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Meclisin tatili miinasehetile başvekil ismet paşa hazretleri dün mecliste memle
ketin dahili ve harici vaziyeti hakkında mühim beyanatta bulundu. 
Meclis dUn iclintalarına nihaJ1el verdi 

aşvekil paşa hazretleri dün mecliste memleke
tin harici ve dahili 

aziyeti hakkında pek mühim beyanatta bulundular. 

Nutukların1ı müteakip 
meclis hükumete 

meclisteıı itimat istediler ve 
müttefikan itimat beyan etti. 

Ankara, 3 [A. A] 
Büyük Millet Meclisi bu gün 

ıaat on dörtte Reis Kazım paşa 
hazretlerinin riyasetinde toplan· 
ı:ıııştır. Birinci celesede yabani ve 
ehli agaçların aşılanması hak· 
kındaki kanun layihası ile Ay· 
dın ve İzmir -Kasaba ve temdi
di demir yolları idaresile akdo
lunnn mukavelenamelerin tasdi· 
kine dair kanun layihası müza· 
kere ve kabul olunmuştur. 

İkinci celesede Başvekil ismet 
paşa hazretleri dahili ve harici 
siyaset hakkında bir nutuk iı at 
etmi~ ve müteakiben itimat talep 
eylemiştir. Mevcut 256 r~y ile 
hükumete müttefikan itimat be
yan olunmuştur. Reis Kazım pa· 
şa hazretlerinin içtima devresi· 
nin nihayet bulduğuna dair irat 
.buyurdukları bir nutuktan sonra 
!Meclis lteşrinisani 929 da içtima 
.etmek llzere üçüncü devrenin 
ki ci içtima senesine nihayet 
verı:ııi~tir. 

'Meclis reisinin nutku 
Ankara, 3 [A.A) 

B. M. Meclisi reisi Kazım paşa 
!lii'zretleri içtima devresinin hi
tamı münasebetile atideki nutku 
rat buyurmuşlardır: 

;, •Muhterem efendiler,şimdi ver· 
~iğimiz karara göre fekalade bir 
lüzum hasıl clmazsa meclis Teş· 
rinisaninin birinci gününe kadar 
İçtima etmeyecektir. Bu suretle 
Meclisin ikinci senei içtimaiyesi 
hitam bulmuş oluyor. Bu sene zar· 
fında Meclisi Alinin intaç etmiş 
~lduğu işleri arzedeyim: 

~ 177 kanun ve 78 tefsir mü· 
zakere edilmiş ve kararları ve· 
rilmiştir. Bunların arasında yeni 
l'ürk harfleri, kuponlar, Vilayet· 
~erin umumi idaresi , Gümrük 
tarifesi, Ceza mukakemeleri usu
iü, Maaşların teadülü, iflas ve 
tleniz ticareti kanunları. gibi çok 
~hemmiyetli kanunlar vardır ki 
. e ~iste müzakereleri esnasında 
)unların faideleri ve derecei 
hemmiyetleri tafsilen zikir ve ta· 

dat olunmuştur. Gene bu kanun• 
lar meyanında evelce komşumuz 
Rusya ile olduğu gibi İtalya , 
Macaristan ve Bulgaristan hü
kumetlerile yapılan bitaraflık ve 
fostluk muahedeleri ve diğer 
devletlerle aktedilen itilafname· 
lerle devletimizin harici siyaseti 
esaslaştırılmış ve takviye edil
miştir. 

Dün m.,cliste memleketin aau.li ve harici siyasetini .-eciz 
Bir nutulda izah buyuran başvekil ismet Paşa hazretleri 

teren ve daima önde bulunan 
büyük reisimiz Gazi Mustafa Ke
mal Hazretlerine hürmetlerimi 
teyit ederim. 

Eefendiler, beş ay devam ede
cek olan tatil esnasında dairei 
intihabiyelerinizde yapacağınız 
yeni tetkikatın gelecek seneki 
mesainiz için çok faydalı olacağına 
şüphe yoktur. Selametle azimet 
ve avdet temenni eder ve cüm-

Yangın yerin de 
:aşla 

öldürülen adam 

lenizi hörmet ve muhabbetle se· 
lamlarım. [Şiddetli alkışlar] 

Basvel<ilimizin 
nululcları 

Ankara, 3 [A. AJ 
Başvekil İsmet paşa Hazret· 

!eri tarafından bu gün B. M. 
Meclisinde irat buyurulan nutuk 
şudur: 

[ Mabadi 3 üncü sahifede] 

Pollllka 
Gümrük tarifesini Meclis kabul 

ettL Üç ay sonra bu kanun tat· 
bik edilmeye başlanılacak. 

Yeni tarifeden maksat varidat 
temini değildir. Asıl gaye mem• 
lekette sanayii, ticareti, ziraatı 
himaye etmektir. 

Bu tarife ile yeni bir hayata 
giriyoruz. Zannederim, ümit ede· 
rim ki yeni usul ile israfımız, ta· 
birimi affedin, sefahetimiz, varida
tımızla mütenasip olınayan masra· 
fımız azalacak, itidal kespedecek. 

Çekoslavakya cümburiyeti lüks 
eşyası hususunda daha ileri gitmiş, 
hatta kahve gibi şeylerin bir kaç 
sene idhalini menetmişti. 

Bulgaristanda da ona yakın bir 
usul var. Cihan harbinin ferdasın· 
da hemen hemen her devlet güm· 
rük tarifeleri hususunda mulıafa· 
zakar oldu. Mesela Amerikanın 
Birleşmiş devletleri idhalattan yiiz· 
de 45 alıyor! • 

İngiliz tarifeleri bir dereceye 
kadar ehvendir. Fakat orada da 
müthiş bir cereyan baş gösterdi. 
Kulağı delik İngiliz ricali diyorlar· 
ki bu gidişle ana - vatan, müstem· 
lekelerinde bile yabancı rakabete 
mag!up oluyor. 

Türkiye sanayii için gün doğdu! 
• Şu hakıkatı teslim edelim ; hü· 

kil.met, meclis elinden geleni yap· 
rı. Artık himmet efrada, ahaliye, 
bankalara düşer. 

Bankalar eğer bildikleri yoldan 
gideceklerse halimiz haraptır. Mem• 
lekette biriken sermayt> boş şeyle· 
re gidiyor. Sebepsiz, kiracısız hına· 
11!1' yapılıyor. Bankaların vazifesi 
bu ıerıı:ıayeyi sanayie çevirmektir. 
B.nkalarımı• bili memleketin ih· 
tiyacım anlayamadı. Bir u alman· 
lan tetkik edelim. Bizim bankala· 

1 rımız ölüdür. Yerlerinde sayıyorlar. 1: Hükumetin, Meclioin bu lüıfü
ne karşı milletin ve mali müesse• 
selerin harekete geçmeleri icap e
der. Hacici kapitiilasyonlardan kur· 
tulduk; bir az da eski zihniyetdeki 
bu kapitülii•yonlardan sıyrılalım .... 

Siyasi inkılabı iktisadi inkılap 
ıakiıı etmelidir. Bir az canlanalım. 
Biz de komşularımız gibi gayrete 
gelelim. 

Bankalar dahili san'aıları ihya· 
da bir amildirler. Bana öyle geli
yor ki mali müesseseler bu busu· 
su ihmal ile Sultan Hamit devrin· 
d~n beri de,'am ede gelen yoldan 
gıderlerse, kendilerini inzibat altına 
almak için kanunlar yapmağa bile 
devletin hakkı vardır. - C. N. 
~·~~~~~~~~ 

............. ---Yarın 

Yen7 tefrik~:~~:] 
l 

haşlıyoruz. 1 

Emanullah -
Efganistanı ne 
s.ebepten bırak-

e-

hğını söylüyor . 
Efgan kıralı Emanullah, Avru

paya gidiyor. Belki ltalyads, belki 
başka bir 
yerde otu
racak. Ef. 
ganistanda
ki son va
ziyet, gelen 
telgrafa ha· 
kılırsa, büs· 
bütün ka
rışık bir 
hale girdi. 
Fakat, kır al 
Avrupaya 
gidiyor.Ne
den? 

Bunun 
sebebini 
bizzat ken- Emanullah Han 
disi " Daily Mayii " gazetesine 
kablo ile gönderdiği bir telgrafta 
izah ediyor. Dün gelen bu lngiliz 
gazetesinden kıral Emanullah ha
nın beyanatını hülasaten alıyoruz. 
Kıra! diyorki: 

- "Kabileler arasında kan 
dökülmesini istemiyordum. An· 
dori, Tarak, Otak, Teki kabile
leri aleyhime döndüler. Ben de 
bunun üzerine çekildim. Şahsi 
menfaatım için memleketimi mah· 
vü harap etmek istemem. 

Şurası zahirdir ki şınvari
lerin kıyamıudnn itibaren 
şark ve şimal vilayetlerine 
kadar isyanıu sirayeti üzerine 
ordularmıa daima hücum 
emrettim. Fakat asilerle işi 
muslihane halletmek için 
mümessiller de gönderdim. 

isyan meşru bir talebi ifade 
etmiyordu. Efkarımı bunlar kendi 

ideallerine 
!l!i!IÇ.q, ve mi ili an

anelerine 
mugayir gö
rdüler. Bü
tün nasiha-
11.:ırım ve af· 

Yanar do··ner .... ,0·•'• r; umum• 
bahşedece-

Hanım gime dair 
olan beyan· 

Muharriri: ? namelerim 
. . ~velce gazetemize Sokrati i bir semere j 
ısımındeki hikayesini dercetti-: vet medi.Şa-
~İmiz ? beyin yarından itiba- i rk vilayet-
~en, daha çok cazip ve kahkaha i lll~~--.,,;~,n !eri harek-
ıle takip edeceğiniz yeni bid --
eserini tefrikaya başlıyoruz . i etlerine na-

, Kraliçe Süreyya dim oldular. 
Yanar döner Hanım 1 Ekser kabileler, hattı hareketle

Ahir zaman kadınlarından! ri.?1!. kabul. ~dince Kabile doğru 
birinin sergüzşetidir. Bu tefrika- j yurumek ıçın kuvvetlerimi ten
da şu eşhasa tesadüf edecek- i sik ettim . Bu kuvvetler Bece 
siniz: i Sakayı mağlup etmeğe kafi idi . 

• j Gazneye doğru _yürüd~k, orada 
Gazete münekkidi La.: gayrı muntazır bır hadıse karşı- . 

i. edri hey. l sında kaldık. 
Şoför Cemil bey. f Ba~? sad~k kabilelerin ısyanı 

Efendiler, Meclisi Ali Poli ti
ka cereyanlarına kapılmıyanık hü· 
. tün mesaisi esnasıuda yalnız 
memleketin yüksek menfaatlerini 
düşünmüş ve bunu temin için 
htisas erbabının fikir ve müatala· 
iasma büyük kıymet ve ehemmi-· 
yet vermiştir . işte bu saye~e 
Meclisin müzakereleri müsmır 
we musip kararlarla bitmiştir. 

f\leclisin, ittihaz etmiş olduğu 
<ararları hükumetimizin de muvaf 
fakıyetle ve hüsnü takdir ile intaç 
ve tatbik etmekte olduğunu mem· 
nuniyet ve iftiharla görmekteyiz. 

