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Çıkma~ sokak ... 
...ausanne şehrinde bir aulh mu

ahedesi immladık. Bu muahede· 
nin bir son sahifesi vardır ki her 
devlet odu imza etmiştir. Muahe
de bir küld(lr ?e onu iDW\ ve ka· 
bul edenlerin zeman ve kefaleti 
altındadır. Böyle olduğu halde 
türk • yunan ahali ve arazi mü
badelesine dair olan dokuzuncu 
protokol ondan &onra ak.dolunan 
muahedelerle ba~k· oekle kon
lllU§tur. Bu muabedelerin hiç biri 
tatbik olunmadı. Hepsi yanda kal
dı. Müzakereler devam etti. Bu 
gün, yanıı, Çarşanba, Perçenbe •.• 
[mza olunu7or dendi. Bu hav~dis 
hep yaa.lıı çıktı... -

Yunanın ne matah olduğunu 
zaten biliyorduk; şimdi bir kat da
tıa anladık. ~er yunan diploma· 
liei bir ticarethane olsaydı hiç bir 
~ıme ona itimat etmeyecek, hiç 
hır muameleye girişmeyecekti. 
Sözünde bu derece durmayan bir 
devletin tarihte misli görülmemiş
tir. Gazetelerde gördüğünüz hava
di8lere asla inanmayınız. Yuna
nistan poliçasım gününde ödeme
yen bil' bakkaldır. Mesleki atlat· 
maktu. ~ir gilıriin faizini hesap 
eder bazırginlar gibi daima tedi· 
yeden ka~an hıı devletin sözüne 
inanmak safderunluk olur. Bir 
muahedeyi mutantan surette im
zalasa bile, günü gelince, onu icra 
etmemek için bin tUrlü düzene 
tevessfil ~er.. Işte muhatabımız 
bu. .. 

Yunan gazeteleri aleyhimizde 
ze~ir fışkıran engereklere benziyor. 
Atına sahifelerini okuyacak olur
sanız §l!§ırırsınız: türkiyede efkarı 
umumiye yok; inkilAp sahtedir; 
hükQmet temeJsimir; ve hunun 
gibi bir çok yalanlar, hezeyanlar, 
bühtanlar .•• 

Afrikadaki kabail reisleri yu· 
nanlılardan üstündür: hiç olmazsa 
sözlerini tutarlar, tül.:ürdüklcrini 
yalamazlar. Bu gidişle mübadele 
işlerinin bir nihayete varacağını 
zannetmek, varsa bile bilmem ka
çıncı :müahedenin tatbikini bekle
mek safderunluk: olur. 

Fakat arada emlak sahiplerinin 
hakkı yanıyor. Bunların arasında 
sefaletten _ölenler vardır. Bu gidişle 
0 hak ia?ıpleri hep ölecekler ve 
hak ta hır kuş gibi UÇacak. 1912 
denberi, on yedi sendir binlerce 
türk: perişan oluyor. Bir para al· 
mak şöyle dursun, biçareJer, hak
larını tevsik için, hu zaruretlerine 
rağmen, masraf ediyorlar. Müba
dele komisyonuna, yahut imam 
sokağına uğrayınız: ağlayan, ba
ğıran bir takım kadınlar göre.cek-. 
siniz. Bunllir RumeJinin zengınlen 
idi; şimdi dileniyorlar. Yunandan 
bir ~ey koparmanın imkanı olma· 
dağına iman hasıl olmuştur. Ko· 
misyonlar bol bol para aldıkları 
halde do iyeleri bile intaç etme
diler. Onlara edilen masraf iane 
~eklinde istihkak erbabına veri
leydi daha sevap olurdu. 

~u vaıiyet karşısında yapılacak 
nedır? Yunan hiç bir teklifimize 
yanaşmayacak gibi hareket etmek. 
Dönek bir diplomasi fü.~rine istinat 
edilemez. Atina kabinesinin entri
kalarına türk vatanda~ları neden 
kurban edilsin ? On yedi sene in
tizar az bir şey değildir. Yapılacak 
iş şundan ibarettir: Meclisin kabul 
f'ttiği iki kanuıı mucibince lstan
buldnki bütün yunan emiakiııe 
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llugün· yapılacak olan büyük atletik mü

sabakalardan bahsetmiştik. Türk.iyenin en 
kuvvetli atletlerini bir arada toplayan bu 
müsabakalar umumi ve şamil bir alAka 
uyandırmaktadır. 

Halkın atletizme karşı alaka duymasım 
arzu eden Galatasaray atletleri Stadyomu 
bugün herkese açmışlradır, Seyirciler, bila
istisna, bugün Stadyoma meccanen girer ' . -
}erdir. 

Bugünkü Tenis ve Futbol ~laı ı 
Bugün Kadıköyünde Fenerbab96li tenis-

çilerin turnuvası olduğu gibi Fener -

1 
Oskudar, Beylerbeyi muhteliti arasında 
hir mar; yP.pıl " .. kt·~ 

;En kıymetli koş · 
cumu~ Besüm B. 

Bugüıı kendileı·inden iyi dereceler beklediğimiz 
atletlerimizden bir gunıp ... 

sf7wıbkdon Tenis maçlarında kazana11lar 
. .. Londra, 3 [A.A] 

Wım~l~don tenıs musabakasının yanm fina1leri Cochet ve Borotra 
n~~mda ~ı Frans~zın m_uvaffakıyelerite neticelenmiştir. Bunlardan birin
cısı A:nerıkalı Tılden ı 6-4, 6-1 ve 7-5 olmak iizre kolaylıkla mağlup 
etmiş, ikincisi de Ingiliz Austini6-1, 10-8, 5-7 ve 6-1 le yemiştir. 

Gazi Hazretlerini;,, i 
Çif liklerinde 

Nasıl aldırıldı 
henüz 

anla şılam~dı 
Gazi Hz. dün çiflik!erinde 

hizztit çalışmışlardır. Çiflikte hasat 
başlamıştır. 

Aliye H. hikayesi 
Aliye hanım hadisesi hak-

kındaki tahkikatını bitiren müs
tantik Cemal bey kararnamesini 
tanzim etmekle meşguldür. Ka
rar~amenin cumartesi günü mü
ddeı umumiliğe verilmesi muh
temeldir. 
-=o:~~==::===:=:-~~==-== 
deki enwali de derhal ga)·r· .. b . ı mu a-
dıllcre vermek. Aksi takdirde bu 
zavallılara haklarını ~er"·' ek · . 

h .. .. k u.ı ıçın 
ma şer guııu_ne ·adar intizar etmek 
icap cdecektır ! 

Bu yolda~ g!.diis:ydi Lir kaç 
sene evel gayrı mubadıllerin hesabı 
görülmüş ol~rd.u. . fohterem ve 
aziz hükuınet .. mız hır aıı evel hu 
biıılerce mağdur ve mazlr\lll türkün 
sefaletine nihayet verme5 i~n elde 
bulunanı ve mukabele bilmisil ta
riki ile elde edilebileceği tevzi 
ederse bir mes'ele kalmamış olur. 

Karşımızda sözüne itimat edi. 
lir bir Atine kabinası olsaydı belki 
başka türlü düşünürdük. Fakat 
Yunanistanm ,iş ba:ı:ında kim olur· 
sa olsun hep ayni sürenceme, sav
saklama, atlatma, aldatma politi
kasını gfülüyor. Bu gibilere karşı 

cezri olmalı. 

Cemi ye 
mesai hüre· 

vam Beynelmı. ... . 

su Istanbul f:llll'5?i~a:ııl!2'~-z::~ 
şubesinde 
bulunan ölü 
hakkındaki 
tahkikata 

dünde ikinc, 
mustantik 
Hayrettin 
B. devam 
etmiştir. 

Hayrettin 
B. dün ma· 
hail en bir 
keşif yap
mlftır. Abl 
mıt ol:a n si-

lahtan çıkan Müstantik 
kurşunu ne- Hayrettin B. 
reye gittiği tespit edilmemiştir• 
Mllstantiklikçe tahtı zanna alınan 
Kurye "Danyel,,ile kapucu •Ve
!adimir., aleyhinde müspet defa· 
ıl mevcut olmaması ve hadisenin 
de cinayet mahiyetinde bulunma· 
ması dolaysiyle bunlar dün serbest 
bırakılmışlardır. Morg henüz ra· 
porunu vermemiştir. 

.4z, öz 

Bir salt•ıser 
• 

Bundan kırk, elli 6ene eııel 
mahalle mekteplerinde, on paraya 
satılan bir " ri.Balei ahlak ,. ohutu· 
lurdu. Yalan söylemek, lıaıet, ırza 
tecavDz, anaya, babaya kar§ı gel· 
ınek fena; sözt'Jnde durmak, cl>
mertlı'k, fukaraya yardım. kanaa~ 
iyi r.rlerdir. Bu hakık~tları eski 
ne.nl o cüzden ögrenirdı. 

Bu kabil ahlak tedrisatı büs
bütün ortadan kalkmııtır. Yeni 
pedagojide ahlak kelime ve sarf 
kaideleri okutulduğu gibi tedris 
edilmes. 

. • . . Salı nushamızda Ali ikti
ıat meclisinin iki buçuk ıütun tu· 
tan " Tediye müvazenemi:a,, hak
kındaki raporunu okudum: okudu· 
ğum için bana, ve siz cın~ kari~ 
ripıe. o &ütunları di:ıen mürettıp 
efsndilere, dü:eltcn muıahhiJı beye 
yazık. Bu raporun o risalei ahlak
tan farkı ne? lhracaı yapalım, 
den~ ticaretimizi tet:si edelim, sa-
nayie ')J!~dım edelim, v. s., v. s. 
Bunları bilmeyen kaldı. mı ? Ha· 
r~ten sermaye getirelim. Pek ala. 
Hangi kıraathaneye teşrif ederse
niı orada da bu sc"izleri dinleye· 

~ Iektep ki apları ucuzluyor 

Maarif ve aleti k. t çılara 

kred· 
h. lir ır 

açmayı 1 etti, 

cebiniz. Bunlann her biri bir be- J 
dihiyedir. :Mektep çocukları bilir. 

Hele o " actif" ve "passif., 
bilôn~u... Bilmem neye istin at 
edi,·or? 

i'lnarif ~ekili Cemal Hfi nü B. 

Gülünç oluyoruz. Başka mem· 
leketlerde iktisadi bıJıranlara kar· 
I' gGlmek için leşekkül. eden hey'· 
etlerin Ta.P.orlan bu derece iptidai 
cleAildu·. Bu, olsa olsa ilk mektep
lerde ol.utulan bir iktisat dersinin 
hillascuıdır. Bu mebadi ile mi ih· 
racatımızı arttıracağız ? Bu rapor 
bir tecrilbeıi~lik ve iptidailik :fPlı-
eıeridir. 

Valdt haybediı·oruz. Boı Jıoşu· 
r- masr.af lar ediyoruz. Bek ·• 
ğimız; bu mu idi ? 

'Maarif vekaleti tarafından ge· Bu yeni şekil üzerine elyevm 50 
çenlerde Ankaraya davet e?il~n ~uruşa satılan bir kit!lbı mekt:p· 
kitapçılardan bir kısmı evel~ı g_un lıler 30 kuruşa ala~ıleceklerdır. 
diğer bir kısmı da dün şehrımıze 3 - Bu ~e~~ ~ufreda_t prog-
avdet etmişlerdir. ramları dekıştırılmıyecektir. Bu?• 

Maarif vekaleti kitapçılarla yap· dan sonra da programlar değif• 
tığı temasta mutabassıs sıfatiyle meden bir sene eve! tabiler ha· 
hazır bulunmak üzre, Hamit berdar edilecektir. 
matbaası sahibi Hamit beyi de 4 - Her muallim programa 
davet eylemişti. dahil kit plardan istediğini okut• 

1 - Vekalet iş, Ziraat ve Em- makta serbest bırakılacaktır. 

Bir incir çekirdeği doldurmaya· 
cak olan raporla ne incir ihraca
um tBzyit edebilir, ne d'1 tütün. 
Say usulünü bilmeyen bir komiJ· 
yon ! Bu rapor tercüme edilmese 
münasJp olur. Neıri de fJir hata 
oldu. Eser o l{iin matbaada bulun· 
sa idim bu veııkayı dercettirmezdim. 

lak bankal rı aşıtasile kitap,çı· 5 - Orta mektep kitapl • 
laı-a 40 bin l:ra1ık bir k--r di ~\la· nnrlan tabetlilec:eklenn ısım ermı 
caktır. 20 temmuza kadar kitapçılar 

Kitapçılarla vekalet arasında vekalete bildirecekler ve bunlar 
bubitaraf mutahassısın da iştirakile listeye konulacaktır. Şayet bu 
atideki esaslar kararlaştırılmıştır: müddet zarfında kitapçıların tab'. 

Bu suretle kitapçılar yeni neş- ını üzerlerint! almadıkları bir kitap 
riyatta buluna bilmek için cüz'i teklif edilirse vekalet bu kitapları 
bir faizle muktezi sermayeyi temin bizzat tabedecektır . Zira ikinci 
eylemiş olacnklardırAncak vekalet devre kitaplarının ihzarı vekalete 
bu parayı kefaleti müteselsile ile ait olacaktır. C. N. 

Vesaiti nakliye 
şirketleri 

yeni tarife yapıyor 

vereceğini beyan etmiş ve kitap· Vekaletin kitapçılardan bir 
çılar bu noktayı henüz kabul et· kısmını davet ederek bu s1:4retle 
memişlerdir. uyuşmaları diğer kitapçıların da 

2 - Çocuklarımızın ucuz ki- Ankaraya müracaat etmelerine 
tap tedarik edebilmeleri esbabı sebebiyet vermiştir. Vekalet ver· 
da düşünülmüş, lngilterede ve diği cevapta, sırf mektep kitabı 
Amerikada olduğu gibi Neto bason kitapçılara yardım edilebi· 
fiyat konulması kabul edilmiştir. leceğini bil-iirmiştir. 

