll saat 15 de milıayedeleri mukarrerdir taliplerin emvali metroke icar 
komisyonuna milracaatlan. 

~······················································ 

........ ~~~~--~~!!?.~~~~-~?.~!~r:!!!?~~~~ ...... ,f 
30000 Metre Amerikan bezi kapalı zarf usuli) le ihalei kat"iyesi 

_ 2i temmuz 1929 saat 14 te 
2500 Metre yelken bezi milnakasai aleni) e ile 2i temmuz 1929 saat 15,5 te 
Deniz kuvvetleri anbar ihtiyacı için vukarda yazılı iki kalem eıya bilalarında 

muharrer gl\n saatta ihaleleri icra edilecektir. Şartnamelerini görmek iati) enlerin her 
giiıı vermek istiyt'nlerin ) evmi ihalede ınulı:ırrer saotta kasım pa~ada deuiz satın 
alnıa komi!l)·onuna müracaatları. 

···••4··-················································· J Defterdarlık ilanı j 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
M Unlul olan en lira maaı murİ) ete orta Mektep tahsilini bitirmiş olanlar 

alınacaktır. Kabul edilebilmok için a) rı ca j apılacak tahkikatın da matluba mu 
vafık olması lizımdır. Taliplerin her gUn ond:ın on bire kadar DefterdarJık DördUncll 
şubesine mliracaatlan. 

jandarma iınalathanesi 
müd~!l~~nd!n 

10555 metre kaputluk s.umaş 17 7 ~29 çarınha 10 
10378 çift kundura 17 7 929 14 

Satın alınacak ilı.i kalem ef)& kapalı :zarfla munakau}'a konuldu mUnaka.sa yu
ka:-~ hizalarında )azıldığı g~bi İıtanLulda gedlltpapda Jandarma imalathaneıinde 
~apıla r. Sartname imalittiaaeden ~erilir. Teklifnaaıeleria twa imlası prtaamede 
ınundençtit. ·raıipler teminatJarıaı mal sandığına teslim ve makbuzu teklifııamelerine 
raptedtcektir :ıı · "İ halde teklifname ret edilecektir. 

Hadımköy Satın alma komisyonundan: 

1 TEMMUZDAN İTİBAREN 
UMUMA AÇILAN YALOVA. 
KAPLICALARI MÜNASEBE· 
TiLE 13 TEMMUZ CUMAR· 
TESI GDNONDEN iTiBAREN 

YALOVA SEFERLERi TEZYiT 
EDfLMIŞTIR. 

Gidiş seferleri: Tophenedea 
Seyrisefain rıhtımından Cumar

tesi, pazar, sala,çarpmba perweabı 
günleri saat 9 da kalkar.Bunlarda• 
cumartesi, salı, çarf8mta ıefer
leri Büyükadaya da utrar. 

Geliş seferleri: Yalovadan cu
ma, pazartesi, 13,45 te lcalbr, 
doğru lstanbula gelir. Cumar• 
tesi, salı, çartamba 15,30 da kal· 
kar, Büyükadaya utrvarak Istan· 
bula gelir. Seyahat umuma ıer
be1tir. 

i' 
Merkai idaıe BerJill 

Tehfoıı &ryoAfu 2'1,318-984/lfJS 

cıe i#anbul 21142,,?841 

Banka" muamelatı 
ve kasalar icarı 

F atih dörduncii hlkim.liiiadeD: Mus-
tafa Zi) aettin ve Nazım beylerin Ze

kiye hanını ile ı•> ian mutasarnf olduk· 
ları beıazitta sek.han batı Y&ap .;t 
mahallesinde 32 No. vaai bahgeli 11can 
mUsmireyi ve nezareti fevk.alldeyi havi 
bahçe ortasında kilin dokuz oda bft ıofı 
mermer ta~lık ve tulumba ye mutbek. ve 
saireyi havi bir bap hane ile kealik it· 
tiaalinde 3" No. bir k.uya ve bir ...._ 
ve beı adet abpp üçer lira bedeli .ioara 
miıtebammil bekle odalarını bavi bir Hp 
arsanın izalei ıu> uu ıımnında farulatu 
takarriır c::dip icra kılınan mUzayedaiade 
6000 lira mukabili.ade ihalci eneli1eu 
icra kılınmı§ ve mezldir mahaller toptan 
ve fakat her mahallin bedelinin hi.ee.i 
tefrik olunmak §artiyle tarilai iltildan 
itibaren on bef gUn hitamına illJ)ei 
kat'iyeııinin icrası mu..katrer bulaaaı 
oldoA"urıdaıı talip ol.uılann 12000 Jiıaıım 
yUzde onu nispetinde pey aktlliuUU "fe 

929·736 No. ile mUracaat eylemeleri illa 
olunur. 