Geçen gün Ayasofya yangın 
yerinde bulunan ve taşla öldürül
müş olan şahıs hakkında Aya· 
sofya polis merkezi amirleri tah
kikata devam etmektedirler. 
Maktulün hüvizeti henüz tespit 
olunamamışsa da Rumelili oldu· 
ğu anlaşılmıştır. Zabıta bu hadi
seden dolayı beş maznun hak
kında tahkikat yapmaktadır. 
Bunların üçü kadın, ikisi erkek
tir. Bundan madahadise mahal
linde bulunan kanlı bir yatağın 
kime ait olduğu da araştırılmak· 
tadır. ilk tahkikat netayici sırf 
adi bir soygunculuk esnasında : 
cinayet ika edilmiş bulunduğunu 
meydana çıkarmıştır. Bu cinayet 
üzerindeki esrar perdesinin bu 
gün kaldırılacağı kuvvetle zan· 
nedilebilir. 

~ Tıfngo müptelası Asriye.::" baş gosterdı. Bu uyğunsu:zluğu 
i Hanım. ~üsale~et içinde halletmek İste-

j j Sigortacı Hasan hey. i dım. uvaffak olmadığım · · 

1 :

==. M tahtı bıraktım, Efganistand ıçın 

Bu vesile ile de memleketimizin 
~<· vatan; mızın teali ve te 'akkisl 
fıususund:ı her yakıt eyi yol gös· 

• 

irasyedi Hnlıisi bey. ~ kildim. an çe-

Sabık sıırıkh lUü.rteza B. i Şimdi. m~ydan din kahramanı 
Ankara muhafı:ı gücünün yıl Meb'us Teşrii bey i olmak ıddıasında bul 1 

dönümü nıünasebetile Ankarada ' : y k d ,. elindedir. Fakat bunla ud~n arın 
istiklal sahasında yapılan idman- : a ın a i de~i altında keııd' hr 1 ın ~e.r-• 1 l 1 ı şa ıs arı ır,.ın 

!ardan bir intiba : Sınkla uzun l Yeni bir tefrikamız. 1 ı ç~ ışıror ar \•c Ef:ranislanı da bu 
atlama. ı ı ........ :;.;ı:;;:r Da• ........... ı elıı~ -~ale ___ soktala:. _Fakat herkes 1 !"f fi hakık .. tı ogrcnec:ı:t:iır . ., 

Mide rahatsızlığı 
- : Bir zamandanberi yedik· 

!erimi hazmedemez oldum. Bu 
mide rahatsızlığı vücudumu, 
kötü hayallerin, k11ra endişelerin 
ve sebepsiz korkuların yuvası 
yaptı. Sanki ben, şimdi siyah ve 

ıslak bir mahzenim ve tav~nlarır 
battan başa yarasaların yuvası 
oldu. Bu yarasalar etimin her kı. 
şesindeıı kalkarak başımın etra• 

fında uçuşuyorlar. Geceleri uyuya• 
mıyorum. Herkes U}kuda dinle
nir, ben ise dinlenmek için 
U}kumun bitmesini bekliyorum. 
Dün gece, başımı yastığa kor ko
maz, daha 1'1Özlerimi kapamadan - . 
şu ruyanın hücumuna uğradım: 

Odamın bir duvarından çıkan 
bir takım kırmızı helezonlar 
~ ukabil taraftan gelen yeşil mi'. 
kaplara çarpıyor ve bu hendest 
boğuşma ortasında . havuzda ha· 
lıkl?r gibi · başlarından kopmuı 
s~b~t bakışlı gözler, dişleri tarak 
gıbı açılmış bir t&kım seyar .,ğ1z. 
lıırın karanlığında kayboluyor, 
kızıl serpantinler gibi beni her 
taraftan saran bu fena uykudan 
kurtııluncaya kadar kan ter için· 
de kaldım. Örtüler, yastıklar 
karmakarışık, yerlere yuvarlau.. 
mıştı. 

- : Ne yapmalı?. 
- : San'at yapmalı! 
Zira hu ha~talığınla sen ilham 

haletinin en yüksek bir safha· 
•ındıısın. Kabus yaratan bir mide 
vücudu rüya ve hulva halkede~ 
bir ~ihaz . haline getirir. Bu iti· 
har rle mıclc rahatsızlığı bir mu· 
kaddes hııstalıktır. 

" Dodon ,, . kii":ini başı dön· 
mcden ve mıdesı bulanmadan 
Apol?nun ilalıi haberdar ede
mezdı. 

Dant'ın cehennemi akıl tara· 
fından kontrol edilmiş. 

!f ~le ak.im daha müsbet ve 
natı ışlere hası·edildiği bu rnn 
senelerde, bedii fiıali}etin mer· 
kezi, büsbütün harap mideler ru
kuru olmuştur. Zamanımızda di
siplinin ara sıra kı\ met!enmesi 

. ' 
başka ne suretle izah olunabilir? 
Dostum acele et, miden düzelme 

den ve çor:>k Mhhata dönmeden 
şaheserini yap! 

Ah111et Haşim 
===== 

Hüsabaleamiz -
Türkiyeui en se. 

vimli çocuğu 
kimdir? 

Oı·hıuı he~· 

1 1 

Bugün <le mini ıııirıi Orhan Le 
yin resmini J, ret diyoruz. Ense· 
vimli çocuk ıııfüalıakomız bn ayın 
15 inde nihayet bulacaktır. 

B. Norderışulün yerine 
Baron Nordenşulııan inhilal e

den ve türk - yunan mahkeme· 
!eri riyasetine M. Beyk isminde 
lıiı Felemenkli tay in edilmiştjr • 





, , 

11 rıci sa}lfadan mabatl zalnı ,atandaşııı }& ıyışını emni· 

Sırp Sefiri 
Çok saygıdeğer efendiler. yet ve ad let içinde her engelden 

ı 
"Y .. k k M r · b k' korumaktadır ve daima koruyacak .. .... e ı" c e .......... ı ~ a y u se ec ısın d ud sene ·ı k d tt d" ~~::::.... • ....... g ~ toplanmasının sonların a a umu· u re e ır. 

:: :: --- mt siyasetimize dair görüşlerimi· l\{alivemiz 

Belgrad, 2 [A. A] 
) ugoslavyanın Atina sefiri M. 

Papovich Ankara sefirliğine, Bru
xelles orta elçisi M. Voutchko
vich Atina orta elçiliğine, Sela
nikteki mümessili M. Masstas si· 
yevitch, Tiran orta elçiliğine ta

yin edilmiştir. 
----

Atinada bir yangın 
Atina, 2 [A.A] 

Tahidromoz gazetesinin mü
rettiplik dairesi bir yangm neti
cesinde harap olmuştur. Zarar 
ve hasar 2 milyon drahmi tahmin 

olunuyor. 

Zelzele 
Boenos·Ayres 2, [A. A.] 

Mendoza eyaletinde yeniden 
hareketi arzlar vuku bulmuş ve 
bir çok insanlar ölmüştür. Bin
lerce halk meskensizdir. Bunların 
vaziyeti kar tipileri yüzünden bir 
kat daha vahimleşmiştir. 

Atinada konıünistler 
Atina, 2 [A.A] 

Agrin yolunda komünistler iş
sizlik sandığı kalemlerini istila 
ederek memurlara sui muamele
de bulunmuşlardır. 11 kişi tevkif 

edilmiştir. 

Kıral Corc 64 yaşında 
Londra, 2 [ A.A) 

Kıral yarın 64üncü yaşına ayak 

basacaktır. 
Mamafi, kendisi ahvali sıhhi-

yesinden dolayı bu münasebetle 
icra olunacak merasimden hiç 
birine iştirak edemeyecektir. 

fotorhotta da birinci 
Londra, 1 [A.A] 

Florida motorbot musabakaında 
birinci çıkan lngiliz Sör Henry 
Segrava bu sefer Almanyada 
potsdam civarında kain T empliner 
gölünde yapılan musabakada da 
birinciliği kazanmıştır. kendisi 
50 bin seyirci tarafından büyük 
bir heycanla alkışlanmış ve muzı· 
ka İngiliz marşını çalmıştır. 

Münihte nüınayişler 
Münih, 2 [A.A] 

100 bin çelik miğferli, bugün 
burada yapılan tezahürata işti
rak etmiştir. 

Pariste koınünistler 
Paris, 2 [A.A] 

Komün idaresi zamanında ö
lenlerin hatırasını yadetmek için 
Clichy kabristanına alay halinde 
gitm'ek üzre belediye dairesinde 
toplanmağa teşebbüs eden ko
münistler zabıta tarafından dağı-
tılmıştır. Hiç bir hadise olma
mıştır. 

Paris, 2 [A.A] 
Sen eyaleti sosyalist hiziple

rine mensup mücadiller komün 
idaresinin hatırasını tes'it etmek 
üzre pertla chaise kabristanın· 
da bir geçit resmi yapmışlardır. 
Yapılan tezahüratı ihlal teşebbü
sünde bulunan 300 komünist 
sosyalistler tarafından dağıtılmış
tır. Bir kaç el silah atılmış ise de 
ciddi bir hadise olmamıştır. Bazı 
te\:kifat yapılmıştır. 

Bir inhidam 
Napoli, 3 [A.A] 

Sarayın bir cenahı yıkılmıştır. 
İki kişi ölmüş 12 kişi yaralanmış
tır. 