Cemiyet; belediye azasmdr r 
Emin Aıi · r takrir vermiş ve 

lstanbulda · ... ~~~~~~= 
ki bütün ve-
saiti nakli
ye şirketle
rinin tarife· 
lerinin bir
birlerile ta
ta bu k et
mesini tek
lif etmiş idi. 
Cen>i · ~ti 
belediyece 
kabul olu· 
nan bu t:ık
rir şehrf"

mini Bey .' 
havale oL; -nmuş idi. l akrir sa4.i.Pı 
Muhiddin Emin Ali ;;. 
B. dünyanın her tarafında 
olduğu gibi tehrimizde de bu 
usulün kabulü muvafık olacağına 
karar vererek hemen tatbikata 
geçmiştir. 

Şehrimizdeki vesaiti nakliye 
şirketlerinin hepsinden birer mü· 
rahhas istenilecektir. Bunlar, pa· 
zartesi emanette Hamit Beyin 
riyasetinde bir komisyon halinde 
toplanacaklardır. 

Komisyon , tarifeleri tetkik 
edecek ve birbirlerine uyabilecek 
bit şekilde yeniden tanzim ve 
tadili esbabına tfn-~"'~ijl edecek
tir. 

Şark vilayeti eril Rus ve Iran 
jandarma hudut arı 

, Teşkilatının ıslahJ gümrük teşkilatı 
Umuıu Jandarma Kumaııdai 

Zeki · pa~tı 
dün Trab 
zona harc-

.. ket etmiş
i tir. Zeki pa
~a vi la yatı 
şark iyede 
bir teftiş se
yahati yapa· 
caktır. 

Zeki Pş. 
bu seyaha· 
tinde o ci· 
varda bulu-
nan Jandar· 
ma teşkila· 
tımızın ısla· ~iii!iii--Mlliıııiııııiiiiiiiiıi 

hı hususun- 1 Jmum jandnrma 
da ne gih kumandan, 
tedbirler İl· Zeki Pş. 
tihazı lazım geleceği hakkında 
tetkikat yapacak ve bu. bapta bir 
rapor tanzim edecektir. 

* -1:· 
Sabık iktisat vekili Rahmi h. 

dün İzmir vapuru ile kara denize 
h~reket etmiştir. Hahmi b. Şark 
vıl iiyctler.ind.c iktisıul i hir etüt ya· 
ı::ıacaktır. 

Rüsum 
\ san bey du 

l lzrnir vapu

ri yle 1 ral.r 

mum müdürü İh-

1 

zona lıarc-

ket etmiştir. 

1 hsan B. Tü
rk - lran ve 
Türk • Rus 
Jı u dut1arın
da tetkikat 
yapacaktır. 

Dün ken
disiyle gö
rüşen hir 
muharriri

mize İh~n(~ -; nırtikler umum 
Rifat . .... müdürü İh nu 
demiştirki: Rifot B. 

- Transit itibari) le çok ehem· 
miyetli olan Tiirki)e - İran ve Tür· 
kiye . Rus hudut gümrüklerinj 
tefti~e gidi) orum. Seyahatim b~r 
teşkilat mtidüriinün mütat teftı
şinı:len fazla bir hu usiycte malik 
de~ildir. Azami bir ay sonrn avdet 
edec·eğim. Ihsan beye müfotriı 
Seyfi b. de refakat etmektedir. 



===- -- -~-;--:===========.:r======-~="--===o;====== 

1 
pıvan osu: 

anan numerolar 
[ Dıl rıden mabaı ] 

115189,5546, 198047, 239900, 
50764,92624, 204540,61712. 

Çay takımı kazananlar : 220542 
35997, 166357,229811, 

Çay kuzisi kazanan : 207362. 
(ay takımı kazaııanlar: 67281, 

lb6618,63100 
Bir Teçarp kazananlar: 92185, 

52121. 
Çamaşır takımı kazanan: 12631 
Bir meşlah kazanan: 161203. 
Kanepe başlığı kazananlar : 

88069, 197929. 
1 Şömen dö tabi kazanan : 

68123. 
1 Adet örtü kazanan : 46946 
Bir adet örtü kazananlar : 

176597, 108947, 247883, 132567, 
229866, 114..ıll, 

1 Şöııu:ın dö TaLI kazananlar: 
104823, 92128, 

1 adet örtü kazananlar: 189033, 
78925, 147129, 30044, 

1 Şömen dö Tabi kazananlar: 
169833, 99233, 74213, 

1 adet yastık kazanan: 105737, 
1 Piyano örtüsü kazanan: 

149076 
1 Şömen dö Tabi kazaaan: 

248615 
1 adet örtü kazanan: 158202 
1 Şemsiye kazanan: 198110 

1 adet Bülüz kazananlar : 
128967 4202 
1 adetKüçük ürtü kazananlar : 
108403 85363 
6 adat peçete kazananlar: 
121548 155801 8739 38158 

150699 12417 
6keten Meadil kazananlar: 

152730 204367 227856 235413 
?parça Çay takımı kazananlar: 
42391 92161 233485 

163403 '221897 31436 
214750. 
1 adet Şömen dö Tabi kaza

nanlar: 37942, 74538, 243340, 
150'.103, 136255, 72162, 25767. 
236022. 

1 adet Yasbk kazanan: 72026. 
1 adet ipekli Bülüz kazanan : 
'{177. 
1 adet Bülüı kazananlar : 

0185, 191691. 
1 adet İpekli Bülfiz kazanan

lar: 139349, 8CJ385. 
1 adet Bülüz kazananlar : 

141275, 56327, 136904, 228027, 
22762'1. 

6 adıet peçete kazananlar; 
5669S. 

1 yuvarlak örtü kazananlar: 
237538, 184714 

1 adet örtü kazananlar: 
183a09,38511, 17197,277182, 

158704, 166941, 234568 186171, 
226003. • 
llpekli Kombinozon kazananlar: 

3914. 73036, 57950, 44940, 
10691. 

1 adet Yorğan kazananlar: 
154058, 146386, 14094, 63657, 
196110, 13430, 191038, 19058, 
16Sll8, 106749, 198259, 169981, 
217375, 27041, 773, 39161, 
115463. 

1 adet Pijama kazananlar : 
127517' •.31364, 201655, 121378, 

i.rk.ek Çamaşırı kazananlar: 
157302, 179639 

&kek çamaşırı kazananlar : 
J0300, 120299, 11429, 212707, 
52762, 2578,6102,8071S,t93577 
35872, 216024, 174640, 239004. 
108455, 18914, 72572,207546. 

1 adet pijama kazanaııW : 
192925, 2170. 

Erkek çamafirı kazanantar ı 
139802, 115145, 71747, 60691ı 
204098, 135992, 115707, 165611 
191498, 203917, 1039, 

1 adet piıanıa kazananla : 163· 
704,32682, 130287. 

4 ııdet perde kazanan: 108498 
1 Kombinezon kazananlar : 

124926. 
6 peçete 1 örtü çay takımı 

kazanan: 230828 
1 adet örtü kazanan; 32027 
1 Telli örtü kazanan: 129191 
4 Bezir bez kazanan: 156617 
6 Erkek mendili ~azaııarılar: 

97121, 167542 
1 adet Abajor kazı.nan: 2197 
1 Masa örtiisü kazanan: 213148 
1 adet örtü kazanaıı: 20125 
1 Konıbineçon kazanan:186447 
1 Çocuk Elbisrsi kazanan: 

174930 
l Masa örtüsü kazanan:145463 
7 adet mendil • 96195 
6 Peçde , 1 örtü, çıy takımı 

kazanan: 
1 adet yastık kazanan: 155749 
1 Kombinezon " 98542 
1 adet örtü • 6646 
1 • • 16966 
1 Yorgan • 16966 
12 Peçete, l ISrtü, çay takımı 

kazazamır, 169937 
1 adet örtü kazı" 
1 • Bülı1z ,. 

1 " ,, " 
1 adet rop • 
1 adet yastık • 
1 • mendil 

r: 129666 
2Q4887 
150514 
95743 
'h67 

l 'U92 
1 • .,rtli l l tıü62 
1 • abajor " 115389 
lKombinezon., 218796 
lÇocukelbis~si. 78759 
1 .det örtü • 149851 
1 Şömen dö tal • 234753 
1 adet örtü • 205866 
1 • • » 57641 
1 • • • 105103 
1 • • • 202128 
5 " mendil " 244239 
1 " bülüz " 2985 
1 • örtü • 151746 
1 • mendil • 171042 
1 • örtü • 239060 
1 Adet örtü kazanan: 75080. 
1 Adet mendil kazanan : 

170778 
1 Adet örtü kazanan : 69762. 
2 Adet örtü kazanan : 195710. 
1 Adet örtü kazanan: 113311. 
3 Adet mendil kazanan : 

32617. 
6 Peçete 1 örtli, çay takımı 

kazanan: 221587. 
1 Adet şömen dö tabi kazanan: 

195760. 
1 Adet çocuk elbisesi kazanan: 

17363. 
6 Adet peçete kazananlar : 

93161, 166933. 
Çocuk t.lbisesi kazanan : 

172127. 
1 Adet bülüz kazanan : 93300. 
1 Adet örtü kazanan; 104999. 
1 Adet Bülüz kazanan : 30813. 
1 Adet File yastık kazanan : 

186048. 
l Adet örtü kazanan: 234744. 
1 Adet tepıi örtüıü kazanan ı 

170061 
4 Adet mendil kazanan : 

80476. 
1 Adet örtü kazanan : 46042 
16 peçete, 1 ISrtü çay takımı 

kaz~nan 6311 
1 Yorğan kazanan 18494 

1 Şömen dö Tabi kaıanan 185486 
1 Yoağan kazanan 127977 
2 Masa örtüsü kazan 234810 
3 peçete 1 örtü çay takımı 

kazanan 94207 
1 file yastık kazanan 114079 
l Koınbine:ıon kazanan 68122 
1 adet örtü kaıanan 15952'.2 
3 adet örtü kazanan 104633 
l adat örtü kazanan 58151 

1 Şömen dö tabi kaııanan 114663 
2 adet örtü kazanan 14469 

1 adet gömlek kııı:ananlar: 
222399, 91068. 

1 adet p\jııına kazananlar:56109 

4 adet Mendil kazanan 117361 
1 adet pülüz kazanan 76578 
1 adet oya ku11n!!n 97833 
l ~et ab~!or k~ıaneu ııJ1. 774 

f $ 

IDlıne, bugune, ~arına aıı muieferrik haberler 
Yeni mahsul 

bu sene 
çok iyi çıktı 

Emin Ali Bey
M u h tar paıa 
hadisesi kapandı 

Muallak mesele
ler mutlaka 

halledilebilecek 

tarılmaaından ümit kesil.mitti . 
Likin fırtınanın durma&ı üsorine 
tekrar tahliı ımeliyeaine b•tJ-nıl· 
mı~ır. 

Vapurun rahnesi kıpatılmı,ur. 
Bu gün yüıdürülmeıi ihtimMH 

Piyasadan yaptığımız tahkik.ata 
göre senede harıçtan memleketi· 
mize 10,000 ton buğday ve 5000 
çuval un gelmektedir. Bu mal
ların fia tı yerli malısulümiize na· 
ran pahalı otdu~u için piyasaya 
tesir etmektedir. 

Avrupada bulunan eski nazır

lardan Mahmut Muhtar pş. ile muh· 
telit hakem mahkemeleri umıııııi 
ajanı Emin Ali B. ara11nda bir 
noktai nazar ihtilifi çıkmış idi. 
Emin Ali B. Muhtar paşanın bezı 
yıızıları"ı tahkir amiz telekki ede· 
rek mahkemeye müracaat etmeye 
karar vermi§ idi. 

Ankaradan gelen son haber- Tardır. 
lerc glSre Türk • Yunan müzake- Maliye vekaletinde 
rui eıı mühim bir eafhaya gir- tayinler 
•iştir. Bu haberlere göre dlin Maliye vdc.ileti müst~arh&ma 

lzmir, Adana gibi ovalık yerle
rin yeni sene buğday ve arpa mah
sulleri biçilmiştir. Bu sene buğday 
mahsulü çoktur. Buııdan başka 
danıılori tok olduğu için kalitesi de 
iyidir. 

akşam, Ank.arada toplaııacak tiitün iıilıi ~rı sabık ıımulll mldll· 
olan konferans, yunanlıların tek- rü Seyfi yahut muba bei ua-. 
liflerine karşı mulcabil telı:lifleri· ye müdttrü Faik beylwden biı6. 
mizi bildirilecek va mesele et- nin tayinleri Jmvvıııle • mtdl ... 
rafıada nihai bir karar verilecek- meldir. . 