S ultan ahmet icraaıDdaa: Bir boatta 
dolayı mahcm ve utıl•w mallato 

tınlan l adet aiHucHrli DMltör ,......._ 
14 lincU pazar gilnü sabU aut db birde 
Galatada mahmudiye caddeeiacle 85 Dil• 

maralı malla öıılinde mtıaıyede ile 8111-
lacağından memaruna mllncaat ecti1eeai 
ilin olunur. 

Adres tebdili için 15 lmnıt g 'nde· 
rilmeli. ·-- Çatalcanın Hadımkciytındeki kıtaat için ( Zevtin yatı ) ( Ze) tin taneei) (Kuru 

ltzüm) (Soğan) (Patates) e.Jeni milnaltasa a konmuştur. İhalesi 20 Temmuz 929 
tarihine mueadif Cu111artesi gllnü saat 11-14,30· 15- 15,30-16 sırasile HadımköJ satın 
Alma komıs.ı onunda .>apılacaktır. Talip olanların şartnamelerini görmek için lier gun 

l stanbul icra daire~ndeo: iti' depim 
temi.ai illtifası içio. maı.ou ohlp raı.mtu 

takarrür eden bir adet Ut Ye lıir ıc
ve lıır konsol aynası ve Yir eıyalar 17·1 
-1929 çarıamba guoiı 1&11t on bUfQkta 
BeıiJ,tagta bat pazarında koltukçUlar içer• 
sinde bilmU1-11yedo fliruht ~ 
talipleria yevmi ve vakti mesk.Grda m. 
muru muvacehesinde haaır buluamılan 
ilin olunur. 

ilan ücretleri 
1ek i!ütıında 
Altıncı sa, ada 
Betin i 

Dbrthhiclı , 
ıl~clt • 
lki!Mi 

santimi 

25 kunı1 

50 • 
80 

120 
• 
• 

~00 • 

Ban~a v~ ,... .-.ıse .. atı Maliye ilinları 
bu:;usı tarıfu~e tahidır. t· tet ._.A,.J • • • , IC9. muu-
Urt)·etının, şırketlerin ta cili hakkınd· 

aki ilaularile kitıhi adılhkler ve ano· 
nim şiı:keıl~r ilAnlan. s.nt\mi otuz 

ktıruıtur .. Devair ve müeeseaatı reı
mi~ e ilanları. Turk mektepleTi ve a11arı 
milnteılte ;11nlin aantimi yirmi 
lumıştur. 

Felemenk Bahri S~tlt 
Bankası 

Merkezi 
Amstedram 

Galat.da kar.köy bani dıôrei ........ d 
telefon Beyoğlu 3711 - 5 Merke 

poetanesi ittisalinde AUalemci ban 
lef on leta mhul 869 laernevi Bani: 

nntamell11 ve emna,.. kaaJar, ioan 

f rl.a Jıul aEIİJ e R ahleıneıri. ikinci ticaret 
daırecind"n: Muddei Otınik Eıtlyam 

ı>fenıli tara ındnn ; •lide Boyacı o~lu 
sok:ıi!ında . elimu.de iipartım&omın 8 nu· 

maralı ,-ıairuincle ,.ıtn kim fzidor Galimidi 
efondı ale~ 1 ine ıkanıe <ılunan ve 28 tım-

mt.z 927 tar hli Ye 27 tqrinienel 917 
tarihinde .ade•:i hitam hu1an bin Ti.Irk 
l"ra n ı Nııtık Ve ~alamofl Avram~lu efl!ır
di emrine muhurer ve mwııaUeyh ta
rafınpM Onnik 11tiyaıı ıfeııdi aaauıa 
cirolu Lir kıta seııedle bin liranın ma 
fai.ı; Ve tllCQ&rifi mualtde Ye 1iC1etİ 

\·ekillet tahsiline müteleir buluoan dan· 
dan dolayı ilinen vaki teltliğe fllİlloD 

8 ~ 7 • 929 tarihli etlesede mlldd...ıe1h 
mumaileyhiı. tahkikat lalkimi iuııurwıda 

iııbatı 'uçut etmemesi basebile giyap ka· 
rarı ittiha:ttba ~ mUd!ieill!tlı tlluttıailet· 
hin halen it.amatgibı meçhul bu!uııdu· 
AılfiSlli nt1r1 mentftrun h!f ıy maddet· 
le ilinen teWiğiat kmr verile.,elr. denen 
tahkikat ıçın ob doltut eylttl m per· 
jembe gunU saat on dörtte tayin luha· 
mış ve mUddeı.leyh m~U~yhln y~t 
lllftkQrd9 w.ki'tld hl~ b ......... 