1\f. Jaspar pariste 
Berlin. 2 [ A. A. ] 

H Londra, 3 [A.A] ~~ Londra, 2 [A.A] zi söylemeği vazife saydım. Dün Maliye~iz yeni bütçe senesine, 
ii Dün bir kaç meb'us E! Daily Mail in Nevyork muha- hariciye vekili aziz arkadaşımın kendine daha ziyade güvenerek 

~~ daha intihap ~dilnliştir. ~~ I ~iri bildiriyor: ".~uş:I?, denilen tafsilat verdiği gibi elde olan giriyor. Son senelerin her biri 
:: • • ~= olçek başına ( Dort şılınden aşa- mes'clelerimiz bitiriliyor. Sene- mali bakınıdon yeni bir iyileşme 
H Bu yenı ıneb'uslar ~ı- ~~ ğı bir kıymete düşmüş olan lerden beri ortada bulunan, va- ile mümtaz olmuştur. Bu topla
:: hcral ve muhafazakar S: buğday fiyatının on altı seneden- kıt vakıt havamızı bulutlandıran nışta aldığınız tebdirlerin fayda
i~ fırkalarına mensuptur.~~ her~ g~rülmiy.cn bu sukutu, ~üt- mes'elelerin bitmesi hem mem- ları 2z zamanda belirecektir. Muh-:: ııı h . - ,.. 1 :: tehıdeı Amenkanın efsanevı re-!! u U tebf ~ı yası gr~p a: g fah ve servetinde ilk rahneyi nuniyet ile kaydolunacak, hem telif kanunların kendi kendine 
H rın şimdilik vnzıyetı ~~ açmıştır. Ameıika zürraı bu yüz· beynelmilel havamızda emniyet i le~en masr fları bütçede gös
is şudur: ,.., e: den daha şimdiden bir kaç yüz ve huzur iml .. anını arttıracak terilmek, dalgalı borçları belli bir 
ii lUesai fırkası: 28' ia 1 milvon liralık bir zarara uğramış- mutlu hır hadisedir. Lozan niza· nizama b ğlamak gibi usuller 
~i l\luhafazaksrlar: 254 ~~ tır ii bu hal, binlerce çiftçinın mına mevzu olan mes'elelerin biıtçemizi bir kat daha saglam-
g Liberaller: 37 g mahıv ve harap olmasını mucip sonuncuları da bu suretle düzel- lamıştır. 
~: Müstakiller: 8 g olacaktır. Buhıan daha şimdiden miş oluyor. Ancak 5 sene içinde Maliyemizin inkişafında her 
~~ Geriye kalan dokuz H ~orkunç göl~~sın~ bu senen.in eski mirasların makul bir halle vesilede söyleyişimi gereksiz bul
~E ıneh'us!uk hakkındaki :s tıcakrtetd. ufkluhti uzeldrı.ndk~ aks~tthır- varması mümkiin olmuştur. Biz mazsınız. Maliyemizin düzgün 
:: . , t• • 1 rı· sonra :: me e .ır. . ~a ır .ı seneı . a- b d .. h . t. ··t 1 1 "d :: ıntıhap ne ıce _e :: zıra Müttehıdeı Amerıkanın şım- unu a cum urıye m mu ema- o ması ya nız ı are ve siyaset 
:: ilan edilecektır. :: d"k" 

1
• • •. • ld w diyen ilerleyip kuvetlendiğine, düzgünlüğüniın değil, iktisatça 

:: ......................... ::: ı ı nes ının gormuş o. ugu en l l 
fö:m:mm:mm:::: ................. ••••••••• •• büyük kesadı gösterecektir. beynelmilel sulh ve emniyet amili açı ıp geniş emenin de ilk temel 
BaldWinııin vaziyeti Yüz üç milyon buşel yani ge- olduğunun anlaşılmakta olmasına t~~ıdır. Maliyemizin düzgünlü-

[A A] çen seneki miktarın hemen iki yen· bir delil sayabiliriz. J~~d~n ve. açılqı~sın~an b~kle: 
Londra, 3 · misli kendi kendilerini bir türlü Yaptığımız anlaşmeların haki- ı~ım.ız ata hususı bır. caz~~eyı 

M. Baldwinin hükümeti terket- &rzetmiyet karlı fiyatları b ... yhu- ki kıymetleri tabii emniyet ve h~ız~ı'kr. dÇo~ laı::acak. bır butçe-
meden evvel avam kamarasınd~ de yere beklemektedir Bu fela- .. b h 1. d"" ·· t~ nın 1 

• evır erınde ıdare mas-
.. t d ek tal"inı· denemeyı ~ . munnse atta a ısane urus ı fi ld k l arzı vucu e er 1 ~· ketin mes'uliyeti, mahsullerini . d ld d"I k ra arımız 0 u ça ourgu anmış-

vaz.ıfe addeceği zannolunmakla- ··tt h'd · A ı d d h ı noktaı nazarın an e e e ı.ece tır. O h--lde artacak gelirlerin 
b 

mu e ı eı men a an a a . l 1 ··1 ··ı bT K 1 dır. Kabinenin diğer azasının u ucuz fiyatlarla satılığa çıkardık- amel~ netıce er e .. 0
1 
çu e ı ı.~· ?· nafüı, iktisat ~e ~ıh hat işlerine 

husustaki fikirleri mütehalif olup lan için şu son zamanlara lrndar 1 nan ımzaların, soyıenen sozleı ın harcanması şımdıden hazırlan
bazıları başvekilin derhal krala amerikalılarm adeta !nhisarı al- riayetsiz kalacaklarını t.ahmin et- 1 mış ve kol~ylaşt~rılmış oluyor. 
istifasını vermesi lazım geldiği tın~a bul~nan cc.nebı pazarlara meğe bir sebep görmıyoruz. İınar ı )erı 
mütalaasında bulunmata \'e buna hakım kesılcn ArJantın ve kana· Hnllolunan mcs'elelerle hiç S· 1 L" 1 · d · 
Sebep 

olarak muhafazakarla - d lıların b e ı r"k l"d b"" u ar, ıman ar \iC yenı enıır 
··ı "k uds ne hı~ 1 ua·e· u- ilişiği olmaksızın size, gelecek yolları için kabul bu}urduğuuuz 

rm ancak liberallerin muza yu; m: ar a z" ı e yetıştır - 1 b 1 1 1 • ı l 'ht"l"f h ı h""k" b k heretiyle iktidarda kalabile - l · d 1.. tt 1 eyne mı e mes e c er ve ı ı a • fa sıs .. t arı u ·umete ıra ·tığı-
me erın en ma uma ar o - kk d d"" .. d .. .,.. .. .. ··hı t:l d d ı 

Cekle
rini ileri sürmek tedirler d kl . . ı d k lar ha ·ın a usun ugumuzu mz mu e er en ana az zaman-

ma ı arı ıçın yat.ın n vu uunu d 2'1 k ·· J"l rğ· · b' 
ki bu kendilerince taham - zannettikleri tereffi:ün husulün· söyley .... cegim: ha d~a..,d~ m.'.' . goz ı' ı ımız ır 
mülü gayri kabil bir vaziyet hu- den evvel mevcut istokla ı elle- ~-endi iz haksız olmak- a "~eı· ır.d 
dusuna badi olacaktır. Diğer bazı k b ıvıa ıye e anlayışı ve yarına 

rlnden çıkarmaga zürraı teşvik tan sakınma , ica ında 
aza ile amele fırkasmın git gide bakışı böyle olan bir hükumetin 

b
. . eden politikncılara raci bulunu- hakemden adalet istemek, f" "k · 1 • • h müdeiyatına karşı metin ır vazı· na ı ve ı .tısat i .eri ıçın aric'i 

yet almak lüzumuna kani bulun- yor. haksızhğı baskı ile yük· sermayeden istifadeyi ihmal ct-
dukları için şimdiki halde M. Bal- VaziJetin vehametini tamamile leınek istiyecck olanı red menıekle beraber, itibarlı mil-

d k.. · b k müdrik olan reis Hoover büyük bir l 1 1 1 · ı·· d'\ f" dwinin ikti nr mev.-ıını ra .ması için yürekli ve ~üç (ı o • et erın usu u ve mute ı ıat 
muvafık olmayacağı mütalaasında felaketin önüne ğeçmek için olaı;ı- mak .• İ te biz"m zihniye- haricinde kayıtlarla para cazibe-
bulunmaktadırlar. ca gayret'ni snrfetmektedir. ş sine kapılacak zihniyet ve ihti-

d 3 [AA] adamları muhitinde ve resmi ma- tin1·z ~e milli istikameti-Lon ra, · yaç içinde bulunmadığım da 

Ü 
. l . l' f hnfilde okndar büyl:k bir teJaş rnı"z 11..udıır-ç fırkanın reıs crı e an er- l .. k.. .. kt d" k" d n · söylemiş oluyorum. 

danın ihtimal ve imkanlarını tet- , 1
0
u u":1

1 
surm~ eı· ır .ı aya~ an Harici ınfuıasebetleriıniz D l ) k 

kik ve temin ile meşgul oldukları 4 mı yon ıster m kı) metınde ev et lan aı:;ı 
. . . tt h'ç bir deg~ işiklik hububatın derhal mubayaası Beynelmılel münasebetlerimiz- Devlet bankası teşkili hak-
ıçın vazıye e ı · · · · ·· h · · b" 
1 t 

, M Baldwin son ka- 1 ıçın reısıcum ura mezumyet ve de emniyet venci ır tutum, \...ınd. ki tetl.ikatım z henüz bit-
o mamış ır.. · rh· b' k r · dostluklarımıza vefa, her fı,satta d G k rarını ancak arkadaşla:• ile istiş.a: sha a ıyeht veren ır,. •!lnu

1
.n ayk·ı- me i. elece toplanmanızın 

d 
onra verecektır. Kendısı asını: em n mecıısı a ıye ta • ve elimizden geldiği kadar sulh başlıca işlerinden birini teşkil 

re en s k I" · · d" k · · B h" d kk l dün muhafazakar teş i atı reısı ıme arar vermıştır. u za ıre ve huzura hizmet, i at e ria- edecek olan projemizi tatilde ha-
M. Davitson ile görüşmüştür. elyevm müthiş bir kıtlığın hil- yet ettiğimiz esaslardır. zırlayacağız. 

1
. . küm sürdüğü Çindeki felaket· Bu sene yeni ve büyük ticaret İktisadi vaziyetimiz ümitle 

Jackie Coogaııa aıne ı~at zedelere meccanen tevzi edilmek muahedeleri müzakeresine gire- dolu yeni bir devirdedir. Yedi se
Los Angele~, 3 [A.A] üzre mezkur memlekete sevko- ceğiz. Bu müzakerelerde baz.ı neden beri bazı vil ye lerimizde 

Genç ve meşhur sinema ar- lunacaktır. devletlerle ilk defa olarak yeni az çok devam eden ve bilhassa 
tisti "Jackie Coogan" ansızın "Y e-rd. adalar tarifesi esaslar içinde görüşeceğimiz iyi son üç senede ziyade darl şan 
apandisite tutulmuşt.ur .. Dün k~n- geniş f caret münasebetlerinin ziraat ahvali daha müsait bir 

d·ısı"ne muvaffakiye.th hır. am.elıye. Seyrisefain bu yaz mevsimi d · · G · d 
Ah 1 h

h siyasi ve iktisadi faydalarını bil- evre gmyor. eçmış ar se-

yapılmıştır. va ı sı ıyesı cyı- için yaptı .t yeni tarife.Yi hazira- ı 1 · · t"b h d ~ diğimiz kadar, ticarette hususi ne erın 1,1 ı a ımızı açan ers-
dir nın 10 uncu günü tatbika başlı- !erini önümiildeki senelerde tat-. t ihtiyaçlarımızı da göz önünde 

1
. UO'iltere ve Amerika yacak ır. bulundurmağa mecbur olacağız, bik etmek başlıca emelimizdir. 

b Bu tarifeye göre, Adalardan Emin olabilirsiniz ki halk idare-
Berlin, 2 [A.A] 

3 8 9 0 
l 30 0 ancak menfaatlarm uzlaştırılması 

b 1 
6, 7, 7,' 5, , , 1 , 1 , , 14, 5, 

1 
l ğ sinin mes'ul adamı sayılmak de-

Washingtondan gelen ir te - 15,45, 18, 19,35 19,50 de Köp- j e neticeye varmağa ça ışaca ız. gerini güçlük \C sıkıntı zaman-
grafa göre Reisicu~hur M. Hoo· rüye vapur vardır. Dahilde 'aziyet kırında yıpranmıyan cesaret ve 
ver İngiliz amele iırkası tarafın· Köprüden Adalara kalkış sa- Dahili siyasette size bilhassa gayretle olduğu kadar geniş za-: 
da~ ihraz olunan galibiyetin bahri atleri da şunlardır: bahsedecek bir şeyim yoktur. mnnda atiyi hazırlayan tedbirlilikte 
tahdidi tesellihat

1 
m~s· elhesiknkde 7,40, 8,25, 9, ı O, ı O, 15, 12, Memleket inkişa'fını huzur ve em- arıyoruz. 