MemleketimizdP. yerli mah•ul· 
lerdeıı muhtelif ayarda un imal 

Pıışa dün vekili va11tasiyle Emin 
AH beye bir mektup göndererek, 
ifadatını geri aldıtını beyan etıait 
ve ıırıi itizar eylemiıtir. Emin Ali 
B. de mukabil bir mektup yazııralt 
davııyı geri alacağını bildirmiştir. 
Bu suretle iki taraf araıında hadis 
olan ihtillf Mil olmustur. 

tir. Yeni Türk· Yunan itilaflarnın Maliye lıeyeti teftiıiye riy .... 
akdinde çok faal rol oynayan tine emlAki milliye ınüdijril ~ 
ve hı.ı r iki tarafça kabul edilen Cemal berin ve onun y rine 4e 
esasıt göre Ankaradaki müzakerat muavini Münür beyin tayin edile
iştirak ede11 Mübadele k.omiayonu ekleri söylenmektedir. 
bitaraf azasından M. Holttat fU Adana-Mersin hattının • 

cılilmektedir. Hatta Aııwrikanın 

Lırinci malları derecesinde un çık· 
rılmaktadır. Fakat hükumet 11nda 
randümanı 83 olarak kabul ettiği 
için çok randumanlı un yapmak 
ihtimali yoktur. Ancak francala, 
pasta için bura fabrikaları geçen 
sene Amerika unu ayarında un çek· 
ınişlerdir. Bu sene de aynı şekilde 
hareket edilecektir. 

beyanatta bulun~Uftu : tei6llüuı6 
-"Biı bitaraflar, mllzakeratın 

Em•n•He 
sağlam bir temel üzerinde devaııı Adana • Mersin timıa llkr 

hattını hükumetimiz n.amıM tel• 
etınekte olduğuııa ve kat'i itilafın Jim alacak olan C.-1 ffida114 

Konservatuvar hey' eti 
Konseryatuvar muallimlerin· 

den mürekkep bir hey' etin Anado· 
luda seyahate çıkacağını evelce 
yazmıştık.! Hey' etin bu &y sonunda 
şark viliyetlerine gitmeşi muhte· 
meldir. Hey'et en evel Trıbwıı;ı 
uğrayacaktır. Trabzon ve buna cİ· 
var şehirlerde bir ınüddet buluna· 
rak Karadeniz şarkılıırıııı toplaya
caktır. Konservatuvarın halk şar· 
kılan seri inde yalnız Karadeniz 
\'e Erzurum halk ;;arkılıırı yoktur. 
Bunoksanlık bu ~eyahat esnasında 
ikmal ~dilecektir. 

uzak olmadığına kaniiı. Eaaa beyin riyaeetindeki Devlet deaıiı 
ıneaeleler üzerinde sureti hal bu· yolları hareket müdUr ıaua'rilıi 
lunduktan sonra ikinci derecede Sait, kalem amiri Cemal, teftiti 
ehemmiyeti haiz meseleler için hası!At mUdür munini CeıwıJ. mii· 
bir inkıta ile karşılaımak doğru rakip Mehmet Ali, hııreket mildi· 
olmasa gerektir. rü Zeki beyler Merıtbıe Termlf" 

!ardır. 

vııavett• 
Kaymakaınlar arasında 

Ttırkiye bülı:Ometinin başında Hey' et i~ası vagon ııerrialeı" k 

lımet papnın va Hariciye ma· ikaınet etmektedirler. 

Şile Kaymakamı Şefik B. Balye 
kaymakamlığına ve oııun yı:;-ine 

de Köyceğiz kaymakamı Vaıııf B. 
tayin edilmiştir. 

Vilayet kö~leri ara,-ıuda 

kamında Tevfik Rüştü beyin, Yu- Frın- hükumeti umına Ada
nan hükümeti riyasetinde de M. na • Morsin hattını hükftmetimise 
Venizelosun ve Hariciye nazırlı- ieslim edecek o1'ın Yenieo.Nulay· 
ğında da M. Argirdiropulosun bin hattı mümessilleri de bu&tm 
bulunmaıtı muallalc meaelelerin Mersine varacaklardır. YarmClan 
sureti kat'iyede halli için ehem- ıtibaren devr ve tesellüm muame-
miyetli bir bürhandır." lesine başlanacaktır. 

l tanLul vili} di nıiıllı"katı 
köyleı inin hep, ine telefon te>i,atı 
yapılrrıakıadır. Bu uret le mer)c eı le 
kır}ler ura~ırırla daimi ,ıırl'tte mu· 
habere imkanı hasıl oiacaktır. 

Hey'etin ıerahat günü ht-nii, 
tPspit f'dilmemi~tir, Bunun için 
-eda nı!iheııdbiııe intizar edilmek
tedir. 

M. 1-Jolttat bu defaki temas Bir tenezzühün tehiri 
ve milıakereden milspet bir netice Beylerbeği terbiyei bedeniye 
çıkacağı lıakk111dalci kanaatlarını kulübü tarafından bugün icra 
ııe gibi uaslara istinat ettirdiğini edilmesi mukarrer bulunan de· 
çok sarih surette gösteriyor. niz tenezzllhü bazı esbaptan de> 

Mühendis eJyevm lspanrıda 
İspanyol şarkılarını pllklu• geçir· 

layı tehir edilmittir. 

Defterd rlılcta HUtelırrlk 
).1'ransız sefiri "rket komi. erlerinin mdde me11uld!ir. Yal<ındtı ıehri

ınize geleceğini telgrafla bildirmiş· 
harcirahlan Fransız sefiri Kont dö Şam-

111._~ 
Bayılmalarda 41111ıııı. tir. . 

Nafia vekaletine merbut Şirket brun şimdilik şehrimizde istirahat 
komiıerlerinin harcirahlarına ııit Maltlfemelerde etmektebir. Kendisinin Ankara 
havale neme dün Deftudıırlığa Londra oteli cinayeti ve ya Parise ~ideceği hakkında 
tebliğ edilmiştir. hepijı bir fey voktur. 

k Londra oteli sahiplerinden Hii-
Robert kollcJ· deki tür Ankaranın imarı scyin bt:yi öldüren ve Con dandı· 

talebenin ücreti yayı yaralayan, gene otel sahiple- Ankaraoın imarı için proje ya-
Robert kollejde tahsilde bu· rinden Kofoloo efendinin muhake· pan ve projesi kabul edilee M. 

lunan türk talebenin tah•il mas· mesi bitirildi. Yansen şehirimize gelmiş idi. M. 
rafı olan 10 bin liraııııı tediye Maınun vekilleri müdafaqlarını Yansen bir iki güne kadar Anka· 

raya gidecek ve projenin tatbiki 
emri dün Defterdarlığa gelmiştir. yaptılar ve cinayette taammlH olma. 

hususunda fıı.aliyctte bulunacak-
oqo '*'ı_ • 22~ dıı>ını söylediler. Mahkeme karar 

ı· aaet nurdebin ı<azanaa ):l\Jö b tır. 
verilmek üne muhakemeyi başil Ed' l · la 1 sigara Kutusu kazananlar ıp erın ve eczacı rın 

7271 güne bıraktı. 
65596 20 intihabatı 
ı Günıüş tabaka kazaıı•nlar; Kenıal heyin davası 

130202, 14157J Çar§ı maliye şubesi tahsildarlı· Halk fırkası dün edipler ile 

1 Mı.nelı· tabaka '-azanan·. b ı d __ .. _ ı· ecıacıların murahhaslarını fırka· "' ~mı.la u un uğu es..- esna tan 
241558 toplad~ı 6000 lirayı ihıills eden ya davet etmiştir. Fırkada, gerek 

1 Gu··mu··ş tabaka kazanan: 1474 ,_ . d eczacıların, gerek ediplerin birer Kemal beyin muba .. emesıne ün 
1 Mineli ,, • 162556 liste getirmeleri murahhaslara 

devam ohındu, bl ı 1 Gümüş tabaka kazananlar: te iğ o unmuttur. 
l 11962, 240600, 139902, 41846, Defterdtırlıktan gelen bir cevap Bu itibarla 8 temmuzda sana-
246049 okundu. Bunda ayrıca vuku bul- yıi nefise birliğinde yapılacak 

1 Aynalı tabaka kazanan: ı 766 duğu söylenen 300 lira ihtilism intilaabat bir müddet için tehir 
1 Fildişi tabaka kazananlar: da bu hesapta dahil olduğu bildiri- olunııı119Uır. 

·58420, 114606, 4490, 234129, lmekteydi. Heyeti halı:iıne bundaıı Hayat pahalılığı 
86391 101053 ııoıırıı b-aı.....,JI ._,r ehli vukuf 

• .... ......... "' latanbul meb'usu lbaan pş. oeh-
ı Mineli fildi•i kadıa tabaka-. auıurllPdı ıalhkeaıeee tetkiki ;çin rimizdeki ha vat pahalılığı hakkın-

kııaııaııları aıuhab_,i 22 Temınııza bıraktı. # 

34223, 191581, 166208 da bir etUt yapmaktadır. Pa~ tet· 

1 k M •rff•e kikatını ik-. 1 ettikten sonra bir 
l lıleme i paravana azaııan: 1 - ~- rap<>r tannaı edecek ve bunu B. 

1~1 ~!ravana kaıananlar: Genç doktorl~rnnuı M. '?ııı:li•iıı;e vvecek~ir. • 

149094, 149301 Avnıpaya gidiyor De~ıcılenn y~ı ~lep~&ı 
ı Çerçiveli mi11yatör ~- Avıııpa tıp fakültelerinde utaj Gazlı çe~m~k~ derı fabrika· 

lar; 97024, 198254 görmek ü&le doktorlarımıc ıraaıa· lınnın sah!plen ııcaret odaaıoa 
1 Yaıı ievha&ı ka?ananlar: . N ede bazı temennıyatta bulunaoaklarchr. 

51428, 191422, 189854, 23507 da bir inıtıhaıı açılmıtıır. odc Bunlar' o civardııki toııların ' 
198923 doktor ~n11.1 ~yln ~tr~ur~, derileripio ;engini boad~unu ile· ı 

ı Klltahya YazOl\I kazananlar: ~h\beyıa Lııe1eİt~u~ıtt!n _ljY.k ri sürerek follarıo yapılması, de· 
4499, 29108, 154, 43749, 194702, am urga, . ııre 1~ eyın ru · niaip çoşkun zamanlarında dalga· 1 

28924 sele göııderılmelerı kararlaştırıl· !arın fabrikaya hücumunu men j 
1 Kavanoz kazananlar: 89543, mıştıf:r. 1 . ·ı..ı 1 1 ·n t i"in bir dalga kıran inoasını ve o 

1 78l6 2066•c il ar gııtıı- ~r yer erı ıp .. d b- . t t .. . . 1 
242164, 16710, 8 , .. ~, ~kil teİıriııde üçer sene sıtaj göre• cıv11r a ır ıs asyon esısını ıste- 1 

223043, 1923'8 ~klerdi+ mektedirler. Oda bu temenniyatı 

1 
40 S.ntim arııada tabtık No ' tetkik edecek ve mümkün olan 

ljlnaıııar: Ticaret odasında intihabat şeylerin yapılması hakkında icap 
22864.6 155428, 229868, 2111-4, eden makanıat nezdinde te§ebhü· ı 
t)4673, 83162, 96636, 19311, Gelecek Perşenbe günü ticaret 11tta buluna~aktır, 
78021, 211515 odası meclisi izalığı için milnte-

60 Santim tulünde 1 çift va10 bibi sauiler intihabata davet edil· lJU)'Uk liman Yapuru i 
kıq::!'anlar:4?089. J }051, 1 ?2492 m iılsr~if Bılylll.: liman vapurunun kur· 1 

1 

sun'i teneffüs 
Y ez sıcakları ve yahut ıe

çen ilin yazdığımız sebepler 
dolayiaile bayılmalarda yapal
ması !hım gelen ıuo'i tenef
füs harekatını anlatacaJım. 

Bu uıul vaaıtaaile bayat içİll 
lbım olan müvellidnlhunıuu· 
yı kana vermek sayeııinde 1• 
niden hayat kazandırılır. Ne
fes almak yani göğsü genltle
terek ak clğere hava vermek 
bilhusa mUvellidGlhumuıaya 
kana verdikten aonra takıar 
ırötllİlıl daralınıuıile lııawu111 
çık....,...dan ibaret ... .-'I 
teneffüs hareketi bir katlua 
altında yapılınalıcltr. 

Haata haYadar bir ..... ı. 
ele ....Q iietü yatarılw, aötlli 
nün alblıa yaıtık koaıalur, eJ,. 
biıeai Ç1kuılır, boynu ve ka
rnı açalır. Çenelerini 8flP Ul 

difleri al'UIDll bir •utar -
auiur. Fakat maatar yoluıa bi· 
le haf ve ıebadet Parmatı 
ile bir bode dilia IM:ıııı+• 
yakal.aır. Bir tülbent ~ 
u ilıe ajtsıD ve bopzın içeriei
ndeki tozlar ıiu.ir. Bı dr 
ıonra hastanın h8' __. Iİ• 
dilir, dirseklerinden bllwak 
hutanın kolları biltrillmGt cıb-
rak ikiıini de ayni :aeıa-'a 
vücutten ayırıp haltanuı bet 
tar.ııfına ve bllfllllD y....,_. 
götürüMir, dlpr ta&tan 
kaburga kenıilcleriee )'•f ı L 

etleri çekerek adeta ka.tk 
gibi bavamn citerlore aiıaa 
si teshil edilir. ilci 1aıai'e b
dar kolları D!9f!n yan ._ • 
fında tuttuktan ı-b hıbw 
yanlara geti.> illr b6y1- ... 
fııa çıkarılır. D. lcilrAda ooh.f 
lıaroketten ııoara bu devir 
biter. 

Lokman Hakim -



3 
=-=· =· '~·~===========~!:::::::~,..=-::--=--=-======-=-=-==-~ -=- ---=--- ·- -..=,.---=-

: Ba .. kan lard ki ·~tiraslarl~r.(p~~t=-!E-·•jll 
~....-L. -:p ı kaynaşıyor Sırp- .. Kahve 

lzmirde bu seneki Yunan kabinesi .Hüseyin Ragıp B .. Bulgar münasehatı fena 
Üz Ü m tekrar Rusyadan 

Dün, odama, ömrü Avro· 
pade geçen eski bir dostum 
geldi. Yiizfinde, ozon aynbk 
senelerinin ha.yrcti yokta. 
Sanki, beş yd evel veda için 
elimi sılran. eli, S't'Uçlanmd• 
beş dakika evel ayrdmıt gibi 
tabii ve. heyecansız u:zandi. 