lmetijt takdil'tie lıer vefid sıWrıw MllM 
m11bae ı atı k&Öı;l ve vebyü iArar et· 
mit addolUDllCai ~ teltlilnuıeye der· 
ci kararsit ol Ut. olmakl• .keyfiyet tel> 
lil auıkaıııuıa luim olmak Uzre ber ırıu•• 
cibi kanun !l!u olı.ıııur. 

ve ıııunakasaya İ§tirak edeceklerin de muanen günde komis~ onumuza müracaatları 
llıı olunur. 

ilin 

1 ltanbol malıJu!ıne_yi &1li1e albncı 
hukuk dairesinden: Firdevs hanımın 

11.oeası altı mermerde ea41 halif mahal· 
lesinde çukur boıtan ıoılatında arap Ha
tice hanımı• hanealne •kin kahraman 
oğlu Haun ağa ile meyanelerinde mll· 
tek•V'Yin bopnma dllva•nua ikamet,a.. 
hının meçbuliyetine biniefı halı:lı:ınt:ı:da 

gayabea cere1an eden aahakemeain neti· 
ceaiııcle kanunu meaeiıinlıı 134 llııcil 
maddeıi mucibince bopnmanı11 dair 
olaa 20 teerin ani 1918 taribli 
hlilı.\lmi havi illmın tebliiine me
mur mubaıirin tahfiyesinde onlftfllmıı ve 
ikametgihıtıızın meçhuleyeti dolayiıaile 
tebligat ifa edilmeınia olduiundau hukuk 

aeul kunuuuıun ehkAmma tod ikan tar hi 
iUlndı1~ blr mah larfiod• 1tirtt ettneniz 
ve etmedif z takdirde bakkınııda gır•· 
bea m-.Wi kalluniye ifa edileceli 
ilAıı olunur. 8' ,,. 
S "1tatialniıaM Nnııadlb : litCıan 

dolayt mah• 1 .. et Patt. __...,. 
Te&nlllllaUD 14 bCU pazar gUnil ııabUı 
aaat on birde c.ıaa.da Maluftudiye cad· 
de.inde 89 uamarab matara önünde mtı· 
ıayede il• ıatılacatmdaıı tallplerin m&mU• 
nırı• mllracaatları nan olunur. 

Belsoğukluğu frenği 
olarıların nuan dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en ıon uıullle kat'f 

olarak esti ve ytoi beltofuklufl, 
frengi. idrar darlığı, bel geVfek· 
liltl ye ıne•ane ve ~UcıımJe kadın 
raha.Wık.Jarı teda.i eld91r. 

Beyollu TokatlıI_ua _yuında 
ttıekt aokak N 35 Tel:B.0.315 

••••••SCNNET••"" 
: AMEL~•I ~iN 1 
IDr.M.TALIPheye: l s -6 gftn evel haber verilmesi İ 
1 Sirkecide Nemli Zade Bumda : 
I•• o. 1, Tele · t tanbull486eel 

Dr. HSAN SAMI 
GONOKOK AŞISI 

BelM>tukluğu ve ihtilitabna 
karşı pek te1irli ve taze atıdır. 
Divanyolu Sultan mabmuttilr-

beıi kar,lllnda No. 119 .. 

S ultaa abme 3 eulb mabkeaeelıı._ t 
MOddei : rfliumat mUdlfit6tl ~ 

yal nltili Sttn "beyin mlldd-.,Ja u. 
raktımr11kte salma tomrukta çıakrhıl
maballesinde papas sokağında (30) au· 
maralı hanede Y atmur olullarmclaa Yor
daııaki oğlu dimitri efendi aleyhlııeo ıka· 
me eylediğ! (21000) kutpm tahmi dıfrtua 
üzerine gıyaben cereyan eden auba ... 
neticeainde meblljı mtldd.aüia _. 
rifi muhakeme ve yüzde bot fail vı ,_.. 
de yedibuçuk ücreti yeUletJe mna mtıl· 
deialeyb Dilllitri efftcliden bittalaal mllel

dei Ttlwmat ldarc.uıe itMID& 10 huina 
mlaribiade F~~Dkanr ........ 
Ye Baıkltip ibmıMaeaİ -- ...... 
yarak ml1ddaiale1hin ikalDetfllhı meobul 
olmuma ve ı.,..,.,. aitlllİI " .. ,. ... 
avdet etaemiı oJdalıa ....Wle aı.,.'tıll 
ibtiJuiJ.al ......... ..... ...... 
ınle11•-na aebai farlW bukmiJ_. 

tarihi iJiDda itibaren ikibuçuk aymM ·+ 
iJIDlll tebJiiiae karar verilmit oJdalUD" 
daa wild ilbdua itihueıa ikibap •1 
aıfıoıla a.mylıi dava edilebileoeli ttbUI 
maumıaa kaim olmak lber• ilin olaunar. 