Yapması muhteme Atdesırat ., a · ~.n- 1 18 9 5 niyet içinde takip etmektedir.Cüm- itimat re". 1• 
em 13,35, J5, 7, , 18,5, 1 r , T 

da bahriye nazırı ams 11 u- huriyetin serbest ve kudretli nı-
davelei efkarda bulunmuştur. 20,15, 21,45. Şanlı Efendiler, şimdi sizdeu 
Mes'elenin .nok~ai halle. i~tiranı 

1 
icra vekillernize itimadınızın <le 

'ıhtı'malleri, lngilız amdesının m~- • recesini reylernizle göstermenizi 
k tl 

Maarif vekaleti celile inin r~ mi ruhsatname ini hai~ :r 
zafferiyeti üzer:ne uvve enmış isteyeceğim. ıcra üzerinde büyük 

alk Daktilo Der~anesi ı· · · d ı ı ı k gibi görünüyor. mec ısın ıtima ının gö ge i o ma -
Londra, 2 [A.A] Sirkecide Şahin Paşn oteli karşısında Dcrvi~ler sokağı No. lS tan uzak bulunması hem millet 

M. 
Macdonald vaziyeti da

1

h. i- Her gün (9·20) arasında nrzu edilen saatlerde hnnımla.ra '~ hakimiyetinin en güzel bir tecellisi 
d beylere e.:ınsh bir metot dahilinde 'e muhtelif markalı ) azı nıakınelerı hem icrada muvaffakıyetin tek 

liyedcn bahsederken ted i ~~~: üzerinde nnisait ~craitle j( i a} da. dal .tilo ö~ı·cncrck mü na ~ip ,.~~~fcler 

1 
çaresidir.,, 

de olsaydı iki seneye a :r ı teminine dclület (•dildiği ınakınc ıl.e ~azılma ı matlup I urkçc, Nutuk şiddetli alkışlarla Mec-

1.ntı"habat vuku bulnıhıyachag1rı.nı b~e Fr nsızea, İngilizce , e Almanca )azı ışlcrı de kabul olunur. f k . h . . . . 
d 

sin mütte i an ız ar ettıği ıtımat 
yeni parlamentonun er a e ır •••••••• 

.. ddet daha uzun zaman yaşama- ile tasvip olunmuştur. 
~ulazım geldigini söylem:ştir. °ii!.l#-~:~ Tatil eriniz yaklaşıyoı· ..... fl:if.i!-ii-. Yırtık paralar 

K 
oye H. ve im: Seyahate, Sl yfıycye, tenezzühlerc veya eğlen~il~re git_mek ~~ Meclis tarafından kabul edi-

a Yl ~~: üzere hazırlanıyorsunuz. Sakın heralıerınızde bır :\ len Iayihaya göre eskimiş ve yır-

arkad. a. şiarı_ ~:.ı~. iY:.= ~J:: tılmış kfiğıt paralar ihtiyattan ile if ~r: şu şekilde değiştirilecektir. 

sevkedılıyorlar. ~ ~ - Çerçive dışındaki eksikler na-
• • ~ zarı dikkate alınmaz. Çerçive da-
l fotoğraf ınak ·nesiyle levazimatını almağı ~~i hilindeki eksiklere gelince nokil unutınayınız. if;{~ san parçal~rın murabba u ulü ile 

Sui kast cürmiyle maznun bu
lunan Kadriye hanım~a .a~ka?aş
larının izmire sevklerı ıçın ıcap 
eden tahsısatın P?lisçe mi, adl~
yece mi verileceğı etrafında hır 

~-~·.s Kodak nıakinaları ve filmleri· VELOX kağıtları 5.®~. kıymeti tenzil edilecektir. Kalnn i .~ parça tamamının yüzde onu ve Is Alaminüt fotoğratlar için ~ ; ya daha az ise pnra değiştiril-
Belçika başvekili M. Jaspar m 

ansızın Parise geldiği mezkur 
şehirden bildiriliyor. Bu seyahat 
ınütehassıslar arasında kat'i bir 
İtilafın husulüne şimdilik en büyük 
man; olan Belçikanın altın mark 
ofo.aak talep ettiği tazminatın ta

.•. ,. miktnn mes 'elesile alakadardır. 

mesele mevzubahs olmuş, nihayet 
adliyece verilmesi karalaştırılmış
tır. Bu yüzden maznunların sevk-

leri bu~üne kalmıştır . 

* M NUTE S ( TL RJ \~i me~eferrüata ait ahkam İÇİP m•· 
· ~= : · liye vekaleti tarafından bir tali-

matname tan im d"lcc ktir. 

-----

ısrnen 

işe başladılar. 
Şoförlerin tatili faaliyetleri kıı 

men devam etmektedir. 
Şöförler antre ücretlerinin hiç 

olmazsa 30 kuruşa iblağını iste
mektedirler. Şoförler, bu teklif
leri kabul edildiği takdirde greve· 
nihayet vereceklerini söylemekte· 
dirler. Mamafi emanet bu nok
tai nazarı da kabul etmiyecektir. 

Emanet, şoförlerin evvela 20ku 
ruş antreyi kabul etmeleri ve çalış
maya başlamalar şayet Herde zarar 
ederlerse keyfiyetin yeniden tet
kik olunabileceğini ileri sürmek
tedir. 

Şoförler tarafından verilen 
hesapların tetkikatı emanetçe 
hitam bulmuştur. Netice bugün 
emanet makamına arzedilecektir. 

Şöförler Istanbul halk fırkası 
müfettişliğine de müracaat etmiı· 
!erdir. 

Müfettiş Hakkı Şinasi Paşa 
diyor ki: 

- Şöförler bana geldiler.Ken 
dilcrine lazım gelen nasihatta 
bulundum. Bir kere karşılarında 
bir müessise değil, belediye, yani 
hükumet vardır. 

Sonra grevden zarar edecek 
olan gine kendileridir. Çünkü 
otomobil tramvay gibi hayata 
umumiyeyi sektedar edecek bir 
vasıtaı nakliye değildir. Bir Jüküs· 
tür. çalışmamakla biz yani halk 
kardayız, fakat kendileri zararda-, 
aır. 

Haber aldıgımııa göre şöfö 
ler bu vaziyet karşısında çalış· 
mak mecburiyetinde kalmışlardır. 
Fakat taksilerini yeni tarifeye 
göre tebdil ettiremeyenler, saat
larını değiştirinceye kadar işle
yemeyeceklerdir. Istan bulda taksi 
saatlarını diizelten ancak iki 
usta vardır. 

Bunlar da peyderpey saatleri 
düzeltmekle meşguldürler. Bina· 
enale) h tatili faaliyet bitmiş sa• 
yılabilir. 

E111laki nıetruke kadrosu 
Emlaki metruke mUdüriyetinin 

yeni kadrosu bu sabah mezkur 
idareye tebliğ edilmiştir. Yeni 
kadroya nazaran memurların nıs
fı, yani 34 kişi açıkta kalmakta· 
dır. Miıdür muavini Tahsin. B. de 
çaıkta kalmıştır. Emlaki metru· 

ke miidüriyeti, bu kadar memurla 
işleri idare etmek kabil olmaya
cagını Maliye Vekaletine bildir
miştir. 

Teşekkiir 
Zevcim Maraş meb'usu Nurit

tin beyin vukuu irtihali hasabile 
şu felaketli anımda Halk hrkası 
müfettişi umumisi Dr. Hakkı Şi• 
nasi paşa hazretlerinin ibraz bu· 
yurdukfo.rı lutuf ve insaniyetle
rine iştirak ve beyanı taziyet eden 
muhterem meb'us arkadaşlarına 
ve bütün ahibba ve eviddasma 
alenen arzı teşekkür ederim. 

Hatice Nurittin 
4e•n•••••s••m ••&••••••••••• • • 5 v tler : • • .•..•. •••&••······· •···•• Eyiip a kerlik şubesinden: 

l - .,. uhede mukn)) et İhti}nl Piyade 
\ uzbnşı Hasan Paşn ojf lu Ekrem ef. Istan· 
bul 306 D. • 325 • 76 • Pi) nde Mulazim 
Ahmet .,.evki oll-lu Mahmut S:ılahettin ef. 
lstanbul 31 O D. • J 727 • 'fopçn Binbati 
Ahmet oğlu Ynh/a :ıf z ef. Varna 297 
D .• 314.37. Dif t:ı.bibi MUlllzim İıırail 
o~lu Yuda ef. I tanbul 308 D. ·255-550• 
Tabip 1ul ılın Refail ef. lstanbul 314 
D .• 213. 368 • &hri)e linci MUlAzim 
HUse) in t'ğlu Sa)) it Ahme ef. Ktbriı 
306 D .• 3570. Bahriye linci 1.fulazim 
Osnun oğlu Şernfettin cf. lstanbul 300 
D. L~e:ızim zabit 'ekili Camalettiıı oğlu 
Şcm ttin cf. 1 tanbut 314 D. • 9718 • 
Alay klihbi Mu tafo oğlu Arif Hikmet cf. 
Enin<'ıın 292 D. ·313-92· Tabor imamı 
Has:ııı oglu Reınn2ac Hili ef. lıkodra 

298 D. 0 327·28· 
11 - Eiendıler 929 yo'klamuına mu· 

racat eımemılilerdir ~ oklamalarını yap~ 
mak Uzere Şu he, e muracatlan, gelmedik.o 
1 ri taktirde l klarmda takıbnt hanuniye 
yapılaca·,, il un ur. 