ınahs~_f!k iyidir ,tadilata uğrayacak Ankara ya geliyor 
Balkanların iki mölüm hülru- hltörieriniu her hangi bir teşeb· 

meti olan Sırp ve Brdgar mııüna· büste bulunmak üzere ilida!ıına 
sebab son g\irılenie hei- ~ki taraf ~tkhırından mütevdit dtabi
huduttiiı arasında t4!baddüs eden Ür ve gayet muhtenıeldir. H4ıbu
h~rden dolayı ne kadar ki bu hattı hareket balkanlarde 
gergin bir hale geldifi karileri yeni bir yangın zufıuruua sebe· 

l:nnir, 4 lA.A} 
Ticaret odasinın muatelif me

natıkttn aklftı malGmata naza. 
ran iktisacii atıntaka dahilinde 
bu seneki ütüm mahsulü b&re· 
ketti olmuştur. Mahsuliin geç ke
male erınfti, &ivalarm bidayette 
soğuk gitmesitidea neş"et etmişııe 
de soğttğun mahsül il'zerinde za
rarı görölmeniiştir. Mevzii bazı 
dolu hasannc:Lın başka ehemmi
yetli bir hadise yoktur. Omm 
rekoltasının hu sene 60 bin ton 
olacağı tahakkuk'etmiştir. Geçen 
sene 45, evelki sene 48 bin ton
du. Fiata gelince Avuaturalya 
üzüm rekoltaıı b\t sene çok nok
san zuhur ettiğinden lngilterede 
fiatlar ynkselmiştir. Türkiye mal-
1arına talip vardır. Bu itibarla 
üzüm bugünlerde münasip Hat
larla muamele gönnete bq.la
mıştır. -Hava rapcirlan 

Ankara, 4 [A.A] 
Ankara rasat merkezi her gün 

telsiz telefonla 3030 tulü mevç 
üzerinde saat 15 te memleketi. 
mizin, saat 21 de bütün avnıpa 
dahil olduğu halde Türkiyenin 
hava raporlarım neşre başlamış
tır. 

Steno kursu 
Ankar-a, 4 [ A.A] 

Maan' vekaleti tarafından 
agustos ayı zarfında stıeno mGal· 
limi y~ k ·· An iki .. ..a.L 'k!..._ e uzere karada 
t '"'t-ftK. lJH' steno kursu açılacak-
ır · "'UlMa muvaffak olanLar 

steno muallimi olarak vilayetlere 
gönderilecek ve aynca mahalli 
zabıt kBtiplerine de ateno ile za· 
bıt usulünü tedris edeceklerdir. 

teklifimW 
reddedildi 

Cenewe, 3 [A.A.] 
Beynelmilel, salibi ahmer ko

mitesi tarafından tanzim edilmiş 
olan ve harp eairlerine yapılacak 
muameleye müteallik bulunan 

projeyi tetkike memur edilmiş ko
misyon, harp esirlerine insani bir 
s~rette muamele yapmaktan im
ti~.a e.den muharipler üzerinde 
muessır bir tazyik olmak üzere 
mu~abele hilmisil yapılması su
retinde Türk murahhası tarafın-
~an serdedilen teklifi reddetmiş· 
tır. 

Bir ca;}sluk hadisesf. 
Budapeşte, 3 [A. A] 

Gazeteler Çekoslov~a de
miryolları amelesinden Pechanın 
tevkifini icap ettiren casusluk ha
disesinden alakadar olmak töh. 
metile Hidas Nemeti de bir Ma
car köylüsünün tevkif edilmiş ol-
duğunu bildirmektedir, 

* * * Bruxelles, 3 [A. A] 
"asusluk hadisesi dolayisiyle 

mulazim Joirie milli müdafaaya 
müteallik vesaiki ecnebilere ver
mek ihanetile ittiham altına alın· 
mıştır. 

Paristen j~ponyaya r 
Paris, 4 [A.A] 

Tayyareci Goste, Parise - Ne. 
w - . York s~f~rine teşebbüs ede
ı ;~ğı haberını tekzip etmiş, fakat 
l!ı merhalede Japonyaya gitmek 
~in uçması muhtemel olduğunu 
ilave eylemiştir. ---Bir gazetenin açığı! 

Paris, 3 [A.A] 
Mütehassısların raporuna na-

zaran "gazet de Frans" ın açığı 
49 milyon franga baliğ olnıakta-
• ... 

Ati.na, 3 [Fos] 
Tunan murahhasları dünkll içti

mada şu meselelerin h.aHini iste
miılerdir: 

1 - Muayyen bazı rumlara ait 
emlak.. 

2 - lstanbuldaki etabli rum
lar. 

3 - Muhtelit Türk • Yunan 
mahkemesindeki davalar. 

Yunan hariciye nazırı M. Ar
giropulos Ankara müzakeratmda 
bu clefa, iki taraf için o kadar ar
zu edilen Türk - Yunan dostluğu
nun elde edileceğini gazetecilere 
söylemiştir. 

M. Mihalakopulosun hariciye 
nezaretine getirileceği ve M. Ve
nizelosun gaybubeti esnasında 
başvekalete vekalet edeceği ve 
har için nazırı M. Argiropulosun 
da Ankara sefaretine tayin edile
ceği, dahiliye nazırının kabineden 
çekileceği söylenmektedir. 

Yunanın Mali Vaziyeti 
Atina, 4 · (A.A] 

Meb'usan meclisi, Bütçeyi ka
bul ettikten sonra M. Venizelos, 
Yunanistanın mali vaziyetinin iyi 
olduğunu söylemiştir. 

Yeni Japon kabinesi 
Tokyo, 3 [A.A] 

Baron Tauakanın riyaseti al
tmdaki kabinenin istifası üzerine 
yeni kabine 2 T einmuz tarihi
nde eski nazırlardan muhalefet 
mevkıinde bulunan liberal fırka
ııreisi M. Hamaguchinin riya
seti altında mezkur fırka erka
nından teşekkiil etmiştir. 

Rabinenin başlıca azası şu 
zevattır: 

M. K. Adatci, Dahiliye, Baron 
Shidehara, Hariciye, Ceneral 
Ygaki, Harbiye, Amiral Takara
be, Bahriye, M. lnouye " sabık .. 
~pon bankası müdürü, Maliye, M. 
T awara Ticaret, 

Kabine, başvekil dahil olmak 
üzere 13 azadan mürekkeptir . 
Resmen bildirildiğine göre bu
hranı vükelanın sebebi dahili 
m~eleler olduğundan çiue karşt 
takip edilecek siyaset müstesna 
olmak üzere Japonyanm harici 
siyasetinde bir tebeddüle intizar 
etmek doğru değildir. 

Çin siyasetine gelince, yeni 
hükumet fırkası, eski kabineden 
daha liberal davrancağını öteden 
beri ilan etmekte idi. 

İzmir • kasaba eshamı 
Paris, 8 [A.A] 

Paris birinci hukuk mahkeme
si, İzmir-Kasaba türk demir yol
ları hamillerinin eshamını fransa
da mezkur kumpanya tarafından 
ihraç edildiğini ileri sürerek tedi
yatm altın frank üzerinden itası 
hakkında vaki taleplerini red
detmiştir. 

150,000 dolarlık tavvare 
.. New-Y ork, 4 [ ·A.A ] 

!"f ukumet 3 motörlü bir aske
k1 erı tayyare ısmarlamıştır. Fiatı 
~0,000 dolar, saatta vasati sür. 

atı 110 mildir. 

Şeker konferansı 
Bruxelles, 4 [ A. A ] 

Şeker müstahsili olan me~
leketler mümessillerinden mürek
kep konferans, istihsalatın tak
simi nisbetini yeniden. tespit ile 
meşgul olmaktadır. lstihsalatın 
tahdidi ve taksim nisbetinin yeni
den tayini mevzuu bahs olmakta 
olduğu istihbar edilmiştir. Fakat 
aza arasında henüz bir itilaf ha
sıl olmamıştır. Zannolunduğuna 
göre Avrupa devletleri kendileri
ne bir milyar 1757 milyon ton ya
ni 1928 senesine nazaran 250,000 
ton fazla ayrılmasını isteyecektir. 

Moskova, 4 (A.A] 
M. Kalenin, Türkiye sefiri Hü

seyin Regıp beyi kabul ederek 
her iki memleketi alakadar eden 
günün meseleleri hakkında gö
rüşmüştür. M. Kalenin Ankaraya 
azimet etmekte olan Türkiye se
firinden hürmetlerinin Gazi haz
retlerine arzını rica etmiştir. So
vyetleı in Ankara sefiri M. Suric 
mülfıkatta hazır bulunmuştur. 

Moskova, 3 [A.A] 
Türkiye sefiri Hüseyin Ragıp 

bey Ke!log misakımn mevkıi mer
iyete vazını mübeyyin Moskova 
protokolunun tasdikine müteallik 
vesaiki Sovyet hükumetine tevdi 
etmiştir. 

Moskova, 3 [A.A] 
Hüseyin Ragıp bey Ankaraya 

hareket etmiştir. 

İngilterede işsizler 
Londra 3 [A.A] 

M. Thomas avam kamarasında 
hükumetin işsizlik buhramnı iza
le hususundaki teklifleri hakkın
da uzun uzadıya teşrihatta bulun
muştur. Mumaileyh, hükumetin 
ithal edilen emtia yerine memle-
ket istihsalatınm kullanılması iç
in baş vurulması lazım gelen en 
eyi çareleri araştırmağa azmet
miş olduğunu beyan etmiştir. De
miryollar kumpanyalarına muh
telif servislerin elektrikleştrilme
si, yer alb hatlarının tevsi ve teş
mili gibi bir çok projeler tevdi 
edilmiştir. M. Thomas başlıca yo
llar için 5 senelik bir hroğramda 
28 milyon İngiliz lirasının sarfı 
hususunun düşünülmekte oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Borçlar 
itilafı 

Paris, 3 [A.A] 
Meh'usan meclisi, hariciye en

cümeni mazbata muharriri borçlar 
hakkındaki itilafların tasdikına 
müteallik ihtirazı kayitlerin muh
telif formüllerini şahsi mütalaa
larıla birlikte yarın tevdi edebi
leceğini söylemiştir. Maliye ve 
hariciye encümenleri mazbata 
muharrirleri olan M. Pietri ile M. 
Stern itilafnameler metnine ithal 
edilecek ihtirazı kayitler hakkın
da M. Poincare ile uzun uzadıya 
görüşmüşlerdir. 

* * * Londra, .3 [A.A] 
Kıralın nutkuna verilecek ce

vabi ariza hakkında yapıları mü· 
zakerat esnasında M.Mac Don
ald, borçlar meselesinin halli 
konferansına telmih ederek ken· 
disi için hali hazırda Young pla
nı hakkında beyanatta bulunma· 
sı mümkün olmadığını söylemiş-
tir. Mumaileh, İngiltere hükumc· 
tinin evelce akdedilmiş olan hiç 
bir mukaveleden rücu etmiyece
ğini, fakat istikbalde yapılacak 
itilaflarda ingilterenin muhik 
menfaatlerinin feda edilmiyeceği
ni unutmıyacağını beyan etmiştir. 
M. Baldwin, muhafazakarların fır
ka gayretile biç bir surette muha-
Ief eti.e bulunmıyacaklarını, hühu
mete muavenet ve muzaherette 
bulunacaklarını, yalnız her iki ta
rafın biraz nefislerine bakim ol
malarını istiyeceklerini beyan et
miştir. 

"La Haye,, kabinesi 
La Hay, 3 [A.A] 

Kabine istifa etmiştir. Kıraliça 
kabinenin istifasını kabul etmiş
tir. 

mitK:e meçhul değildir. biyet verir. 
Asırlardan beri devam eden Cihan üzerine yea bir fdaket 

sukut etmemıesi-ne 11e2ıian!f: wrzi
bu siyasi ve miHi rekabet fesile mükellef olanlar hu ihtima-
en tabii ve milletleri& sulha Iatı yakından tetkike mecburdflr. 
muhtaç oldukları böyle bir Belgratta öyle bir zihniyet hikU
zamanda bile ihtiras ve intikam mfermadır ki eğer serbe94:ane 
hislerini tahrik etmekten hali kal- seyrine bablırsa. cihan, 1!_1azide. 
mıyor. Son günlerdeki hadisat 1 olduğu veçhile, hır çok felaketlen 
her iki memleket matbuatında mucip olacaktır.,, 
mühim akisler yapmaktadır. Bu EF7E =r --- ;;;sq= 

münasebetle Sofyada çıkan (Ho- Yeni ÜÇ if lds 
vo) gazetesinde tesadüf ettiğimiz Beyoğlunda ki mefruşat tacir· 
bir makale, Bulgar efkarı umu- !erinden Liri 50,000 ve Sultan 
miyesinin bu ihtilaf etrafındaki hamamında firma-:ı S harfile baş
his ve hükümlerini göstermesi it- layan bir manifatura şirk~tini~ 
ibarile çok ş:ıyanı dikkattir. 60,000 lira borç ile iflas ettiklerı 

Balkanlardaki milli ve siyasi haber alınmıştır. 

- llerh8ha .. 
- Meriurlmaa !'-.. 
Ya11ID1daki koltuğa oturdu, 

konoşmıığa başladık: 
- Ne emredersin, çay mı, 

kahve mi? 
- Kahve! 
Mendilile terlerini kuru., 

yarak ilave etti: 
- Bilir misin? A vrupada 

bu çay, kahve adeti yoktur. 
Orada ziyaretçiye ne içersin 
diye sormazlar. Çünkü, gelen 
misafir, ister yaya yürüyerek 
gelmiş olsun, ister tramvaya, 
ister otomobile binmiş olsun,' 
hiç zahmete katlanmamı~ hiç 

davaları gösteren Bulgar gazete- Borcundan dolayı hali acizde 
sinin bu makalesini karilerimize bulunan kı .... c!ccilerden biri a}acak
arzetmekten kendimizi alamadık: lılarıyla ko kordato akdetmiştir. 