6 ı •ır , 

§ 

1rl ,. ğü ıden: 1 
15:: 

Müzayedeye vazolunan emlak r 
i 

Sern1ayesi: Tediye ed~lmiş 
4,000,000 Liradır 1 - ~rtak_öy biıytik ay111:ma er.ddesi 6 No. dükkan. 

2 - Sifli Mecidiye kariye.si bili o. iki oda. 
3 - Çalata arap oaınii kalııfllt caddesi 171 . 159 arsa ,.e baraka. § 
4 - Galata kemankeş kara Mustafa pa~a canlii havlusunda mektep mahalli. §.:) 
5 - Galata Şah kulu merdi\ enli sokak 2 No. arsa. i'.7.i Umuıni Müdrülük 
6 - Galııta Şah kulu ylıksek kaldırım ve cr<lit Şah kulu sokağı J, 3, 5 ~ 

~a~ ~ A ~hiddeti mUzayede: 24 Haziran 929 don 17 Teınmuz 929 (.arşamlnı gunli. ::= 

i Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden miızaycdeye vaıolunmuştur. ~~ 
Taliplerin yevmi ihale olan son gi.ınUn saat on dort butuğuna kadar .artnn- -- ş b ı 
meyi okumak ve teminatr muvakkate ita ederek mıl1a vedeye iştirak etmek = u e er .· 

Uzre lstanbal Evkaf mUdUrlügunde vakıf akarlar ıı ~lıne müracaatları ~ 
ilin olunur. ~ 

5! 

1 
Ev f ve mliştemiliitı hakkında malumat alnı .... , ı nler hu müddet il Ankara Adana Ayvalık lstanbul 

:rarfında mUzayede odasına mttracaat ederek ecrı misil raporlarını ~ Trapuzon Zonğuldak Bur.ça Balıkesir § 
g.,rebilirler. t§ Kayseri lzmir Giresorı ııfersilı ~ 

V k f k 
~ Samsun Edermit ~ ·a 1 a ar 1 ar 1 § Müsait muamelat, Kumharalar Kasalar ' 

mlldUrlUQUnd en: E;i~ku:
111

~:
1110

E;:;r~B:~~k:~1 
Pazarlıkla kiraya veı·ilecek emlak J b l b . d 

&hçe kapıda dördüncü \'Bkıf hanın zemin katında 12·4 No mağaı.a ve stan u u esın en 
a .. ma katta 18 ve 2~ ,.e 35 ve birinci katta 36 ve ikinci katta 2 ve 4 No 

odalar. Satılı < ha e 
Mllddet: 17 Temn'uz 929 Çıırşnmbn glınti saat on dört buçuğa kadar. 
Yinni gUıı müddetle ilin edilen balada muharrer emlakin pazarlıkla 

kiraya verilmeaine Encümeni idarece kar~r verilmiştir. Talipler gartnameyi 
okumak \'e teminat ita ederek icarn n\t taleplerini dermiyıın eylemek için 
Jstanbul Evkaf mUdUrivetinde vakıf akarlar müdlirlUğüne müracaatları 
illin olunur. • 

Evaaf ye mu;temilitı hakkında malOmat almak ist~yenler mUzayede 
odasıoclaki ecri mısil raporunu okuyabilirler. 

Vakıf akarlar 
. müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Koika Mimar Kemalettin tram\'ay ,c, 95 To. Dukkiin. 
2 - Balık pazarında ahi telebi sogancılar nevfidan cami tabtindn 9 No. 