1 
sası 

Bilumum Federasyonlar rüe
sası dün Federasyonlar merke
z 'nde mühim bir içtima akdetmiş
ler ir.Bu içtimada ne konuşuldu-

u, müzakeratın hafi olması dola
yısıyle malum değilse de vaziyete 
\ akıf olanların talıminatına naza
ren mevzuun son hadis olan 
buhranlı vaziyetle alakadar oldu
ğu muhakkaktır. 

malum olduğu veçhile. B. M. 
l'.-1. c~ kabul edilen Son bütçede 
teşkilata ait tahsilat maddesi has
f eclilmişli. Tahsilatın kesilmesi 
biıtün federosyanları zaruri mas
raflarını bile kapatamıyacak, hat
ta muallimlerinin maaşını veremi
yecek bir .hale koyduğundan bu 
vaziyetin ne şekildei idame edil
mesi ,kabil olacağı konuşulmuştur. 
Bu hususta neye karar verildiği 
henüz malum değildir. 
Ba kan turnuvası 

J3alkan turnuvası hakkında 
yeni teklifat vuku bulmuştur. Vaz
iyet tetkik edilecek ve cevap 
yerilecektir. 
Tenis maçlan 

Istanbul - Izmir tenis maçları 
cuma ve cumartesi günleri yapıl
mış ve 9 maçın altısını kazanan 
Istanbul ekipinin galebesile niha
yetlenmişti. LBu müsabakaların 
revanşına dün başlandı. 
Şiritıycın B. Jiru 

ilk maçı Şll'inyan B. Jiru yap
tılar. ltk seti kolaylıkla alan Şirin
yan ikinci seti 1 - 2 gibi mühim 
bir farkla kaybetti. Fakat üçüacü 
ve son ıeti kazanarak müsabaka
dan galip çtlcabildi. 
RatJ1ani • F. Jiro 

f>atyani - F. Jiro maçı, tıpkı 
ilk partide olduğu gibi çok tat
sız bir ce1·eyan takip ederek ni
hayetlendi. lzmir ekipiain en fe
na oyuncusunun karıısında oy
namasrna rağmen, Ratyanide ba
riz bir atalet götllküyordu. Ha
ıale ettiği toplar sanki gay
ri kabili iade imiş gibi, 
her vuruştan sonra hareketsiz 
kahyor ve aucak rakibi topu is
tedi~i yere yerleştirdikten sonra, 
topun hatb seyrini gözlerile takip 
ederek, seyircilerle birlikte : 

- Gut şo 1 •• 
9iyordu. Ve tabiidirki mağlup 

oldu. 
Henri • Jöpredi 

Siagl maçların en ehemmiyet
lisi Henri ile Karakaşın yapacağı 
maç olacaktı. Geçen müsabakada 
bakiki ka'kliliyetinin dununda bir 
oyun oynayarak yenilen Mehmet 
karakaşın bu sefer iyi bir netice 
alması bekleaiyordu. Fakat kara
kaş, anlaşılmıtyan bir sebeple oy
namadr ve obu Jöfredi istihlaf 
etti. Tabiidir ki kenri jöfrediyi 
kolaylıkla yendi. 
Suat : Sedat - Şa: je 

Dahi maçların en mühimmi 
... J.at Sedat ekipinin Şarno: jiro ile 
yaptığı maç oldu. Suat: Sedat 
ıki tecrübedide oyuncu olan ra• 
kiplerine ciddi bir mukavemet 
gösterdiler. Fakat bu gayret -
bilhassa dün çok tatsız bir oyun 
oynayan Suadın yüzünden - ne· 
ticesiz kaldı ve Şarno - Jiro 
ekipi galip geldiler. 

"lVetice: 
Dünkü maçların verdiği umu

• i netice 1 tanbul teniıı:cılerin · n 

r de-
el •• un 
alclellller. 

aleyhinedir. Bunun sebebi basit
tir : 

İzmirli oyuncuların karşısına 
çıkarı lan oyunculardaki ilk tertibi 
bozmak ve ikinci intihapta, hataya 
düşmek!. 

Eğer bugün devam edileeck 
müsabakaların hepsini de kazan
mazsak İstanbul ekipinin intikam 
maçlarını kaybetmesi maalesef 
bir emri vaki olacaktır. 

Bu cuı:İıaki maçlar 
Istanbul Futbol Heyetinden : 

7 Haziran 929 cuma günü ya
pılacak Resmi futbol müsabaka
ları şunlardır: 

Kadıköy sahasında 

Saat 14Fatih-Kumkapı; hakem 
Ali Muhsin heySaat 16, Eyüp -
Darüşşafak hakem Ali Mulısin bey. 

Taksim stadyomunda 

Saat 13,45 Üsküdar-Beylerbe
yi•hakem İzzet Bey, saat 15,30 
Altmordu - İstanbolspor hakem 
Basri Bey, saat 17,15 Harbiye -
Galatasaray hakem Apdullah 
Bey. 

fstanbul şampiyonluğunu tes-
bit edecek olan iki küme birincileri 
( Galatasaray - Harbiye ) müsaba
kası iki defa yapılacaktır. ikinci 
müsabaka.15 Haziran 929 cuma 
günü gene Taksim stadyomunda 
yapılacaktır. 

Boks birincilikleri 
Istanbul Mıntakası Boks Hey

etinden : 14 - 6 - 929 cuma günü 
Cümhuriyet Halk Fırkası salonun
da saat tam onda boks birincilik
leri sureti kat'iyede itmam edile
ceğinden müsabıkların levazım
lariyle birlikte ispati vücut eyle
mesi beyan olunur. 

Beynelmilel Tenis 
Pa/is, 2 [A.A] 

Beynelmilel Fransa tenis şam
piyonluğu müsabakasmda Borotro 
Cochetyi 6 - 3 , 5 - 7 , 7 - 5 , 5- 7, 
6 - 4 , ile mağlup etmiştir. Borot
finalde La Cost ile karşılaJaıaçak
tır. Yalnız, kadınlar arasında ya
pılan finalde amerikah mis wills 
madam Mathiey e 6 - 3 , ve 6 - 4, 
ile galebe çalmıştır. 

Paris 2 [A.A] 

Paris Guikuzcoa takımları ara
sında yapılan futbol maçında 
paris takımı sıfıra karşı 1 ile ga
lip gelmiştir. 

4i 

"ISTABUL LiMANI,, 
Limana ait bütün muamelatı, 

liman tarifelerini ve bütün li
man rüsumunu, istatistikleri, 
her türlü nafi malumatı muh
tevi bir eserdir. Her tüccar 
ve limanla alakadar her ke-
se lazımdır. Gayet nefis basıl

ştır. "1" lira mukabilinde 
apçılarda ve liman şirke
d e satılır. 

Be~oğlu dördılnciı sulh hukuk mahke· 
mesinden:i8liuu FeriköUnde ikinci kı· 

smı mahallesinde ku ~ulu bağ ön sokak.ta 
k&n atik. 6 Ye cedit 8 numaralı hanede 
sakin iken tahtı tcda' ide bulundutu 
yedi kule Balıklı rum has1ahanesindeo 
20 ·ı eşrıni C\ el 1928 tarılıinde vefat eden 
Hin!jo Pilati efendinin terekeeine mab· 
kemece vaziyet olıındu~undan tarihi ilan. 
dan ıtıbaren esbabı matlup ve alııkada· 
rnnın bir a \C veresenin Uç ay zarfında 
Be oğlu DördUncU Snlh bukak mahke· 
me ine• m r atlrın 11 t• nu il!in olumır. 

Sah f K DAM , Haziran 4 , 12Y~ 

-. __ n.a.·n·k·ıı·· ·Bo-rsa_,_Pi_·y..~lmil*"•v·azı-~.:.ti ___ Hll 
Dün Ingiliz lirası 1022 den 

1025 e kadaı~ fırladı. 
lngiliz lirası dün borsada 1022 tinin emrile nihayet verilmiş, yer

den 1025 e kadar çıktı ve bu lerine türk doktorları alınmıştır. 
mikdar üzerinde kapandı. Sigorta kefalet akçeleri 

Piyasadaa tahkik ettik. Ingiliz Mallarını sigorta ettirenlerin va-
lirasının böyle mütereffi vaziye- ziyetlerini emniyet altında bulun
tinden istifadeye girişen bazı durmak için sigorta şirketlerinin 
bankalann şef de şanjları tara· sabit kefalet akçelerine ilaveten 
fından fazla kambiyo mübayaa J alınan 927 • 928 senesine ait ke· 
edildiğini öğreadik. falet akçeleri seuayi maaden 

Borse heyeti idaresi dün ak- bankasına yatırılmıştı .. 
şam geç vakta kadar bu mesele C h · · l atı 
hakkında yapılan tetkikat kakkın- e rı 1 ırac 
nda müzakeratta bulundu. Ticaret adası heyeti idaresi 

Bazı acantalar da bir taraftan dün toplanmış içtimada Rusyaya 
borsa koridorlarında hararetle sevkedilecek 3000 kile cehri için 
geç vakta kadar kambiyo topla·· ilan suretile zuhur edecek taliple
mışlardır. re ruhsat verilmiştir. Ehemmiyet-

li ihracat mallarımızdan olan ceh
rinin kilosu 120 den 180 kuruşa Dün borsada f stikrazı dahill 
çıkmıştır. Harice senede 250,000 

üzerinde muamele olmamıştır . 
Düyunu muvahhide 199 açılmış, 
200 kapanmıştır. Türk altını bor
sa haricinde 882-884 kuruştan 

muamele görmüştür. 

Sigorta §irkellerindeki 
doktorlar 

Sigorta şirketlerinin hayat 
kısmında çalışan ecnebi doktor
ların vazifulerine İktisat vekile-

kılo cehri ihrac olunmaktadır. 

Pevnir ticareti .. 
Memleketimizde senede 2 - 3 

milyon lira tutan peynir ticareti-
nin iqkişafı.çarelerini aramak üzre 
pey.nir tacirlerinden mürekkep 
bir komiayon teılcil olunmuştur. 
Komisyon bu hafta içiade ticaret 
odasında toplanarak faaliyete 
geçecektir. 

3 Haziran 929 
l'iAKITLER 

] lngliz 1019 20 Leu BuL 30 

1 Dolar 209.50 ı Florin M.25 

20 F~s.F. 163.73 2° Klll'.Çek. 124 

20 Lireti 219. 2~ ::r ~~.25 
28 Drahml 54. 20 Frank BeL 116 
21 Rayhş m. 50 l Peıreta 24.50 

l ATilııt. SL 
2
,.

50 
20 F. kveç. 805 

O LeyRam. ... 

Lond.St. 
Nw.Y, 
Pariefrs. 
Milaeolt. 
Berlin m. 
SofialeT 
Brt\k~lb 
Ginevref. 

ÇAK 
102tl Amıter. n. 
0.4 7 Prai knr. 

12.06 Viyaıuı .O. 

9. VMacll'id~e 
IU'fOTilıuG 

1.97 Adödrıab. 
65.25 Bukreıı 
3.39. Mwkn9-
2.44. Belırat din 

883. 

ı.17. 
19. 
3.87. 
s.as. 
4..22. 
S'1. 

24.'15. 
1977 
26.70. 

Altın } 
Mecidiy Boraa barlcl 69.2S 
Banknot 240 

iSTiKRAZLAR 
Itik.dah. 93.1250 
Döywıu. 198.50 
Dr. Yolu 7 .30 
1902 Gümrükler 
1963 Saidimabl 

{ 

1903 Terttpl 
,... '.1904 .. 
~ 19-01 190.i 
C l 9-06 T ·ertip 
: 1908 • 

1909 
1909 Şebremıuıet 

1902 Techisati Aık. 1913 .. 
TA.HVILA'I 

Anuloln Dem. YolL ı 2 Tertip (D.E.f 40 
l Terdp \A.B.C.) 40 3 .. (f.c;;,) 4S 

TUNEL 
Tramvay 78.251 lltambal 511 
Riht. Dok. Ant. 
KadiltC5y Sn EreAllMadep 

HiSSE SENEDATI 
i' hankui 12.55 MlllllktiııatBk. 
Mügla itibar. 'ticar~ \'e 8llllyl 
Oamanti Bk. 136 .Banal Bk. 