Teklif kabul olunursa bu köseleci 

eziyet !:ekmemiş, . ~iç Y?rul. 
mamıştır. Bunun ıçın, hır eı. 
cak çay, bir acı _kahve~le. ıl· 
nirlerini dinlendırmek ıhtiya· 

" Sırpların heyecan amiz neş- iflastan kurtulacaktır. 
riyahna mukabil Bulgaristan, garp Trikotaj anonim şirketi de iflas 
hududumuzda olan hadiseler hak- etmi:ttir. Borçları iflas masesi ta

cını duymaz. Halbuki, burada 
vaziyet büsbütün başka: 

kında cemiyeti akvamca bir anket fından te::ıpit olunmaktadır. 
yapılması talebinde bulunmakla 

Yazın tôzlara, kışın c;amUJ."e 
(ara bulanmadan ve bir kaç 
ezilmek tehliikesi atlatmadan 

cevap vermelidi. 
Bulgaristandan ayrılmış olan 

garp mıntakası ahalisi naka';>ili 
tahammül bir hayat geçirmıye 
mahkumdu. Onu insafsızca inkı· 
sama uğrattılar ve menafii iktisa· 
diyesi için ıazım olan şeraiti asla 
nazarı dikkata almadılar.Baba,oğul, 
kard~ş hududun iki tarafında ay
rıbnıştı. 

Bizim için bu heyecanamiz ha· 
vadis tam yerinde işaa edilmiş
tir. Çiınkü bunların vesilesile bir 
anket tanzimi talep etmiye vesile 
bulacağız. 

Bu anket hem garp budum· 
uzda vukua gelen müheyyiç cina
yetlerin failini tanıtacak, hem de 
Balkan sulhu müsalemeti için bir 
çok tehlükeler tevlit edecek ma
hiyette olan bir vaziyetin maha
linde tetkini mümkün kılacaktır. 

iki !tarafta malikanesi olanlar 
Sırb hudut memurları tarafından 
tazip edıiıncktedirler. 

Mukadderine terkedilmiş olan 
bu halkın çektiği azapları cihan 
bilmiyordu. Nihayet bu hudut 
muhafızları bigünahlan imhaya 
başladılar. 

Bu cinayetler, Bulgar efkarı 
umumiyesini galeyana getirdi. 
Ecnebi diyarlarda ise yalnız ec
nebi muhabirlerin ifşaatı ile ta· 
nıldı. 

Bedbaht halka karşı gösterilen 
teveccüh hissini duyunca Belgrat 
matbuatı imdat çanını çalarak 
" Bulgaristan komşu hükumete 
hasmane hisler besliyor ,, diye 
bağrışıyorlar. 

Fakat bu hareket Sırpların 
bir igfal teşebüsünden ibarettir. 
Buna mukabil biz gerek Bulgaris
tana karşı olan isnadat için gerek-
se garp hududumuzda ihtas edilen 
vaziyet için tahkikat icrasını talep 
etmeliyiz. Cemiyeti akvam teca
vüzkar bir vaziyet aldığı iddia 
olunan bir hükumet tarafından 
yapılacak böyle bir teklifi red
edemez. 

Yoksa Bulgaristan efkarı umu· 
nıiyesi cihan karşısında Ielcelen
nıeğe maruz kalır. Bulgar hüku
meti, bu vesileden istifade ederek 
cemiyeti akvama Sırp ittihamatı
nı nazarı dikkate alarak garp 
hudumuzdaki hercümercin asıl 
faillerini tabkika davet etmezse 
Bulgar milletine karşı olan vazife· 
sinde ekasül etmiş olur. 

Bu anket kat'iyyen lazımdır. 
Çünkü Sırp isnadatı Belgrat dik-

1 
bir kaldırımdam öbür kaldı· 

1 Jl uk uat rıma geçmenin imkanı var 
mıdır? Döğüşsüz tramYaya •----•w:1a----•• bioildifti, kavcrasız otomobil• 

Lokman hakiınin evinde den ~ıildiği e ''aki midir? .. 
Gazetemizin ""Loman hakim" i Hayır!.. Şu halde, odaıu.za 

doktor Fahrettin Kerim beyin evine gelen her hangi bir mis~r, 
dün hır~ızlar girmiştir. Evde kimse ister yürümüş olsun, ı•ter 
olmadığı zaman giren bu hırsızlar tramvaya binmiş olsun, ister 
bir çok eşya caldıktan sonra kaç- otomobille gelmiş olsun, her 
mı~lardır. belde terlemiş, yorulmuş, 

Koyun hırsızları üzülmüş, maceralar geçirmif 
Arnavut Akif V"'- Hüc:nü ismin· bir biçaredir.. E, 6ok.adar 

de iki sabıkalı, ok meydanında sinirleri bozulan, bukadar 
Hacı Ahmetin ahırında 20 koyun vücudu hırpalanrur. bir misa
çalarak kaçmışlarsa da yakalan- fire bir fincan yorgunluk 

kahvesi mutlaka lizım değil mışlardır. mi ? 
Karı koca kavgası 

Kumkapıda oturan şoför Nuri 
evelki gece eve sarhoş gelerek hı· 
çakla karısını vurmak istemiş, ka· 
dıncağız "yangın .va~!,, diye bağı· 
rınca komşular ıtfaıyeye haber 
vı•rmişlcr, itfaiye gel~iş, .. fa~at 
yangın olmadığından gen donmuş· 
tür. Sarhoş şoför yakalamıştır. 

Hastalığından 
müteessiren 

Bec:iktaşta oturan 20 yaşında 
Rufen ~fenrli mıibtela olduğu hoğaz 
ha::-talığından kurtulamayacağım 
anlayınca dün bıçak.la ka~n~nı ke
serek intihar etmek ıstemıştır. Ru
şen efendi hastaneye kaldırılmıştır. 

Her günkü hadiselerden .. 
1 - 1588 numro]u otomobil 

kadıküyde l\l::ıkinist Hiisamettin 
efendiye çarparak yaralamıştır. 

2 - Şehremininde oturan As· 
keri Jise talebesinden Hüseyin 
efendiye Fatihte Fevzi paşa cadde· 
sinde meçhul bir otomobil çarpmış 
ve ağır surette yaralamıştır. 

3 - Şoför Rc~idin idaresinde· 
ki 2102 numarolu otomobil kuru 
çeşmede kömür aıne1esinden Sü
leymana çarparak yaralamıştır .. 

4 _ Şoför Sabrinin idaresm· 
deki 344 ııumrolu otolll:o~il ~uru
çeşmede Canik v~puru ıkıncı kap
tanı Hacı Nuri efendiye çarparak 
ehemmiyetli surette yaralamıştı~. 

5 _ Şoför Fevzinin idaresm-
deki I.369 numrolu otomobi.l ile ,· 
kum yüklü bir tramvay Bcşıktaş 
merkezi önünde çarpı~mışlardır. 
Vatman ve Şoför yakB:_lan~ışlardır. 

Bir kavga netıcesınde 
Unkapanında küçük pazarda 

kahveci Bahir efendinin kırathane
sinde Ahmet isminde biriyle .Ba
hir efendinin kardeşi Lütfü kavga 
etmişler ve Ahmet, Lltfüniin Qç 
dişini kırmıştır. Polis tahkikat 
yapmaktadır. 

Yusuf Ziya 

Beyannameye tabi olanlar 
Kazanç Vergisi kanununun 

muaddel 6 ncı maddesi beyanaa· 
meye t::ıbi birinci kısım mükel· 
lefler tarafından müdde tizarfın
da kazanç vergisi beyannameal 
ita edilip edilmediğinintayini için• 
mükellefin tarafından verilecek 
beyannamelerin mensup olduldua 
tahakkuk idarelerine II}akbuz mu· 
kabili tediye edileceğini amirdir 

Kanunun muaddel 27 nci 
maddesinde her ne kadar ikiac!. 
kısım mükelleflerin vergi mat• 
rahlarının tayinine esas olmak 
üzere yani müddeti zarfında pul· 
suz olarak mensup oldukları tıa• 
hakkuk idarelerince bir icar be
yannamesi vermelerinden .bahia 
isede ita noktasından mahıyeten 
aynı bulunan icar beyannamele-
rinin makbuz mukabiJi ita edile
ceğine dair bir göna sarahab ih· 
tiva etmemektedir. icar beyanna• 

I melerinin dahi birinci kısım mü· 
keleflere ait eeyannameler gibi 
kanuni müddet zarfında verilmemi 
elzem olup atiy.en her hangi bir 
müşkilitı mucip olmamak için key 
fiyeti itanın kayden teY'liki ve 
alakadaranın da ellerinde bu bab 
ta bir vesikanın mevcudiyeti tea· 
mül icabatından bulundutu cihet• 
le mükellefin tarafından verilecek• 
bedeli icar beyannamelerinin de 
makbuz mukabili alınması karar
laşmıştır. 
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şw-.-.-. 

MilL_Mn ru 

ABONE 
ve Hiln tarlf esl 

Abone ücretleri 
Uç n lık Altı a\lık ~lik 

Dahil: 5 9 17 liN 

Hariç için: 9 16 33 c 

Adres tebdili için 15 kurl14 gönde-
rilmeli. 

ııan Uuetlerl 
Tek sütunda santimi 

Altıncı n~ fada 25 kuru~ 

Be~inci 50 
DördlincU c 3) 

tıçlıncU c 120 
ikinci c 200 

Banka ve ,.. ., qe&atı Maliye ilinlan 
hı.ıaı.ı i tarif.,ye tabidir. Ticaret möd· 
ı ri) etinin, tirketlerin tascili hakkınd· 
aki illnlarile k6tihi adillik.ler ve UQ

nim &irketler ilAnJan, santimi otuc 
kuru~tur .. Devair ve mlleuetah re.a· 
mi) e ilAnları, Turk mekteplm Ye aaaıı 
mlınte~ire il&.nlirı santimi yirmi 
kuru~ur. 

• 
Borsa ile alakadar 

olan T;iccar ile saır 
Zevatın nazarı dikkatine: 

İstanbul Menkul kı)n1etler 'e kaınhi~o Borsasından: 
Yeni Borsa kanunu mucibince Borsada "Kulisiye"nama ile bir ıı· 

nıf teşkil edilmiştir. Yirmi beş yaşından yukarı ve hüviyet~ lekeıiz 
olanlar senPVİ on liralık bir ücret mukabilinde seyirci sıfatile kay
dolunarak Borsa muamelfıt salonuna girebilece\c:ler ve olarada A
centalar vasıtasile yapılan Borsa işlerini yakından görebilecekler
dir. Kaydolunmak isteyenlerin Komiserliğe istida ile müracaat et• 
meleri ilan olunur. 

lstaı1})ul ithalat güınruğünden: 
On beş lira maaşı asli ile bir katip, on iki lira maaş aıli ile bir 

daktiloyrı. zirdeki şarait ile bilmüsabaka alınacaktır. 
1 - Türk olmak 

11 • 

2 - Hukuku siyasiyesine sahip olmak 
3 - Hü nü ahlak sahibinden bulunmak 
4 - Laakal orta mektepten mezun olmak 
S - H"zmeti filiyeyi' askeriyesini ifa etmiş ve ya ımıfı ihtiyata 

na dılmiş olmak 
6 - Ecı ebl kız ve kadınları ile müteehhil olmamak 
Jalip olan! rın Temml zun on dördüncü Pazar günü saat 4 te 
rait ve ev fa mi'taallil. olan evrakı müspete ve nufuı tezkerele-
h r b r· o .ra lstanbul ithalat gümrıiğü müdüriyetine J 

• 

Emniyet Sandığı emlak 
.müzayedesi· 
1 Kat'i karar ilanı 

265 1118 

1175 

472 

670 lleı& 

145 

100 225 

7% U07 

275 

155 SlS 

90 675 

-

MerhuııatıD cine ve neYile meYki BorfluaUD 
ve mUjtemilatı ilmi 

Edirne ır.apııında Ka'riye AtikaHpqa 1D1hal 
laiade Btıyüklı.ıı,e soka&ıada em ı.8 n 
7eai 90 DUIDlrah Hkeeıı uem ar• "'86ade 
lhtaP iki katta altı od& bir ec:ıla, tık mut· 
fak •c mütterelt bir k~yu,yu ve oa tekiz 
.. D kadar arabk ıuhlıHiai b.Yi tir baııe· 
nin tamamı ıt.fıl Muetafa ef. 

6S'ı7 Kartalda ~aıahk kariye.iade kariye ct.ru· 
au s~ağıoda 62 Numaralı iki yilz lekeen 
altı arıu arsada ahgap iki Mı.tta OD oda, iki 
ıofa. bir kuyu ve bahçede yttz altmıı arıın 

~ ai..ta bir mudiak 'i~ Mf' Ye aalıu ve ... 
v maal*. ve bet ti• kft dtirt artiıa b&b901i 

bavi bir banenlll tunamt. 
Hatioe Yırdevs, Hatice Hidayet Haıınaı.• 
Muetafa Tevfik. B. 

8"1 Fetbiyecle Katip mualahattio ~laatteııiDde 
Tathkuyu ~da ati, 6, 6 mükerrer 
ve yeai 7, 6 •umaıalt y!tı ak1mt bet aqın 
ar•da klgir ~er kattan ibaret biri üç oda, 
biri ufak. olmak. üare Uç sofa. bir mutfak 
en Ust\l daıaça difer' bet oda, Uç ..ıa, bir 
uu.ıtfak. n en iMie cilnçayı \'e yUz ııeluıeıı 
beı arıın be.yi havi iki haneain 
t§maaı. ömer ... 