'"''ikkiin. 
3 - Sultan Ahmette kl.ı\ Uk ayasof ya su terazes!ndeki tekke. 
4 - Mahmut paşa Nuri osmaniye 24 dUkkirı. 
5 - Çarşı Yorgancılar iki bap dUld\arı 17-19. 
6 - Blloçe kapı Hoca al6ettin tahmis sokagında 78 No. arsa. 
7 - sabuncu hanı 9·11 No. dükkan 
8 - Çar§ı çohacı hant t1st katta 31 No. odıı. 
9 - Behoe kapı Hoca alaettin sabuncu hanı 10·12-13-14 dU~kun. 
10 - KUçUk ayaıofyada Mehmet paşa yoku§unda Helvacı başı isken.:ter 

af;a camii arsasının bir kısmı. 
ll - Sülaymaniye Şeımettin molla görani 2 a • 17 c No. mahzen. 
12 - Çenberli taş Atik ali paşa çenherli taş dibinde arsa ""e baraka. 

13 - r:yupte camii kebir iskele caddesinde 21 No. dükkan. 
14 .- Ü küdarda Rum Mehmet paşa imrahur caddesinde mevlevihane 

1ekk i bahçesinde mebni kah\'ehane. 
15 - Bayezitta Emin bey mahallesinde dikili mektep tahıında 15 ~o. 

dUkkin. 
16 - Bayezttta Emin bey mahallesın<le dikili mektep tahtında 17 No. 

dUkkln. 

Mtıddeti müzayede: 12 Temmuz 929 dan 3 Agustus 929 Cumartesi günU. 
Balada muharrer emlak kiraya verilece~inden mUıayedeye \'azolunmuş· 

tur. Taliplerin li evmi ihale olan son gtinUn saat on dort buçuğuna k~dar 
ııartnameyi okumak v~ teminatı mu\·ııkkate ita ederek mlızayedeye i'tirnk 
~tın~ Uzıe Istanbul Evkaf mUdurlUğünde \ııkıf akarlar mUdUrluğiine mli· 
racatları Hlin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu mllddet 
ıarfındıt mUıayede odasına mUracaat ederek ecri misil raporlarını görebilirler 

Vakıf a{a ar 
m ·· dürlüe:'. ·· nden: 

l\1üzayedeye vazolunan emlak 
Çekmakçılarda daya hatun mııhallesinde bUylık yeni hanın oda baıı ·- " 

n eydan mahalli ve dUkkiin ve bnrakalar ve mu.Jemilatı. 

ı
tlddeti : 12 temmuz 929 dan 3 ağustos 929 cumartesi. 
al!-dn ~uharre~ ~mllit~ kirnye H·rileceğinden müzayedeye ,·azolunmuş

tur. ahplerm ) evmı ıhale olan son gtınun sat on dört buçuğuna lca<l r 
Şirtnameyi okumak ve temirıah mU\akl\ate itn ~derek müzayedeye iştirak et
mek Uıre 1 taııhul fa kaı mu<litr!Uği.ıude vakıf al\nrlar müdhrltiğüne müra· 
caatları ilan olunur. 

Evsaf ve mlıgtemiltilı hakkında mnlunıat 3lmnk isteyenler bu müddet zar· 
fında müzayede oda ına müracaat ederek ecri misil raporJar.nı gorebilirler 

J-.,'sas numarası l'rfevkii No. Cinsi 

92 Bılyükadada yalı maha 3 hane 

Teminat mıktan 
Lira 
125 

llesinde topuz sokağında 
Balada evsafi muhwTer hane bilmıizaycde. satılacağından taliple

rin ihale günü olan 5 · 8 - 29 tarihine mtl.sadif pazartesi gıinı'i saat 
on altıda şubemize müracaat eylemeleri. 

Kredi lgo 
nonm 

e ankası 
Şir eti 

"femaıneıı tediye edi nıiş sermaye 255 milyon 
28 Şubat 1929 tarihindeki pilançodur. 

MEVCUDA1., 
Vcznt"de 'e Bankalarda mevcut nukut 
Ctizdan ve miıdsfaai milli~·e sencdııtı 
Teminatlı ava uslar 
Hesabatı cariye 
Esham ve tah\·iliitı mevcude l e~ham, bonolar, 
tahvilatlar ve rantlar) 
Muhtelif hesabat 
Emlak 

DÜYUN AT 
Vadesiz mevduat ve senedat 
Hesabatı cariye 
Badettabsil vacibtittediye hesahat 
Poli9elar 
Vadeli senedat 
.Muhtelif hesalıat 
Senei sabıkanın kar ve ıarar hesabı bakıyyesi 
Muhtelif ihtiyat akçaları 
Tamamen tediye edilmiş sermaye 

Fı:. l.ü, ).228-666,34 
7 ,6:~5,591,426,47 

. 80,681,017,35 
3.929,352,905,94 

4,284~777.09 

60,773,755,21 
35,000,000, • 

Fr. 13,526,912,548,4ô 

Fr. 

fr. 