V .4PUR DBMIRYOLU 
Şirketi &.yriye 

., Temeıtu 

lla.li" 'nlpOl')ar. 

Aııa.D. Y. oıo 

.. ,. " 100 

ıs.50 Slaortaıar 
11 TarkJye milli 

1.63 ·ltadw " 
24..60 ........ 
39 ·~ 

Muclawya·BW'A Bıukurt 

39 

11.05 
80 

SUDfll!l Sahil Anadolu AD. J7 
Tramv.,- 78. 75 Ut. UJnam. 25.SQ 

MADEN ŞIRKETLERI 
Balya Kara.ay. MAS .... ıruı 21 
AnlU Çiineıa. ~ ., ,, (temel) S.59 
Bak,J.rk9r ., 1..-0 Katllkiy Sn IS 
TBH kömir 22 bmıl' mezbba 109 
Mermer T.,,. 7 

DIGER ŞIB.K:'ETLER 
•t. Tat. An. &ıı 41 
RHıdlD dok."°' 
lııt.d~ 40~ 
ŞukD1erkeeu S.70 
ht. K111aplarl 27.H 
Reji 9,75 
T1U'k tut. Aa. 
DDIMnı Turk 
Şuk Detirm 

1111. bira Me,. 
ıhıa-. ıtilal 
Mutbllı Ed. 
Tnlda ıtıbr 
Tel. latamhal 
Neptu.n 

11.$0 
'1.SO 
'7.95 

ıs 

81 

Ticaret: J3orsa·sı 
3 Hairan 929 

/ 

ZAHiRE BUGDAY 

JC.u.Pa Ku.Pa 

Çavdar 
Arpa 
lttıtır 
Yolaf 
Keten tohıım 
Fuulye 
Mercimek 
Nohnt 
Börülce 
Bakla 

TIFTIK 

Yumnpk 
13·10 Kaıhıa 
ıs. Suter 
9.10 Sert 

43 
oo~ 
Yumııtak mab 
Sert 
Roaııuı. 
DuJpıiltan 

Mikıt durum 
Hart wiııter 

HUBUBAT 

ITBALAT FIND. VE CEVIZ 

Buiday T. 
Çavdar " 

1'.u.Pa 
Fmdık i\lo 101 

Arpa 31·2 " Famlye ç. 
N•laut 2 " 

UN 
Fındık iç " Tiftik 6'! ltd Ek!., Eldat. 

Eld•tra 

K&Pa 
1200 
1350 
1300 
J228 

Yapajı 40 

fflRAC.4T 
.. 

Birinci yum. 
Birluel Ml1 

ikinci 
ç u,ii».ea 
., Rai:mol 
,, Kepek 

992 
1080 

Ku.Pa. 
Akşehirharmau 190 
Kaıtamal!.u 

Ku.Pa. Faınılye Çuval Pupal • 
AV DERlSI 

235 
Su.am 

Konya 

YAP.AGI 
K.u. Pa. Akşehir 

Yıkanmı, ubak - Çıkıntı 
Derili ak,ehlr Gii)'D\ik 

Satıl ılı 

Ku.Pa 
3500 

Fotograf makinesi 
Çays-tessar l,415 = 16-5 san

tilimli 10X15 kıtaaında Ment<>r
Refleks bir fotograf aattkk.tır gör
mek ve pazarlık , etmek iıtoyea
ler her gün saat 12-2 ye kader 
matbaamızda Kenan Hasip beye 
müracaatlan. 

Refikam Fatma Ferhunde hanım 18 
Ma}ll! 1929 tarihinde hanemden ei· 

yalarını alarak bir semti meçhule gi.tmi.ı;ı 
isede gimdiye kadar teharriyat neticesin
de ikametgahı anlaşılamamı§ olduğundan 
bilenlerin atideki adrese ihbarı keyfiyet 
eylemelerini rica ederim. CoRal oR'iu 
~olln feneri M" l':tll =i ~o 6 Hn dur 

Nohut 
Fı.ııdık içi 
Tıftık 
Yapalıı 

" .. Bal Zerden 

" SUJ1ar 
Tllkl 
~Drufm 
Tavfllll 

Lı.Pa. 

İstanbul icra Reisliğinderı: Kasımpaıada 
yeni çe§mede İbadullah eoka~tnda 16 

ıuulll'olu baııede töf.r Hikmet efendi bin 
Hasan efendiye: Fraako ve ŞUrekisl 
Şirketindea: Cooeral Motors F abrik.pı 
m.aınulatıodan 2191889 mottir ve 2097369 
dıaııris numaralc Buik markaıııru 
havi bir ktt'a k.apah teneuub oto 
JD&hil bede&iaden borçUGuz olan 2635 
liranın tabeili içtn alacaklı tarafından 24-
~l~ tanhli ve 9674-579 numaralı Bey. 
ollu Biril:ıei Noter taraf[ndan tanzim 
eailmiı eenet inw i9in dairemize veril
miıtir. Parauın ödemeniz liizumu size 
tebtigi icab eden ihbarname bundan dört 
ay evvel Anl(araya gittiğidizi ve mahali 
ilf.ametiniı meçhul old\14lu ve teblil olun
madlğı mubagirin mueeaddak me~ruha· 
tından anla~ımıı~hr. Vecibenin if.a Te 
tehiri icrayi mP,stelzim itirazınız olduğu 
surette 11' bir ay zarfında dermeyım edil-
mesi kanunen icap ediip muddet geçtik· 
ten sonra itirazınız mesmu olmayacagı ve 
icraya devam oluııacagt malQlil ve birinci 
ihbarname tebliği yerine geçmek Uzere 
ilan olunur. 

- ·~"---~~<= -
-- -· ...... -~.- . ~---- - ---

!!!!!!!!!!!!~-~ 
GUl)YER lastiklerinin en yağmurlu havalarda 

hile kayınadığına dikkat ettiniz mi? 
Kayan bir lastiğin, gevşek frenler kadar tehlike

lidir. 
GUDYER lastiklerinin harici, patinaj tehlike

sini asgariye indirecek yeri "ısıracak" şekilde imai 
edilmişti~. Bunu tecrübe için yağmurlu hava hek
lemeğe hacet yok. Elinizi bir GUDYErt lastiği üze· 
rine bastırın; lastiğin çekiçleri, size bir diş hissini 
verecektir. 

Sağlamlık ve emniyet hususunda GUDYER in 
eşi yoktur. Bütün dünyanın kabul ettiği bu lıakf
kaiı ispat için bir tecrübe kafidir. 

' 

1 stanbul icra dairesinden: Tiofidanın 
MustafaAaım efendiden borç aldığı 

iki bin liraya mukabil birin~i derece 
ve sıra ile ipotek irae eylediği Ba· 
lat tahta minare mahallesi ve cadde· 
si.le nazır Köroğlu sokağında atik 
139 137, 141 üç defa 141 müker· 
MI' No maa bahçe hane ve kayden 
beo elyevm dört dUkkant havi emla
kin msıf hissesi borcun verilmeme· 
sinden dole.yi indelmüzayede iki bin 
yillmi bet lira bedelle talibi ubde
ıin.e i&alei evvelisi Lil icra ihalei 
kafiyesi için on beş gün müddetle 
müzayedeye konulmuştur. 

Hududu: iki tarafı tarik diğer 
tarafları: Kabzimal Eftimin arsası, 
Yak.o Kohen, Dalvanın, Yuvanın ha· 
nekrile mahdut ild yüz on yedi 
metro murabbaında araziden ytiz 
otuz iki metro murabbaı tahtında 
dUkk§.nlım ve aydınlık mahallini 
muhtevi k19men mermer taş döşeli 
kuyulu bahçeli izbe mahallini müa
temil nim kagir zemin katından ma· 
da iki buçuk katlı muhtacı tamir 
olup muştemilltl bir taşlık birisi 
balkonlu dört sofa bir btiyUk tara
salı on oda birisinin zemini mermer 
dig~rleri kırmızı çini döşeli mermer 
yalakları bulunan dolaplı kömürlük
leri muhtevi üç mutfak beş hela iki 
büyUk kömürlük ve caddeye nazır 

biri mahzenli ve her biri yaprak 
demir kepengli dört bap dükkanı 
mevcuttur. Pansiyon olarak kullanılan 
hanede Mehmet ağa, Marika, Asmin· 
y~ İzhara, Musyô llya ve mezkur 
dükkanlarda ise A vranı, Sokrat, Ko
ço .kiracıdır. Senevi sekiz yliz lira 

icara mütehammil eml6kin ta:namı dör 
hin lira kıymeti muhamminelidir. 

Mezkur hissenin i'ti:i."asın::: yüzde 
beş zamla talip olanlar ve daha zi· 
yade malumat almak isteyenler kıy· 
meti muhamminesinin [hisseye mu· 
sip] yUzde onu nisbetinde pey akçe
si•i ve 928· 11127 dosya numarasını 
mttstashiben müzayede şubesine mil· 

racaat etmeleri ve 24-6 929 tnrilıinde 
eaat 14 den 16' ya kadar ihalei lrnt' 
iyesi icra kılınacağından miışterilerin 
biızat veya bilvekile hazır bulunma
ları ilin olunur. 31·5·929 

B e,iktaş balmumcu darul itamından 

almı' olduğum tasdiknamemi zayi 
ettim yenisini çıkaracağımdan eıki!ıinin 
bukmU olmadıgı ilan olnnur efendim. 

llu::ııuı 'Nı.ıreltin 

ısanlıul icra dairesinden: Kadıkoyunde 
Tuğlacı ha,ı mahallesinde atik Hacı 

Hamdi cedit Fener yolu sokağında kain 
olup Fatma Zehra hanım uhdeaiude bu
lunan atik 2-2 ve cedit 14-14 No maa 
köşk bağınıu zemini ve ebni e ve e~car 
ve gürumun Madam kal}opiye olan bor· 
cundan dolayı yeniden ihalei eveli)' eeinin 
icrası için otuz giln mUddetlc mlizayede
ye konulmu§tur. 

Hududu: Fener yolu caddesi sağ ta• 
rafı Rustem beyin emlaki sol tarafı ve 
arkası Hamdi bey çıkmam soka~ıyla 
mahdut bermucibi ka) ıt Uç dön\im era· 
zi dahilinde tahminen iki yUz elli bir 
arım terbiinde bodrum katı kagir Ust 
katları abgap kö§k. takriben yirmi ilci 
arşın mahalli kagir hamam seksen arşın 
mahalli k8gir mutfak otuz ik.i arııo ma· 
halli çatısı harap su mahzeni on iki ar· 
iıD mahalli kapının önünde ahşap ma· 
haldir. 