8'187 llekumrda Y .. ..._._. Kabrittan IOka· 
ıuıda e•i 27 ~ yeai a1 ~ eekaeo 
db1ot arflD araada y..._ katı kagir diferlıeri 
~ olmak lirze iki ~k ILait& bet oda. 
i\i Safa, bir matfe'k, bir nyu, bir aarnıcı 
ve y~ otm sekiz artıo bahçeyi havi bir ha· 
uaia tamamı Mlldaua leıtilyani ye 5-gir Yani 

n Remilot ve Kiryako 
91·17 KHımpeşada Hacıbil6rev mahallesinde Hacı 

hkev caddeeinıie eeki 9 9 mUkerrer ve 
yei 15. 15 numaralı ) üz kvk ar§ın arsa 
\lleri8de ahıap iki katta dört oda, iki aof'a 
bir aı.ad'ak ve yeemiı arıın bahçeyi havi 
bir taaoenia tamamı. Gulıilm H. 

9H1 Katunpa .. da HacıhUırn mahallesinde eıki 
cmai arkaeı ve yeni btiyUk yokuı ıoka· 

1aJM1a eSki 18 ,.e yeni 19 nıımualı ybelli 
A1'fMl .,. lzerinde maa bodruw abtBP iki 
bqçlak katta bet oda, bir sofa. bir mutfak 
bir kuyu ve yöı elli ar§ın bahçeyi bari bir 
ı.a-m -.a.u GW.llm H. 

10811 lek~ Silauapep mahalleeirade ibtaaiye 
•kal_. ealı.i 11 ve yeni 31 numaralı iki 
,- liekMD .-.u artın arta üzerinde ahıap 
Öf k..,. cıe 1edi oda, iki sofa ve kırk do· 
l.&11 art1• 111Sinde bir mutfak, bir kuyu 
ve bej Yllt otut iki ..... b.bçe1i havi bir 
lıılıMDie ~ C.vat B. Zeyaep S.. H. 

136ZS Çubıı&ludıa -.. ı-1& aOWıliında 1 mülllr· 
rer DWUlllll Yk .ekaea aıp ana Ül«İD· 
de klgfr iki katta IMhiDde ik.i oda, bir IOfa 
Y• iki ,_. kft. lllfl1l ballçeyi baTi ~ 
ııvatU mıııa daıklcta bir tm.ua w..aı 

lluar PL .Mika B. 
laeo9 Eyipte Takyeci mahatleeindc otakçılar eoka· 

tmda •iki 100 ve yeai 114 numaralı bir 
ıuaaıı doksan ve diger natamam kıemı yet· 
mİi altı artm arsa üzerinde ah11p iki kaU. 
\1ç oda, iki .ofa, bir kuyu ve yirmi dört 
&rflD berillde bir mutfak ve yliz altmıt aiti 
uıın bah90yi havi birbap maeaia tamama 

Ba.a Talılia B. 
1961-0 öek.Uclarda Selimiye m11YieeiachTaya hatun 

M>k.apnda 09 numaralı seksen yedi uııo 
atta Uı.eriDda abfllp iki katta üç •>da, bir 
taihk on dôrt BI§ID aralık mahallini havi 
muhtacı tamir bir haMnin taw&mı 

AbdiiJbaki ve Zati Beyler 
1"891 Bebek&e Bebek caddesinde Mili 68 ve yeni 

1·2.. 1.3 numaralı yilz otu dörı ar11n .,.. 
da bir katı kalir ve iki katı ahpp Olmak 
\aere llç &atta dön oda, iki sofa, bir llUH· 
fak, blr sarnıç ve Uç bin iki yiiı yelmit 
bet arıuı ba~eyi havi bir ILöııktın tamamı 

Haıan Reflk ve Mehmet 'fefik Beylerle falma 
inayet, Enıirıe MarllYHl H. 

16418 Be1ı.r beyinde Bottan batı Mab.Gleeiıade 
Raıimqa sollapnda eeki 3 mttkener 3 
mlikerter S mtik•• ve yeni 9, 9, 9-1, 9-1 
mııaımarah biri yüz elli arıın arsada U., 
iki b\lçuk katta dört oda, ik.ijaola. bir çatı 
llılıoDu 'e altmıı arım arsada bir mutfak 
dil•ri sekıeo iki artın ariada abpp iki 
Utta dört oda, iki ufak 10fa bir m•tfü 
bir kuyu ve liç dönüm kadar araaiyi hHİ 
iki haıieııi.a nıarf hieseei M ...... Terlik B. 

16921 Pq.habçesinde lacir kö{u.de ~batı 
caddeaiode 91ki ve yeni O aumarah yUz 
1lrmi ar~ ••da abf&p bir bı.açuk katta 
Yedi oda, bir aofa, bir mllfterek kaya " 
üç yUE yirmi bir artı• bahçeyi bari lıir 
bmenin taaıamı Fatma 1.ehra H. 

17541 Fll&iJa civannda Kadıçeameainde mı.tkadcMml 
Muftu ali elye.m altı Bolaça mahal'-ilııde 
n mukaddema miıaarvetmeei ve tl7eTID 
XadıçetmMi aobi'tnda eeki 37 ye yeoi 
20· 1 numaralı tlek1eu arına ar• ıuı.w. 
ldlF iki b\l9Uk. katta üç oda, biri klf&ik 
olmü. üsere ilı.i eofa, bir mutfak ve ..._ 
bocirı.am ye yirmi bir arıın bahçeyi bavi 
natamam bir hanenin tamamı Ültflep B. 

17582 Carııyıke~ Ya&lakçılar ClldclaiDde .. , 
lJ1 ~ yeaı 95 nwnaralı OD~ ana 
WıenDde klrair bir kattan ibaret bir 
dtlkklına Dlllf b._ Mehmet Tnfik B. 

177• hltn Selimde Mismar tecaattiıı mabal· 
-.ıe Mimmcr IObtmda eeıki 8 mMk•· 
rer ve yedi 11 ınamanlı altmıt aqıu 

Ulllda yarım bedrw kata klrpr ditc&tri 
abtap ohnak lbere iki batak kaua bet CMla 
bir saadık od-. • bir IOfa. bir mutfak 
Y• IMMD arırn bahçeyi havi bir huenirı 
tamamı Stleyman SIMii Ye lımail Hakkı 
Beyler)e Fatma Mttzenen ve Zebra 
G-piıı Hanımlar. 

17815 ~pqada Camii kebir maballetinde 
Nalbant eokalında etki 13 ve yeni 17 
ıuuunb yöa yirmi \iç Ufln U'll laeriDM 
IApp ttç katta yedi oda. bir sofa, Wı 
mutfa\;, bir tulumbalı ku) u n yttı kırk 
beş U'flD bahçeyi han bir hanenin 
tamamı Lt' 

1 i908 Ahırkapıda ak bıyık mahalleainde arabacı· 
lar kıtlaıı c•ude•iode eski 3 mııkerur \'e 

·· ' \9 ınmııııalı bin > üı ı.:ı dt1rı ilrr1u 

F'C>togra.:f makl:rıesl 

Çaye· tessa 1, 4, 5--l0xl5 kıtasında 
Mentor Refleks bir fotograf maki
nesi satılıktır. 

••• 
ı•: 
!• 
ı: 
I~ 
ı• 
ı: 
ı: 
:• 

ı: 
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Görmek ve pazarlık etmek isteyenlerin i: •• hergftn saat 12-14 de kadar matbaamızda !! 
Kenan Hasip beye müracaatları. i!. 
·~--.::n::•llııw-=--·-llOOllOllOllHO•OUO OH,HOHUOH•Ha•uoo•ooonn•••nu~ 
'!!!~U:sall ___ - mu;lftl!!!!!!!!!!!!.~! .. ~~!!!:!~::~~~~!~~~:. 

••• DARüTI ALiMi MUSiKi ••• 
Heyeti her Cuma ve Pazar günleri 

ÇUBUKLU BAHÇESiNDE ~i~:k!<l::2 
-...-~~·--·M·~·-~ıman Efendi idaıreıinde ...... .. 

5. F~a satun alma komisyonundan -
ıc_,. İICMJODU civarmda ( çatı, tavan, dll~eoıe, pl'ncere kapulan ) nııtemam ve 

U3a, S Un 1*Wi ktfİ{li paYiyooun ikmali inııuı kapalı zarfla ihalei kati) esi 20 
Te- 929 Cwaarteei ıunü IUl 15 de icra edilmek Uzre 20 gün miiddetle muna· 
kuaya konlmDfhlr. 

Suteaıae n ~eeisı.i görmek ve daha fazla tafsi!At almak isteyenlerin her güo 
ve fu....- &alip olMıarııı yevm ve 1aatı ihalede teminatı mutakkatelerini muhasıbi· 
mee'alkık liuaaana te•di ettiklerine dair makbuzlarının teklif mektuplerıle birlikte 
Konya murit lmıa.a. llMlteeekllil Komiıyonumuıa muracaat etmeleri 

Emaiyet Sandığı müdürlüğünden 
Ik.mm Ziylı8ltin B. Hadice Nesibe H. ın 17903 ikraz numaralı deyn 

aeaedi llMMiWoce imoiyet Saodıtuıdan is•ikraz eyledikleri meblağ muka· 
bilinde SendUt namıu morbuo bulunaıı tı~kudarda Salacak mahallesinde 
Arka aokaitada eski S mti!~errer ve yeui 11 numaralı ve 2~0 arşın arsa 
U1eriDe meb.i alııfap Uç kattan ibaret 9 oda, 2 sofa, bir mutfak, 425 arşın 
bahçe ye mlittemel.lb uireyi havi sahilhınenin tamamı vndcsı hitnaıında 
borcwa veril .. •eeinda dolayı 1atılı~a çıka ılarak 2510 lira bedel ile 
mtııtwriai aacıoa kati kararı çekilmiş ike ı bukere y Uzde on zam ile başka 
bir ıaülteri çıkarak mtiuyede bedelioi 27()1 liraya iblsg e7lerniş olması 
cibetiyfe mesk6r ..wllaau •iD 9-7-1>29 tarihine mtisadif önümüzdeki aali 
guau• teknr ioD müaJ~D icıuı ve nıuamelesinin ikmali mubtrreı 
buluıad"iun4au ıali_p olaolana meak.ur gUnde nihayet saat on ahıya kadar 
Sandık idare&inde buır bulunmaları lUıumu ilin olunur 

1139 18558 

275 

1685 18693 

1163 18706 

17'5 1876() 

1895 3712 15080 

570 lJQO 1516' 

155 2182 16206 

16'P9 

amada bir bııyıak kab kirgir diReri ahtap 
obuk ltere ılU buçuk. katta bfri yea\ek 
oG..ı ohnak kere bCf o<b, ik.i Sofa, bir 
mutfak dileri elli &rfln üzerinde aLıap bir 
baplt katta bıri ufak olmak Uzere üç oda 
bir sofa, bir mutfa~ı wwi iki hanenin tamamı 

Mustafa FJ. Niyaz iL 
1Waua Karabaı mabelloainde Balat cadd& 
liade dibek tokaıında eeki 56 miilı.errer 
aulllAl'Mı eltmıı alb argın ersada kargir iki 
bu911)l katta altJ oda, afak bir korid~ iki 
ıaut6ık ea 11ıtte çatı odasını hni bir baıe 
• tamamı Madam Klira 
Ramide O\lDla maballotiade eyip ceddeein-
de etki 6 mf1bner ve reni l4 ~ 
•ltnut altı arııo anada ahfcp iki katta }ı6. 
ri ......... oSmak. ~ dlW .oda w. 
90&. bir mutf.k ve yliı dort arıın hah~i 
havi bir hanenin tamama &nine a 
Kadsköytlııde Hama 2 mevluinde Caferata 
mahallesinde eaki ve yeni ) oıurtc:ıa çepue-
ai 10kafında eek.i 5 mükerrer ve yeni 31 
numaralı yl1z doksan arfln arsada klrgir 
dört katta on bir oda, iki aofa, bir mutfa. 
k, bir aaroıç, bir kuyu " beı yüı dobao 
yedi arıın bahçeyi havi bir hanenin tamiı.· 
aaı Madam Ptll'OI 
Kadık.öytinde osmanata mahallesinde eaki 
IÖllitlli çe)me \'e yeni leylak. sotağmda 
eaki ll mUkerrer ve yeni 5 numaralı yet. 
mit artın ars&da k.arjir iki bu~ulr. katta öç 
oda, bir mutfak ve yirmi arşın arahk ma· 
ablini havi bir baaenin tamamı Kaam Bt 
K.adıköyünde cafenta maballeaiode elki 
moda ve yeni çıaıaarlı eokağında eak.i 174 
mükerrer ve yeni 3 numaralı ytts klik 
dört arı&n ar.ada yarım katı IL.Argir ~ ka-
ta abıap olmak Uzere üç buçuk. katta aeıdı 
oda, iki ııofa. bir mntfak ve yüz dört arı· 
ı• bab99yi havi bir hanenin tamamı Ahmet Aeaf 

ıMldklaıda Bulgurluda Karga dercei ıolta· 
ğuıda eski 23ve yeni 21, 21·1, 2l"numaralı 
b~ iki yliz :ı irmi artın nrsada bi; kat kl· 
sır dllerleri ahpp olmak Uzre iki bnçuk 
k.atta on iki oda, iki sofa, diğeri iki yttz 
1etait iki artın arıa ttıerinde biri k!rgir 
ditcri ahıap olmak ttare bir 'buçuk katta 
ou iki oda, bir mutfak. ve tiçüııcUeli yüz 
liJmi iki artın arsa üzerinde biri Urgir 
diieri ahıap olmak tizre:ilti katta dört ooa, 
bir sofayı havi selamlık dairesini ve ytlz 
elli a?flD ar.da klrgir bir k.atta ahır Ye 
... nhk ve altmıı Uç arıın üzerinde •}Tlca 
Mr mutfalL ve altmıı bet dönüm ) edi ytlı 
1....ı. Uç artın anıiyi havi ısenedon lıir 

Be,. 

el)nıa iki ltöşkUn tamamı. Esat Pap 
Tlpbpacla Mutafa g&Vllf mahalluinde Mek· 
tep aokafında eaki 1, l mUlterrer lmüker· 
rerlmtikcrrene yenil56,158,l,laumendı iki 
J* elli artın arsada ah14p ikiıfer katta biri 

dön oda, bir IOfa, bir mıttfak ve diğeri bir 
oda, bir ICıfa, bir mutfak ve altlarında üç 

cltakkllu " iki yi& aqın bahçeyi havi iki 
baneDİD tamAllH· Mehmet Suat B. 
KutaWa k:uaba kari7eainde ve ttakUdar 
caddeeinde 1.U 82 • 36, 'l • 5 numaralı 
7'11 kırk iki ll'fUI arasada klrgir iki ita· 
tta ilLi odayı mltftemil mukaddema fırın 
n elyeva iki dtikklnın tamamı Htteeyin HUımllB. 
Baeiktaita Şeolikdede mahallinde Hateki 
IOkafuada eü.i 8 Ye yeni 5 num.arah 
yöı llırlr. bet aquo ana ttaeriode ahpp iki 
utta, alta oda. iki sofa. bir mutfak ve ye-
... beı U'fm •.nnde bir mutfak -.e bir 
odayı ve bir tulumbah kuyu} u ve ytll otm 

uıın bahçeyi baYi bir hanenin tamamı. 
Ali ltf. Ye S.finaı H. 