4,963,712,097,79 
6,895,402.998,67 

200,086.972,32 
402,372.750,27 
365,357,081,91 
199,188,491,44 

18,542,219, c 

227,250,000, • 
255,000,000, • 

13,526,912,548,40 

Meclisi idare Reisi 
Baron Brenkar 

Müdürü Umumiler 
R. Mason E. Eskarra 

E~f~k-a~f-u_m_u_m_______ .., 1 ·· 1 
··d·· ı·· ..., .. d za {. mu ıa iasası: 

mu u~ ugun en: AIA k b. k ı d . 
Guraba hastahanesine lüzumu olan yetımı sekserı ilô. yüz küo ek- 1 orman me te l re tor ugun an. 

meğin icra edilerı mıinakasasmda talip :uhur etmediğinden §eraiti Mektebimizin üç aylık erzak ve levazımı kapalı zarf usulHc mü· 
münaka a dahilinde pazarlık suretile temm11zun on yedinci çar§arıba nakasaya konmuştur. lıtirak için yevmi ihale olan 31 Temmuz 929 
günü saat on beşte ihalesi icra edileceğinden talip olanlann yevmi tarihine müsadif çarşanba günü saat on altıda defterdarlık binnsı 
mezkurda idare encıimenine müracaatları. dahilinde müessesatı ticariye ve zıraiye mübayaat komisyonuna gel-

lstanhul ].man 
ser ta 

sahi sıhıye 
ahetinden: 

Motorlar ihtiyacı için aleni münakasa suretile asgari 1000 bin 
auııni 1500 bin he yüz t~ eke benzin mubayaa edileceğinden talip
leı in ş.ırtnamesini öğrenmek ilzere her gün Gala tada kara Mustafa. 
pa~a ı::obı0mdu kain merkezimz levazım şubesine ve miinaksaya 
İı,tinık nyleıut ·• üzere 25 temmuz 929 tarihine müsadif Perşenhe 
giimi ant 14 te komisyona mür. caatları ilan olunur. 

meleri. 

----------------------------------------------~------·----
Istanbul limaııı sahil sıhhiye 

• 
Merkezi Sertebabetinden: 

Kavak tahaffuzhanesi etüvleri için münakasai aleniye ıuretile 
(125) yüz yirmi beş ton çamb maden kömürü mübayaa edileceğinden 
taliplerin şartnamesini görmek ilzre her gün galatada kara Mustafa 
paşa sokağında kain merkezimiz levazım şubesine ve münakasaya 
iştirak eylemek üzre 18 temmuz 929 tarihine müsadif perşcnbe günü 
!'.'.lat 14 le komisyona mürncantlnrı ilan olunur. 

----~-==--- _.::,_ -~ --- . _ .. 
va 

l<asa ilBnla 1: 
~ ................................................................. ... 
: Fındıklıda IU. l\f. vekaleti satınalma f 
i komisyonundan: J . .......... ~ ............................................. . 

Suay köy ihaltsi 13 ı\gucto! 111111 15 te 
Deaiıli c 14 
lıparta • 15 
BuraW' • 17 
Teffenni • 18 
Antalya 19 

Yukanda gH&erilon mahallerdeki kıtaatıo havvanatı ihtiyacı olan kuru ot kapalı 
urfla mUııalwıa)'• Mııulıuuıtar. lt.aleloıi yul.enia bisalanod.a ~ rarih ve 
1Utluda lıpcrtad& aü.eri ama alma k.omityonwıda yapdacU.tır. 71Hpı.riıı pruıauıc 
suretlerini k.omisyooumuzda görmeleri ve teklifııamelerini bpart&daki meıkfir komis
yona vermeleri. 

(• •) •!• 
Kuru ot ihalesi 13 · Temmuz - 929 Cumartesi saat 15,30 
Makama • 14 • • Pauır • 16,30 

lzmir mlletahkem me\idi.oiıı ihtiyacı olan w.Un.a Ye kuru o! ayrı ayrı ıaıtname
lerle \e kapalı ınfla mUnakas:ı.)·a konmuitlU' ih.a1cılvi yukancla yasılı tarih ve saat· 
larda hrııircie 1\rtb.rla miietahkorn ree"Y:Ci satın alım \:<1m.iıyooundı yapılacıılı.ttr talip
lN"i11 şnrtnameıini görmek için koıni,yonumuza ve mUnıkasaya iltirak edeceklerinde 
Jzınirde me&kı1r knınit~ona nıurıcaatları. 
A fyonda bdunaıı k;taat ve mUessı-~t hayvanatı ihtiyacı olan arpa kapalı zarfla 

mUr.akasaya konmuştur. İhale!i 28 temmuz 929 pazar &!Snlt .aat llı k' Afyoada 
ııskcri &atıu alma komisyonunda yapılacalı..tır. 3ado.ame&ini ~met. 11tıeyenlerirı koam· 
)onumuza \e tekliiıı:ımeleriııi \'ermttlc isteyenlerin At)onaaki mezkur komisyona 
munıcaaılıın 