Muıtemilatı: Bodrum katında he§ 
kömUrlilk koşkUn zemin katı kapıemın 

önU çiçekli çini taşlık olup içeride bir 
sofa Uıerinde yüklli ve dolaplı iki oda 
sofadan kapı ile miifrez koridor ve ca· 
makini• bölıinmt:ı.ş sal.>n koridorun tara· 
feyninde yan merdivenlerin başında !»irer 
koridor Uzerinde iki oda iki hela zemini 
kırmızı çini bir kurnalı sobalı hamam 
sol cihette çini taşlıkta bir k.ilar üst k.at 
i~bu katın aynı olup yalnız köıktin so· 
kak. cihetinde taraçayi ve iki tarafda:da 
çıkmayı muhtevi olup zemin kat pence
releri pancorlu haricen bozulmu~ dahi· 
len kapı pencere tavanlarla oda dıvarla· 

rının ekserisi mükemmel 'ağlı boyalıdır 
bahçetlP ) l degirmeni tulumbayi havı 

bostan kuyusunu a~ va, incir, armut, ~ef. 

tali ve rnuteRddit meyva ve b~ kaç çam 
ve saire zinet ajacı vardır. 

Kumpanya suyu ve bava gazı terti· 
batı olup medyun sakindir. Bahçenin 
bir tarafı 1.har diğer tarafları telile mah· 
fuzdur. Be§ bin beşyUz lira kı~ ıneti ruu· 
bammenelidir. Iştirnsına talip olanlar 
ve daha ziyade malumat alnıak isteyen· 
ler kıymeti muhaminesiuin v Uzde onu 
niebetinde pey akçasını ve 927-3211 nu· 
marayı mustashiben müzayede şubesine 
muracaat etmı>ler,i ve 11-1-929 tarihmde 
saat 14 den 16 ya kadar ihalei evelh esi 
yapılacağından mil§ter lcrin bizzat ve ) a 
hilvekale hazır bulunmaları ilAn olunur. 

Birinci ticaret mahkemes;nden: Mabke· 
mece ilinı iflaeıoa karar verilmi~ olan 

Aslan Fresko mahdumları şirketi ~Uııeki· 
emdan Jak Freallo efendiye llit bulwuın 
eiyayi bcytiyenin 8 Haıimn 929 Cumar· 
teei p:Unü saat 10,30 dıw 12 'e kadar 
ve kabil olmadığı takdirde anı takıp eden 
gi.lnlerdt: bilmuzayedc furuhtu ıo.."a kılına· 
cağmdan talip olanların tepebdınıfa ı~mail 
bey apartn:ıanında 8 numralı dairesiacİe 
hazır bul unmRları i!lln o!u!'lur . 
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Devlei demirJfolları -ve limanları 
U . M " d il ıj..,~ il 
mumı u·. urı~ ··ınn en: 

1 Haziran m tarihinde• itmare11 Britij'ö liıtffı katariırına ait ı;eyriiserer tarifesi atideki şekilde 

tabdil edilmişlk. 

~~ ~r HaydarpaŞQdan bıreket S. 1 .• 2.s 
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8(00 
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Beıitancıya 
P~fu:hke " .. 

" " 
40 ~o ,, ,, ,, ,, l~.ö7 
42 No ,, ,, ,, ,, 19~35 

.. 
Bostancıya 
Pendiğe 

" 
" 

44 No ,, .. ,, ,, 20,T5 .. 
~ No ,, ,, ,, ,, 20,65 
48 N_'o " " .. " 22,:30 

.. " ,, ,, 
11 No katar Pemıkten hareket S. 6,17 
lg Nb " fi " " 6.~2 

Haydatpaşay:ı muvasalat .. " 
ıs No ,, ,, ,. ,, 7,28 
17 No " ,, ,, ,. 7,54 

" " " tı,19 
,. 8,45 .. .. 

Jı9 No ,, Bo~ancıdan ,, ,. 9,05 

B ~ ., Pendi\cten " " 9,34 
.. .. " 9.30 

" lÔ,25 
.. 11,08 " " 

O " 10,13 ,, ,, zs No ,, ,, ,, ,. 12,10 
" " .. 13,02 

" 13'53 
" 15,
,, 16,-

" " 
27 No " " 13;62 
29 !No " " ,, ,. 14,Ö:S 

.. " 
" " •1 No " :: .. ,, 15,09 

~ .. 16,41 " " ,, 17,32 
" 18,09 
" 18,30 
" 19,06 
" 20,20 
" 2'1,57 
" 21,09 
" 21.33 
" 22,20 

33 No " " " " :i7,15 

~ ~~ " Bostancıd~n :: :: 18,05 

" " 
" " ,. .. 

39 No ,. Pendikten " " 18,15 
•ı .. ı0 " ,, ,, ,, 19,~9 " 

,, 
.. " 

't '" " B d ~32 1tM1 No ostancı an " " -.ı·8 
43 N " Pendikten " " ~ı.ı 

" " 
" " o " 2<J,;(2 

45 No ,, " :: :: :M.,30 " .. 
23,02 47 No ;, " 22 12 

N " " ,. " " .. 49 o .. " 

,. " 

N t· 
49 

No katar yalnız Perşembe, Cuma ve Pazar ve 50 No katar yalnız , Cuma Cumartesi ve 
0 

• p • tesi günleri ıeyrlisefer eder. .. 

N~ .ark t ı 1 Nisan tarihinden 31 birinci Teşrin tarihine kadar seyrusefer eder. 47·48 o ·a ar ar 

Du\"unu tJ,~uruiyei O~ınaniye bak· 
kındaki mı.kavele!eri kabul eden hamil· 
!erin adedi ı:ı 'I) ı en ni•pete baliğ oldu
~undan, mezkUr n ukaveleler 15 ~fayı~ 
1929 tarih:ıalr·n "tiLarrn n;.cr"iulic·radır. 

Binacnaleı h 21 MaTt 1929 tarihli 
ilin nı.ucıLinr~ ıcrn edilmekte olan kupon· 
larla Şark D mir olları tahvilitına ait 
tediyata 31 Ma ı~ lll29 tarihir.den oonra 
da mıiruru :.onınn tarihlerine kadar de
'1am, edilecektir. 

Diğer cihdten, kuponlarla Şark De
tniryolları tahvilitına ait ikinci tediyat, 
tayiıı edilen 25 )laııs 1929 tarihinden 
itibaren icra edilcrektir. 

Mczl<,iir lupor.ların ıadrlt rile bedel
leri hakkında ve keııdel'fde çıkııp 
~aolıUttedrye Glan ~ark Demir yolları 

.,... ' . d' !ah~ ... ,, üıerinden alelhesap t'8vıye e ı· 

lııcek meblii.~ ha!<k ında hamiller F rama 
ı\libnya, Avu;lur) a, Belçika, lngiltere, 
Felemenk, fıalya ve Tıırkiyrde tediyata 
"'1ıQııır ıııue-ut nezdinde lizım gelen 
italtlh istiııııal tdebileceklerdir. 

ltazi~e bonoları yerine kaim olacak 
tahkim tahvilii ın , .• gıııe,teleri müme•· 
•i1 boll1)lİıfın ihracı muamelatına miıh•· 
teret tatlltleri ilerde ne~redilecek ilftn. 
lar!o biHirilece!<tir. 

SAlllK OS'.'v!A:\Ll IMPIRA
'TORLl (,lı:'<UN TAKSiME 
LCRAYAN 1>fıYU U UML
MIYE::il \!ECLiSI iDARESi 

B•yoğlu sulh icra. ndan Ahm.ı Cemil 
efendi ile tatu·a 'e .\lu:ızztz hanımlar· 

Ja ~a~·ian \e nu "'t rckt n nıuts~'lrrtf o'· 
duklan Kaf-!ıın pa nri.L Sifrilioz ınalıallt"Sİ· 
ı:ıin Atik nıe.::ıcit Ye cedit nıt-;·arlık Foı~a· 

;ında kiin 67 nuınorali1e nüıraklo;am \e 
ıa~ tarafı Ali ağanın hane•i ile Değirmen 
bahçesi ve sol tarafı •aatcı Ali efrnJI 
hınesile Sıı'ada han:m ve binbaşı İbra· 
him ef~adi bah~t-si ve taıafı rabi'i me 
ı.arhk sırasr sok.alı ile mahdut ve dörl· 

}üz arıın ve drrununrla hiri ıefne ve biri 
incir olmak ilztre iki ağacı ınıuil açık 
bahçeyi havi olup binasında alt katı lıa
•apj bir matba'1 ve bir oda Li• eola ile 
bir f.alil ve .ıot katında iki oda ile tofsya 
,atnil ye mühtacı tnmir ve hiss!"darbrılan 

Pa.tma ve muaı:ıcz i:anımların ;ag[l bulun

duıı.lart hanenin kabiliyeti tak•imiyesi 
tılmamasıudan na,\ bilmltzayedo fııruhtile 
ıuyu·un izıd~"i ba

11

kkında heyo~lu birinci 
hukuk mahkem•s nıl•n •ndiı olup kesbi 

kat'iyet ed~n il1ı1 mevkıi irr:ı)a vu edil
llıiı olmakla gayrı menkulü mezkdruntarihi 

ilandan itibaren otııl. gün mnddetle me\"· 
kii mü7tl ede~ e konularak işbu muddetin 
hitamında ) eni 7 Temmuz 929 pazar gU· 
tıU saat 16 tıda ihalei eYvcli,·eııai icra kı· 
lınacağmdan iıtıraı a talip ,.; daha riyade 
hla~ümat nlm:ı <>te) enlrrin kt) meti mu· 
11arnnıe11esı l n -oo tiran n 10•/• b. yak· 
te •ine mü tah ben be Oj!ln ııllı ıcr8'ında 
129 · 4255 ni.:m a>a mUraC'aatlalı ilin 
olunux. 

~ollari 
ve Limanlari Umumi 
mudurlugunden: 

ı Devlet demir 

1 Haziran °929 tarihinden itibaren bilumum seyrüsefer atideki 

şekilde tebdil edilmiştir. 
( Haydarpaşa • Adana • Haydarpaşa ) 

Haydarpaşa 

Eskişehir 
Afyon 

Konya 

Yenice 

Muvasalat Hareket 

19,58 
1,02 
8,36 

18,20 

17,34 
1,22 
6,02 

9,40 
20,40 
1,24 
9,08 

7,30 
18,04 

1,42 
1,42 

17,05 6,40 

Yenice 

Konya 

Afyon 

Eskişehir 
Haydarpaşa 

( Haydarpaşa • Ankara· Haydarpaşa) 
13,01 

Haydarpaşa 

Eskişehir 
Ankara 

23,07 23,29 

( Semplon 

Haydarpaşa 
Eskişehir 
Ankara 

"i,25 
sür'at katan Anadolu 

2,20 
9,05 

Ankara 
Eskişehir 1, 14 

ekspresi ) 
19,00 

2,33 

19,00 
1,28 

Haydarpaşa 9,00 
( Haydorpa~a • Adap<'z<ır - Haydarpaşa ) 

20,01 
Haydarpaşa 
Adapazar 
Ada pazar 
Haydarpaşa 

Eskişehir 

0,46 

8,00 
( Eskişehir • Ankara • Eskişehir ) 

2,50 

7,00 
15. '.?3 

Ankara 11 35 
Ankara ' 
Eskişehir ı 9 , 53 - . 