Y..unda clDI Ye MY'Ue mevki ve m\1ftemeMt1 yualı ;emJn hmllımıda gö• 
ttrileD bed.u.de talipleri iiaeriade ohap 17 Temauu 929 tarihine ınllwiif Ça.ttanba 
g\1JUl .... • Mtallla1t i•rea aıayecleye albqeret ohmarak aaat oa altıda kı7· 
med auh·-ıaeı...mi P9'iAi 1akdink kat'ı kcarlanmn gelralQIOli muk&rTeı bulua
dııaPJUla• talip olanlarıa mmk6r sinde ._t OD eltıya kadar sandık idaraalııe mttr• 
cut eylemeleri ve on altıdan soma vuku bWacal&. mtiraoaatlann kabul odilmiyeoeii 
H aeikla emllke eveke ıalip olaalaru:ı &at'i karar eenasında baıtr bulonmadıklan 
" baıH talip ıuaur eyleciiti ıakbirde evelki ıalipleriıa k.67e1 etmit addolunacak· 
tarı \Uzuınu ılin ohıu\lr. 
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Veresiye satılır 
Metro hanı, Tünel meydanı, Bey· 
oğlu Elektrik evi: Beyamt,Iatuıh 
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Se~risefain .. 
Merkez Acenta&1; Galata 

Köprü ba,ında Beyoğlu 2362 
Şube Acantası : Mes'adet 

hanı da lstanbul 2740 

TRABZON BİRİNCİ 
POSTASI 

(REŞITPAŞA) Vapuru 8 
T cm muz pazartesi 12 de Ga
lata rıhttmından hareketle 
lnebolu, Samson, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
C1tk ve dönüşte Pazar iskele
sile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu, Gireson, Ordu, Ün
ye, Samsun, İnebolu, Zongul
dağa uğrayarak gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Antalya postası 

( An af arla ) vapuru 7 T e
m muz pazar 1 O da Galata 
rıhbmmdan hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, F et
hiye, Finike, Antalyaya gi
decek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte Dalyan 

~ Marmaris Sakız, Çanakkale, 
Geliboluya uğrayacaktır 

8; 9-7-929 Kadınlara J 1 O; 11 " Erkeklere 
TÖ.rkiye Seyrisefain idaresi 

ınütekaidin eytam ve eramili
nin Haziran 9~9 maaşları ba· 
lada muharrer günlerde ve
rilecektir. 

S eyrisefain idaresine bilmUsabaka 
daktiıoya vakıf durt memur ha· 

nım alınacaktır. Talip olanlann ilk 
mek tt'p ve millet mekteplerinden 
b~ahndetııamc mezun olması sinni 
18 den eşağı 25 den yukarı bulunına
nısw mc,şruttur. :i\!Usabaka 25 temmuz 

1929 pe~enbe gUnU saat bir buçukta· 
dır. Bu eraiti haiz bulunanların ev
rak ve \'esaiki llizimelerini birer 
lııt'a fotoğraflarile temmuzun yirmin· 
cı gı!n\J akşnmıııa kadar levazım 
mUdürh!ğUn,. gelmeleri. 

yelkenci vapurları 
IZMIR SÜRAT 

POSTASI 
Lüks ve seri iSMET 

PAŞAvapuru7temmu 

Pazar günü tam saat 15de 

Calata rıhtımından doğru 
lzmire hareket edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci Hanında kain acenfası
nn müracaat. Tel. İstanbul 1515 

Ve Galatada merkez rıhtım 
hanında Celipidi ve Stafilopati 
acentalıgına müracaat. Telefon 
Beyoğlu 854. 

Aleındar zadeler 
ıapurları 

Seri, lüks Karadeniz postası 

l\1illet '' apuru 
Pazar 7 Teın 

muz 

Cıinll Al:şam saat 18 de Sir
keci rıhtımıncları hareketle (Zon
guldak, lnebolu, Sinop, Samsun , 
Cnye, Ordu, Gireson, Trabum , 

Ri::.eye a%imet ve Sürmene (Vak· 
fıli ·bir, görele) iskelelerine uğr

yarak avdet edecelrtir. 
Miirncaat mahalli: İstan

bul Meymenet hanı altında[ı.i 
ynzıbane 

Tdl'fon: Iotaııbul 

iı'clemeıık Balıri Sctit 
Banl\ası 

lVIer kezi 
Amstedr anı 

G:ıl:ıısda l :ırnköy hani doirei nıahsus:ıd 
tdefon Ec)oğlu 3711 • 5 Merke 

o tr.ııe ı ıuı :ılındc Allalemci hnrı 

e!on •in ııılıul 569 hernevi Bank 

Şehremane;-~ 
il nl rı 

İtimat ediniz 

Ş ehremanetinden . 68 95 Bol'unda 
14 kıloluk İkinci hamıır PıllO top 

kdot kapalı urfla nıunaka!B~ a kon· 
mu~tur. l'ıılip olanlar tekli! mektup
larını ihale gııuU olan 25 tcııuııuz 
perşenbe giiıui saat on be§e kadar 
levazım mılılurluğune vermeleri. 

FLITOKS mevcudiyetinizi 
zehirliyen ve müthiş hasta
hklann sirayetine sebep 

sivrisinekleri öldürür. 

hayvanatı 

liyeye iztırap çektiren 
sinekleri öldürür. 

ve rahatınızı bozan 
ve pireleri öl-

FLİTOKS kümes hayva
natmızı öldüren tufeyli ha
şeratı öldürür. 

Belsoğukluğu frenği 
olanlarm nazarı dikkatine 

Dr. Ilorhoroni 
Fennin en ııon usulile kat'i 

olarak eski ve yeni belsoğukluğu, 
frengi, idrar darlığı, bel gevşek
liği ve mesane ve bilcumle kadın 
rahatsızlıkları tedavi olunur. 

Beyo~lu Tokatlıyan yanında 
ınekte okak 'i'! 35 Tel:B.0.3152 

Dr. İHSAN SAMI 
GONOKOK AŞISI 

Belsoğukluğu ve ihtilatatına 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sultan mahmuttür

besi karşısında No. 189 

S ultan Ahmet lcra dairesinden : Bir 
deynin temini istifası için mahcuz ve 

~ Flitoks 
\ .. 0 .. -~ Leke yapmaz 
~, »ı '-' ·v)· kokusu sıhhi 

furuhtu mukarrer Perukarlı~a ait bir 

Koltok cevizden mamul biri hasır örgülü 

digeri Tahta sandalye mUstamel bir renkli 

Mermer Masa Taşı ve iki göılU altmda 

dolabı Uç manzarayı havi Uç Levha Se· 

( R.-...--.-
ve latiftir 

Umumt acenteleri 

EHRENŞTEI~ 
VE TOLFDO 

çıkan kırmızı 

nei haliye Temmuzunun Yedinci pazar gunu 

Saat onüç raddcl<'rinde Sultan Ahmet 

p:ırlı.ı karşısında Traınvay Caddesinde 

(36) Nunırolu Perukar Diikltiaında hil

milzayide ;atılacaktır, taliplerin o glin ve 

o eııatta mahlinde hazır bulunmalart il&n 

B C) oğlu Sulh icrasından : Mahcuz \"e 
furuhtu mukarrer kütüphane, bUfe ve 

halılar 14 Temmuz pazar gUnU saat on 
birde Usküdarda Baglarbaşı cadde inde 4 
'o hane onllnde hilmUz:ıyede aatılaeağın· 

dan talip olanların yevm ve vaktı ve 
mahalli mezkCırda hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

NKARA RAKISIN· 
tecrübe ediniz çok memnun kalacaksınız. Her gazino ve her bakkalda 

1 ~anbul İcra dairesinden: :Nesıor veledi 
Ef em Madam Katine binti HoetıSar 

Gulmezden istikraz eylediği llç bin yUz 
lira) ıı mukabil vefacn ferağ eylediği Bey· 
o~lu 1da Kurtuluşta Dereboyu Akarca 
sokağında cedit 105, 103, 9 numaralı 
tahtıııda iki bap dükkanı mustemil bir 
bap hanenin nısıf bissesile ve yine aynı 
mahalde Derebuyu Caddesinde cedit 101 
nurr.nralı tevsii intiknlli maa arsa fırının 
nısı( hissesi borcun verilememesinden do· 
layı indel muza~ ede be~er yUz lira bedelle 
talibi Ubdesinr ihalei evveliyeleri bilicra 
ihalei kaı'i)eleri için on beş gUn müd· 
dctle mU1ayedeye konulmu~tur, ~öyleki: 
İki bap dUkk&n mUştcmil hanenin hudu· 
du: Cephesi Derebo:yu caddesi sağ tarnfı 
Kadriye hamnı sol tarafı sahibi senedin 
lıi!sedar Lulunduğu fırın, ahır maa arsa 
di~er taralı Akarcn sokağına methali bu. 
luı nn hanenin arsası mezkur arsanın bir 
tarafı Hristonun cedit 7 numaralı diik· 
kCın \e diger tarafı Trak) anın arsasıyla 
mııhdut yUz yelmİ§ yedi metre yetmiş 
beş santimetro terbiinde araziden yUz on 
dokuz ınetro murabbawda tahtında iki 
bap dlikküııı muhtevi hane ve Clli sekiz 
ınelro ~ etmi~ be~ santiıııetro tcrbiinde 
dı:rununda bir kU)U ve bir dut ağacı 
bulun:ın Akıırca oka~mn çıkılır :ın:adır. 

1, bu embkin evsaf ve mU~tcmeldtı : Ze· 
min ı,acı la beraber \ıç katlı nim kagir 
binndır bir ta§lık bir mııtbab Uç heli 
dolaıı biı i bliyUk dbrt sofa altı oda bir 
taraz ve snire mevcut olup bir kısmında 
hissedar Marko Jigerinde Verka kiracı· 
dır. Tahtındaki astor kepenkli bodrumlu 
asına odnlı kahve dilkkunında Kor.ti di· 
i'erinde helvacı oı:maın ağa kiracıdır işbu 
t.ınlakin her tarafımla elcktirik vardır ve 
tamamı Uç bin sekiz yUz yirmi liradır. 

deposu: Bomonti bira deposudur. 

Beyaz ve ııblıi 

DiLŞER 
ile muattar bir ağıza malik 
olmak ancak oksijen sayesinde 

istihzar olunan 

BiOKS 
Diş macunu istima· 

lile kabildir. 

Marmara 'üssubahri Mu. Mv. 
Kumandanlıgindan: 

kilo 13.7.929 Cumartesi saat 14 de (kapalı zaafla) 
13-7.929 • • 17 • • • 

Et 21882 
Ekmek 2976 

14-7·929 pazar • 14 • (aleni ınUnakasa ile) 
14-7·929 • 16 c c 

Ya§ sebze 26880 
Nohut 3000 

14-7-929 c 17 c • 

14·7·929 ' c 18 • • 
Şeker 3000 
Kuru f asıılya 1000 

I - Yukarıdıı mıktarları yazılı me\•adı İA§e yanlarında gö:>terildiği surette mil· 
na\rn aya konmujtur. 

11 - Muııakasa kanununa tevfikan talipler kumandanlık münakasa lı:omisyo· 
uuna muracaat ile ıartnamesini gorebilirler. 

HI - Mllnakasava i§tirak edecek taliplerin evvel emirde dipozito akçalarını 
kefalet mektııplarını l\:ocaeli mal mUdurh etioe Yemesine .yatıraıak alacakları mak· 
buz 'e ticaret 'iesikalnrı ile mezkllr tarihlerde le.,"Bzım şubcsl munakasa komiayonuna 
murncaatları illin olunur. 

Jandarma imalathane müdüriyeti 
ıı.1.29 tarihinde pazarlık i~i ilan idilen 10242 ili 16338 metre vaılık pamuk ku· 

ma~ pazarlığı 6·7-29 cumartesi ~unu saat on dörtte i taııbulrla gedik 'pa~aJa Jandarma 
i mallithanesince in ta; edilecektır. 

tamir ve gayri meşguldur i~bu kısmııı 
temıımı dört bin uç yüz on liradır mez· Döyçe C>ryant -.Bank_i. 