A ıkeri ihtiyaç için ıekli mucibince A,·eri marka dürt adet huktıl aleni mllnakasaya 
konmu~tur. ihalesi 29 temmuz 929 pazarteai gthn. au• 14 te komieyor.'lmu1.da 

yapılacaklır. Taliplerin ~artname almak ,.e ~eklini ~rmek Gıre her" gün gelmeleri 
ve ihale güaüııde tcnıinatlarile koruiııyonumu11 muı·aua•twı 

A nkarada 250 metre mik.i.bında bir g.imıue Aa\'\U ıop ettirilecektir. Tdiplcr 
şartnıı.m~i fenni \'e projelerini görmek Utre i6 • Temnrnz. • 929 tarihine kadar 

hı-r g{ln Ankarada harbiye dairesi riynset kalemiaı, mOracuılan. , 
Hava kıtaat'. ihtiyacı iç~ y~rli fabrikaları mamulatı olmak llaere 6000 metre kapı~t

. Jul: ve 4620 metre dbıaelık kumag kapalı :r.arfla mliııakaMye k.onmuttur. lhalesı 
15· Temmw: - 929 Pazar glinU saat 15 te Anlcan.da merkee utw alma komi.yonuııda 
yapılacaktır. Tı.liplerin numune \e şartnamMUıi görmek Uı:erc hcı lir :N mlinaka· 
uya i~tirak edeceklerin o gilr. •> !!&attan P.nel teklif ve temina! mektupların~ Ankarad1 
merkez satın alma komiı;yonunı tı!vdi eyl~eri. 

A skeri ihti,acı için nuwuoı~ı;ı veçhlk 400 tane arka çantası. 30 tane mahruti 
çadır n 400 tane mak&rll k.ıpalı :r.arfta mtinakasayn konmll{tur. tbaıs 28 tem·I 

muz 929 pazar _günü uat l<l ıc komİ11joı:ıumuı.da yapılacakttr. ~artnameleriııio almak 
\e numuneleriı:ıı görmek istey"IJletiıı lıer gUn ve tek.lifııame \"ermek İiteyeulcrio 
ibale gllnlındc kı;misyoounmı.a ırurıc:aaıları. 

A ker ihtiyacı için uumuoelcri veçhilc şartnamesinde yuılı miktarda bakır yemek 
bakracı. kazsa. k.aruan.a... kc,,gir, eaplı tu, ':ı;epçe, sllzgeç ve saire .:leci münakasa 

ıuretile alınacaktır. Ihal~ıi 3(1 ıemmuı 929 !alı gilntl aut 14 te kowisyoııamuzda 
yapılacaktır. Taliplerin cartıume almalı: •e numunelerini görmek Uıre her r,Un gelme
leri ve ihale gununde teminatlıı.rile mttraaatlan· . ...................... , .......... ~······················ 
ı .. ~??.~~~-~~!~~~:! .. 8~~·.~~!:!1~.~~~:~!~~~~~~:!.J 
G ıimU~ suyu hastahanesi için 1.3000 kilo Mit ıa 8000 IU.lo yofrut aleni mUnaku& 

suretilc mubayaa edilecektir. 1hılC6i 4ı J&lıllOf 9.2..9 puar ıunü ııaat on bette 
yapılacaktır. Taliplerin ııartnamcaini görmeleri n !f&rtn&mode yazılı olan ıekildeki 
ıeminatlariyltı komlaroouuıuzcla hazır buluam&Ja .. ı 'llln olwuır. 

Mekatihi askeryie satıııalma komisyonundan 

Kilo 
2000 : Keten Tohumu 
9000: Bur~k 

ı•eıı tatbikat Mektebi ttıYerchıleri için ballda cinı ~·e miktarı mubarrar 2 kalem 
Yemin avn ayn prUıam~eı-de olı.nk. ianı ktlırı4u aıUuakualuında talihi ıııhur et· 
mediğiııdesı puarblda aat11& alıaacaktır Puubf? l8 - Temmlz - 929 Perttımbe günti 
saat 14.~{\ da Harbiye Moi..&obi romvkhnneleri ootinde~i >ı:aha.lli mahsuauoda icra ki· 
lınacaktu. Taliplerin ~rtnımAleri if:/D komieyonumuıa muracaatları ve i§tiraiı. içinde 
paıarllk. malıallinue hazır bulunmaları ilan olunur. 

..... ! • .!• 
~ ...,. ~ 

Odun 
çeki 

1000 : Topçu atış mektebi için '\ 
400 : Mesaha taburu • J~ Dir ıartnamede 
500 : Maltepe !ii'!Sı • 

1500 : Baydar paf4 hutaııesi için } 
800 : Tıbbıye mektebi • Bir §artnamede 
400 : H,I\ ıar • • 
800 : 1.,u \ :-.. :.li)C mektebi iQıi.n\ B" d 
500 : •• •ı.İ· • • J ır şartname e 

BaLida wıı! ... :.ı.:r~· ... ıı • , . • 1 4:Tira" odwı 4 tartnamede oldukları halde icra 
kılınıan wuıuaıtaulu'ımla •> r• ı •.•• ı. : atı pli flCrUldUQU 'C c:Ulcrlerlne talij> mhur 
etmediği.udon puır::l.Uda ~tın alııınc.ık.ıır. F'aarJitı.lan 16 l'oınsnuı 929 Sah günti eaat 
14,80 dı Harbiye mektebi yem.eldıauolui önöodcki mab&lli mah.-ıınmda icra kılına· 
calr.tır, 'faUplcrin tartoaıı:ı.Uri iQ.lu komisyonumuza milracaatları ve İ§tlrAk için de 
par.arlık mahallinde hazır bulunması ilin olunur . 

Sut Yof(ıırt 
• • +<>;ı. 

Kilo Kilo 
30000 30000 Kuleli Lise H' ':. ·ıı ·: , .. ~ .\ip ı~in. 
10000 oOOO ı Habcıoilu liaeııı İ'.'ııı. 
6000 3000 Maltepe a.- ~u. 

Buh.da muhurer 3 lise için bbaJa.rmda Qlfkcluk.-ı yuılı Süt ve )·ogurt Uç e.srf· 
nmıedc olarak icrA k.ıhn.uı mUc~ .ter uçUoe dr talip zuhw eımedll\udeo 
pauırlılda eatılacakh~-. .Pv.arlık.ları l7·Taaua•m ~~aıb. gl'.uü ıaat 15,Jl(ı 1fa Har· 
biye mektebi yemekhdehs:i önUnde~i m.ııuıu~ rnalı.W mahSU!uDIİe ıcra 'kılınacak
tır. Tılipterin vartnamcleri için koml6vo.ııurnuıa mtlracaatlaıı ve iştirak içinde pazar· 
lılt mahallinde baıır bulunması illo olunur. 

• <• !• 
5000 kilo Zeıtin daneai. 

10000 kilo Ka~ar peyniri. 
Aıkeri mektepler ~n lttılada cinı \'e mık.tarları muharrer ik.i kalem mevat münı· 

kasalannJ.a bi:riaine talip xubur ecmod!ti Ye dıprtirfrı ftatı ı•H g&tUliflHlcttı11 ı1 rı 
ayr: gartrıam.eloırae olarak par.a.rhklıı satuJ eluı.-Jı11t. P..,jakt.ı. 14 • fc - 929 
paıartcıa.i ptnl! eut 14,30 da \e pcy_niriDde taaı 1 iJG te BaıM;r~ ...ttdıt r-.."1tha· 

neleri IJnöncfoıti puwlık mahallinde ıara ıuhııaoaıtuı . T&bpleıia tortn.ua•lnt - hmiı 
yoıaumuu muracaatları ve ittirak içinde par.erhk ltıllhallinda hazır buhuımuı ilin 
olunur. 

A steri ır;ekteplı-r için 2000 kilo Çay kapalı zarf ıurwıı. uLuı ~ktır. Mlina• 
k.uaaı l Apt09 929 Peırt~be gl1•U ıwıt l'-''K> da ~ •.ekkbt 1emek.haııe· 

Jeri ıtDUDÖeli m.lhuıU.~ niabaHinde icra kıluıacaktır. T.U,wt. ı~ foir.. fO· 
milyonwmaıı. ı;Di.lıraca&:.ları v~ .işfalk iç:n ~' fUrtn&mcai ~· Daiırit:ı-aca~ıaı, t ıklıf 
mckbıplaıui\ Qmahcr rnukabılınde ve !'aatı muıyyenesioe kadar komisyon n~ııaetıne 
verme teri i\lP olunur. 
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