Tarihi te'sisi 1322 

slteri miJina 
~ar l<asa ilBnlaıi: 
r ....... F:;d:kı:~::;~~~:=~'f:i~· ·_:;;;;.:i::-·1 
........................................................... 

Kuru ot ibaleı1i 8 temmu1. paıarteıi ıaat 16 da 
Saman 9 salı 16 da 
Arpa 10 ~arıanl• 16 da 

İzmir ve civarin<laki kıtaat hayvanatı için lluru <ıt. •maıı \'e arpa ayrı &)Ti ~art· 
namelerle ve kapalı 1arfla munaka~a)a konmu§tur. haaleleri ~ okarıda hi7.alarında 
yazılı tarih ve saatlarda izmirde mil tahkem mevkii aatın alma komis) onunda )apı· 
acaktır. Taliplerin §&rtnamesini görmek için kom~yl'>Dumuza ve munaka!aya İ§tir&k 

edeceklerinde mezkur komisyona muracaatları. 

F arkı fıatı teahhUt edemeyen müteahhidi nam ve lwubına olmak Uzre harita 
umum r.ıüdiirlUğü için 110 duzUne arz ve havai f'otograf camları ve dığer bir §art 

name ile de on bir kalem fotograf cam ~e malzemed 119zarlıkla ıtlınacaktır 110 dü· 
ıine cam. i~a~eı;i. 7·ten_ınıuz 929 pazar ~lınll saat 14 t., ve 11 kalem fotograf cam ve 
mal~eme.sınının ıhalesı aynı gUnde ,.e saat on be§te l IP,ılacağmdan taliplerin §artna· 
meyı görmek ve paıarhğa iştirak etmek üz:re k.omisyouumuza muracaatları. 

• Kuru ot ihalesi 13 temmuz cumartesi gunu saat 15,90 
makarna • 14 • pazar 15,30 
lzmir nıustahkem mevkiinin ihti) acı olan nıak~ma ve kuru ot ayrı ayrı şartna· 

ınelerle \e kapalı zarfla munalı:asaya konmuştur ]baleleri yokarıda yazılı tarih ve 
saatJarda izmirde kışlada mustahkem mevki ilatın alma komisyonunda ) apılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini görmek için l.:.omisyoaumnu. •e munakasaya iştirak edecek 
!erinde mezk.iir komis)Ona muraeaatları 

D llrt adet beton arma hanlfar inşası kapalı ıarf sulile munakasaya konulmu§tur. 
ihalesi 13 temmuz 929 cumartesi gUnU saat 10 dadır. ŞP.raiti fenniye, keşfı,proje

~i~i, ve şartnamesini görmek. üzere ~er. gün komis)onunmuza \e munakasa) A ıştirak 
ıçınde o gun 'e fnatmdan ene) te mınat \'e teklif mektuplarını \'e beton arma 
mUtehassısının ehliyet vesikasını makbuz mukabilinde Ankarada ı;atın ~lınn komis
yonu riyasetine vermeled. 

T ~ahhüdu_nu ~fa edemeyen mLıteahbi~i nam ve beaabına 272 bin çift ~UyUk. kopça 
ıle 77 hın çıft yaka k.opçası alenı mUna'kasaya konmuştur. İhalesı 28 temmuz 

929 pazar günü $Bat 14 te )&pılaeaktır. Talipleria numunelerini komi~y.:ınumuzda 
görmeleri ve şartnamesini bedeli mukabilinde almaları ve ihale gUnUnde teminatlarile 
komisyonumuza gelmeleri. 
y erli mamulatından 40000 metre kaputluk kum.Al kapalı zarf usulile mUnakasaya 

konmu,.tur. İhalesi ll-Temuıuı-929 tarihine mü;adif perşembe eııat ondadır. Talip
lerin şartname ve numunesini görmek Uzere htr gün mUnakasa~-a i~cirak edecekleriD 
~ evm ve saat muııyyenden evvel teklif ve teminat aıektuplıu ınm nıakhuz mukabılin
de Ankaradn merkez ııaun alma komisyonu riya etine tevdi ey leaıeleri. 

D iyaribekirdelr.i kıtatın ihtiyacı olan Ekmek ke.palı zarfla milııahsaya konmnştur. 
~ 1hale i 11 temmuz 929 çarşanba gtlnU Diynrib1:1kir A keri satın alma komiyonunda 

) apılacaktır. Taliplerin Diyaribekirde me:r.kiir komisyona müracaatları. 

1 zmir ve civarındaki lotaatın ihtiyacı olan ::ade yoğ kapalı 7.arfla mllnakasaya 
konmuştur. ihalesi 25 temmuz 929 perşenbe UllnU saat 15,30 lzmirde mUAtahkem 

mevki satın alma komis>onunda )apılacak.tır. Şı.;ıtnamesini görmek. isteyenlerin ko· 
miayonumuı.a ve teklifnaraelerini vermek iste) enlerin Izmirdeki mezlı:ür komis.> ona 
mUracaatları. 

A {)onda bulunan kıtaat ve mü~sse~at ha)vanah ihtiyacı olan arpa kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. İhaleaı 28 temmuz 929 pazar gilnu ııııat 15 te Afyonda 

askeri satın alına komisyonunda yapılacaktır. şartnamesini ~örmek isteyenlerin komia
yonumuza ve teklifnamelerini verm~k isteyenlerin Afyondaki mezkur komisyona 
muracaatları 

A skeri ihtiyacı için numunesi \0eçhile 400 taı:ıe arka çantası, 30 tnne mahruti 
çadır ve 400 tane makara kapalı zarfla munakasaya konmuştur. İhalesi 28 ı-:ım· 

muz 929 pazar gUnU aaat 14 te koıuis) onumuz<U yapılacaktır. artnamelerinin almak 
ve numunelerini görmek isteyenlerin her gun ve teklifname yerme ısteyenlerın 
ihale gUnt1nde komisyonumuza muracaatlan, 
A s'ker ihtiyacı için numuneleri veçhile şartn:ınıesinde yazılı miktarda bakır yemek 

bakracı, kazaıı, karayana, kevgir, saplı tas, kepçe, sUıgeç ve saire aleni münaka 
ıuretile alınacaktır. !halesi 30 temmuz 929 sah güni.l !Ut 14 te kowisyonamuıda 
yapıl:ıcaktır. Taliplerin şıortname almaic ve numunelerini görmek Uzre her glln gelme
leri ve ihale gUnlinde ıemiııatlarile mtlrııcaatları· 
J zmir \'e civarındaki kıtaatın ihti)acı ulup kapal 1.arna alınaca~ı il5n olunan kuru 

ot, ııaman ve arpanın gorUlen Juzum üzerine milnakasasın.ian sarfı na1.ar edildiği 
ilin olunur:. 

A akeri ihtiyaç için şekli mucibince Averi m:ırka dört adet baakul aleni mUnakaıaya 
konmu~tur. ihalesi 29 temmuz 929 pazartesi gilnU saat 14 te komisyouumıuda 

yapılacaktır. Taliplerin ~artname almak ve §eklini görmek üzre her giln gelmeleri 
ye ihale gUnünde teminatlarile koınisyonumıı:ra mürııoaatlan 

Y erli mamulltından iki yüz bin metre gılaflık bez kapalı zarfla mUnakasa)a ko
nulmuştur. lhalelıli 27 · temmuz • 929 tarihine mUsadif cumartesi günü saat on 

dört buçuktur. Taliplerin numune \'e şartnamesini görmek üzere her gün ve mUna· 
kasaya iştirak edeceklerin yevm ve saatinden en·el .teklif ve teminat mektuplarını 
makbuz. muk.abilinde Ankarada merkez satuı alma komisyonu ri)ıısetine tevdi 
eylemeleri. 

r··~~·························· ... ·······················~ 
. .. ~?~~~~-~?!~~~~ .. s.~~·.~~~!!1~~.~~~~?.~~~~~J 
K ıtaat ihtilacı için 10000 l>.ilo toı. ıekeri P'"ı.arlı\{ ıuretile mubayaa edilecektir. 

İhalesi 8 Temmuz 929 pazar günlı saat 11 dedir. Taliplerin ~artnamesiııi görme· 
)eri vcı şartnamede yzıılı olan §ekildeki teminatlariyle komie~ onumuzda hazır bulun· 
malara ilin olunur. 

K ıtaat hay\anatı için 29250 kilo saman ve 20000 kilo kuru ot pazarlıkln. mubayaa 
edilecektir. lbalesi 6 Temmw: 929 cumartesi gunU ş:ıat 14 de )apılac.aktır. Ta· 

liplerin §artnamelerini görmeleri 'e ıartnamede yazıla olan ~ek ildeki te'minatlarile 
kcmiıwomımuzda hazır buloı:ıa.ıaları ilin olulunıır. 

Ç orİudaki kıtaat ihtİ)ucı içiı: 4-0000 kilo gaz ya~ı muba~ ua•ı kapalı 1.arf usulile 
münakasa,·a konnıuf.tar. lhal" 14 Temınuı 929 saat 14 tedir. Taliplerin ~artoa· 

meııini görmek ve i~tirak etmek üzere çorludaki satın alma komiiyonuna murar.aııt· 
ları ilin olunur. 

K itut ibtil act için elli bin dört yUz kilo s11de yağı kllpalı zarf usulile muııaka
aaya konmuştur, ihalesi 11 Temmuz 929 Pcr;ıenhe gUnU SAat on beşde icra 

edilecektir, Taliplerin Şartnaıntı!!ini komiıyonumuıdarı almaları ve şartnamede yazılı 
olan ~ekildew..i Te'minatlarile komiıyonumuzda hazır bulunıualuı ilin oiuı:ıur. 
............................................ ~ ............ ----ı i Bakır köyünde barut fabrikalarında imiltt harbi ye i 
l ....... !...!:~~~~.::t:~:~::::.::i::~~::~:~: ... ! ...... } 
C eman 33i05 kilo çiuko ve çinko .levha k6palı zarfla ve 2~7·7-929 c~~ .. rtesi gUnu 

saat 14 Je ihale edilmek Uırc munakn~ap konulmu,tur. ~rtnamesını görmok ı . 
teyenlerin her gilıı komiıyonumuUl mUr~caatları •e nıtlnakasaya ıatirak edeceklerin 
teminatlannı havi teklifııamelerini yevmi! muayyende ihale saatından evvel Ankara 
merkez satın alma komi&) oııuı:ıa tevdi C) lemeleri. 

16030 kilo u~tı1pü kapalı 7.artla '<e :.?9 7-929 pazartesi gUnU s:ıat 14 de ibııle 
edilmek üzre mıln&k868ya konulmuıtur. Şartnamesini f!Örwek istc)eale.rin 

her elln k•>misyonumnu mıiracaatları ve mllnaka18ya iş tırak edect>klerııı tı:aunatla
rını havi teklifı:ıamelerioi yevmti muay,eniı:ıde ihale saatinden evvel ıtııkarada merkez 
Satın alma J.; oıni11yonuna tevdi eylemeleri, 

- :z __ !§ _S ·-- ±W . 

lan arsa fırın 'c sairenin hududu: Cep· 
lıcsi Derebu) u caddesi med) unun hi~e· 
d:ır bulunduğu emlak. ve b:ızeıı Anikarın 
ve Dıwitrinin sol tarafı Hasan ağanır 
cmlukile mahdut iki >Uz elli beş ınctıp 
terl:.iindc arııziden doksan bir metro mu· 
rnbb:ıi fırm ltırkbeş metro terbiinde Ah· 
ırı ve snirc -. e mütebsk i i arsadır. Ev :ıf 
, e mü-.tcınilutı ke1.ıı e:ıdJe:ı c nazır kügir 
fırııı Lir aRııda ikiyuz seksen kilo ekmek 
çıkarmaya müsait Jemir kepekli cam çer· 
çh eli talı ta tczgühlı ktigir fırında zemini 
toprak maluılde bir hela bozuk firenk 
tulumlııılı ,.e ) alak nrsııda harap iki oda 
atıari tahtında zemini toprak tahta yemlik 
) edi hay\'an i tiabında bir ahır olup di
ğer kapısından odunluğa methnli vardır, 

kQr hisselerin iştirasına yüzde beşer zam· 
la talip olanlar ve daha zivade malilmat 
alnuık isti> enler lıisse_ye 

0

musip kıymeti 
muhamminelerinin yüzde onu nisb etinde 

,-ım:m_.. Doktor 41111::::::: ... 

Merkezi idare Berliu ii Haseki kadı.ıılar hutanesi Cilt !! 
1·.ı·ı: '.'.:!:: :::::.ı984/)85 : Çce;;t .. gi K:dm~ 

ıı-4 Peroenbe 929 

'""ôl~t.l••l 
Zemini malta iki tekneli kömiirlük ikin
ci kntın bir sofa ve mUfrez oda üçUncU 
katt:ı Lir sofa üzerinde uç odıı Lir unluk 
mahal ve ittisalindeki hane) e methal \'ar· 
dır. Terkoı su' u ile mllcehhez muhtaci 

pey nkçe~sni ve 926-3075 dosya numara· 
sını mUstahsibcıı mUzayede §Ubesine gel· 
meleri ,.e 25·7-929 tarihinde saat on 
dörtten on altı va kadar ih:ılei katiyeleri 
) apılacağından · mU§terilerin bizzat veya 
,-aki le hazır bulnnmnl.m il;in olunur. 

Banka muamelatı ' " Tıi~be de Eski Hilali ahmer fi 
ve kasalar i?~n-..,,~ 1 t,!:::;;;,,,,~:;;.,.!,::~~;..,,;;:::,;.,,;= 

r.ıu ÔtJ-t 
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Mes'ul Müdirj: Esal Mahmut 
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