Mezkur tarihten ı.ib.ıren yataklı • Vagon ve yemeklı-~urgonlann 

H d 
_ Adana • Halep-1 ıabuluişam· Hayfa • Kahıre arasında 

ııy arpi:lşa • • • . . 1 d h' b' d·ı· • d'l 
"t k b'len seyriisefor ettıgı gı.:n er e ıç ır ta ı at ıcra e ı • 

ve m.u e lda ~u ve daha fazla malumatın istasyonların bekleme salon-
memış o U15 b - · • ı !arına talik edilıniş olan tarifelerde r.ı<ıvc\lt ulundu~u ılan o unur. 

. h · ~U huKuk dai;c· ı M hı.cınei a~liye ıçuncı.\ hukuk daire· 
sliye ına kenıc .• ı ç · · l 'f d El , , · k c sı ika 

A , d . ! . dd i '/! mııdr:ım ojcninin fllJı ea: n :ı Em • f'inıkının o a · 
Bin en. • ti e}, b l mtı.,fhı m•dıııl Al• i'i a•l1' Aıoro~lu 

- d T hta k•'ede smam " • ' 1 ı·•· k Kocası ankara e a . '. . . tf-?ntH aleyhine ikame t')' e( ıt!ı ter 
sokogında kasap Lın~r Ltittu cfendın~n ,., L~hi\ ll! bo .. aııırıa Jtt\.a•nnıu arı tahk_ı· 
şeriki Huseyin efendi Jley~in.e .aı;t.ı~ı k:\ttnda ınuddaleyhi nıu·n?ıltj) ~ g!lmeıuı~ 
bo;.anma davast uıerine layilıtı.ı ı~tı~aıye o1du?i:u~dan gıvaben tab~ıAr.ı.t ıcra_ı;ıın_a ka· 

udd ale ·he badettebliğ ikamPtf!ahını ra~ Yer~l.~r~k. e\ra.kı da;,·a .b.ı!l\8.t 'e 1uhut 
m a ~ . . . h ı b . ııtın•a ıaı!~rek. murımeıe ıı.:rc \e bu bap-
terkle halen mahallı ıkametı ~eç u u daki ıalıldi<at 4 Temmu:ı 1929 peııembe 
lunduğu iade kılınan davetiycsınde ven· gUnU •aat (l·~ de taiiıı kılınmış oldu· 
len meıruhatından •nla1ılmağ1 a sebiteden ~~ndan iıbu, muaınel h .~i1&p kar.arının 

·e hile ilinen telıliızat ifa..:ına karar ıl1nen t'!blılbne v t:ırıhr llan~.a_n ıtlb~tf"n 
talt·p ' ç . . . . l L:r av rarfınde itirıız ctnıf.dı;.:ı takdırıle 
verilmiş olduğundan tah~ıkatın ıaı ın kı ı- b;r dİıla m•heıneye "•bul efüme~ec•Ai 
dıtı 18 baıiran tarıbıne mu•adıf .. ı. ,-e bir ay ıarfııda lıanei zeı·ciy•ıe avd~t 

n 'U uat 14 de isbati vilcut eylem~si etnıesi luzuır.unun ihtarına karar verılmış 
gun . o.du~u İiln <.>lı.:.rı1ır. 
ilin oıunur. · 
• 

Sevri sef ain 
J 

Mrekez Acantesı : Galata 
Köeru başında. Beyoğlu 2.362 

!;)ube Acantası: )1es' adet 
hanı altıuda r~tanbul 2740 

Ş ehremanetiı:ıde muharrer 
evsaf mucibince 1000 kilo 

İngiliz Leziri 1000 kilo kayna

mış bezir 100 kilo ham bezir 

759 kilo İsveç nefti 1000 kilo 
aliı üşıübeç 1000 kilo mi>in:ı 

sarısı .50 kilo zincifre 50 kilo 

vernik 25 kilo sikatif. 

K:ıt'i ibale-i 13 haziran 9291 
tarihinde icra kılınacağında~ 
taliplerin saat on :.!tıda )ı;vazım 
müdürlüğüne muracaatları. 

Y elkencİ Vnpudarı 
Karadeniz luks nı eür'at postası 

A 
VAPURU 

HAz1RANÇar~amba 
Günü akşamı SirkP.ci rıh· 

tımından hareketle doğra Zon· 

guldak, lnebolu, Samsun, Or· 

du, Gireson, Trabzona Sür· 

ınene ve Rizeye gidecektir~ 
Tafsilat için Sirkecide Yel

kenci Hanında kain acentası

na müracatla. Tel. Istanbul 151 -

c:rdw oı·ds,, 
rflc.,,ın11· Ldl(t'f;vc- /'. ,, 

""' ~ #P_,,., _, ........ ,. ~ j' 

,[}-..7oı~~~~ ~o; AC~;ICTl;;.;ıııf 
~KA \'FOD'S mti•hil p8'tilleri piya
~nd:ı n1evcut ~akız nıa.cunu pastillen· 
uin t•n iyileri olup f!&yet mllessir 'r 
almrnası çok kolaydır. KRA \ FURD'S 
ııı bil r••tille,-inde hl \'eı. iki 
taııe~ini ırf çi~nemek sureti le çocuk 
lann ye hatta buyllklerin istikrahın 

:-nucip olan hinl 'a~ından 6-0 gram 
almıı gıbi •) •ı tesir güı ulur. KA
RA \'FORD'S üks\lr 1' sakızı · öht!· 
rUk 'e boğaz ağrolurına knr ı en 
mukcmınP.l de\athr. Ho~ Lir 1e~· 
ztti olan hu sakızlar bilhassa sigara 
içenlere şa)"anı ta,.,.i,edir. Dilıimum 
eczanelerle, rrıa depolı:...•ında satılır. 

Lnnımi nc{nfa: Gnlatncla \"o• vnda 

1 
han•nda /.lQ num•rotl RIŞAR \'O:JLI; 
Galata posta kutu.-ıı 4!7 

r.ıımm ............... IZl3 

eeııııı Operatör •••••••• 

Halil Sezai 
BAS UR ~1E~IELERİ 

Fistül ve sıracaları ameı:ı atlı 
ameliyatsız elektirikle tedavi ve bil· 
cunıle llmf"li)ntı icra eder. Sant 1.7 
.. Di,'lnlolıl Acı hamam ı ·o 20 

İkinci ticaret daireeıoden: Tüccardan 
~Ür\·ano ve llananel efendiler tarafından 

Bcyoğlunda \oma!ıme.ridde (13) numo
rolu mobil a türcart ~ıımucl Rehar efendi 
ziınınetınde vade i hulııl ctmi (16 ;iubnt 

192111 1-rilıli hır kit'a senetle matlubu 
hulun. n (l700ı lurk Hrasının tahsili 
ıııı nııırla. ikan1c olunan ı.l \R üzerine 
miıddaleıh hakkında ıtıilıa ot11Dan g.ıap 
kararı ve 'mi ınu hakeın.- a lt~ltı ... ul llô.ucn 

telıllğ l\tlınmış \1..1 t:\ııti ın lıakr.me ola· 
rak. la) in olunan runde h3ztr buJuıımadıfı 
cihetle evra.~t da•ra \'C muıstenidaı bıdel· 

kira k5fıeı muameJ.!tın ifa kılıudı~ından 

v" ,·akıan lıı..tkuuı \e Jercccsıne gelJığın

den \e P.enet muhtevi~ııhnJan bahsile(406) 
ıncı madde mucibince iki buçuk a) mud 
det le illin ıı tebligat irra•ı kararb~' ~lmuı 
ve s«net muhta\iıntının (!~ Şubaı 1928) 

ıaribli ve bin yediyUz TUrk liM-ının 
tediyesini natık bulunduğu gıirtılmuı ve 
~·evıni ınuhakeme o1arak ,7 1'eşrinieY\'el 
1921{ l'azarertesi• ~unu s:ut 13,30a tayin 
kı!ınmı, olduğundan yevmi mezkUrda 

isbah viicut etmediği takh·Je hukuku 
u-ıul m1.l leleri kanunun t406) ıncı 

ınaddesi ınucıbınr.e nıuaınele ifu. kilinarağı 
ilruıeu tebliı? olunur. 

Deri miizay •desi • 
lzmitt• tuzlanmış v• kurutulmu} tuıl ı, 

tUrıuı (600) koıun ,-e k•ç• derileri mU· 
za,·ede,e konu1mu,tur Detil~rin brhrri 
elli ve ırtır derilerinın beher 0Ah:8"1 
kırk iki kuruıca talibı ulıteeınded.:. Mu
ZR e<lcve ı~tirak arzutunda huluruınların 

beı glln 'art md• ıotanbul ve sa ı,mit 
Tay, ere,.• elerine .aeaıtlar: 

=--·. -·.-======= - •• naflll 
I< sa ilanlaıi: 

f ....... r.;:ı:ki.:i;. M .. ii~ ~;i..'ai;;i·. ;~;;~·~i;; ...... 'j 
J komisyonundan: i 
...•................ , ...... , ............................. . 

l - . !ekttp diploması (ı uk•ek mimar veya muheucliı mektebinden meıu.) 
2 - Hangi müı!tseselerde hizmet ettigioP. dair veaaik. 
3 - Her dudu 8'keri inşaatın keıifname proje ve hiaabatı fenniyeıiııi Ylfml&a 

muktedir olduiuna dair vesaik. 
4 - Kanunen bir memur için lizim gelen evsaf \:"e mezayay_ı pmil ve cami ol

duğuna dair husnuhal varakası. 
A.kerlikce bir iliıiği olmadıAı ve hiç bir suretle mabkQm ve ııuiıöbıil •· 
hibinden olmarh~ını irac eden 'eP.aik . 
Baladaki ıeraiti haiz ve 150 ila 200 lira Ucretle İzmir mUstahkem mnki 
minıarlığında istihdama talip mimarların Kıilada müetahkem mevki İllfUt 
komisyonu riyasetine muracaatları. 

T eahhüdürı:U ifa edemeyen müteahhit nam ve he!'lubıo.a Sankamıjdeki kıtaatın ibıi· 

1 
. J'acı olan arpa kapalı zarfla münakasa) a kunmu9t~. lh.ıl<'Iİ 15 haziran 929 tari· 

1ıın e •ut 16 da ::ıarıkamııd•ki a;'.. ri snttn alma llomısyon11Dd& ıapılacal<ıır. Talip . 
crın temınatl11rıle ~arıkamr~dek.i meıkUr ktJmiıayona muracaadart. 
Y enişelıtrde in~a edHnı\!ktt oiı.n r .. iili 'Dildafaa vekaleti bin191z::.a alektrik teaiaatı 

yaptırılacaı..tır. Kapulı zarf usulile munaka>llya l;.onulmuştur. lhaleai S.Hazi. 
~an-9~ ~ihine miisadif cumartesi gtınU saat ondadır talipJerin §&rtna~e ~eraiti fenniye 
'j rP~ı~ını ~-ermek uıı:>re hrr guo Ankarada merkez satın alma komı.syonunı mu.raca. 
nl 3 ':'1 'e rnunakasaya ıştııak. eJeceid.:riu )C\'m ve !aat muayyenden evel teklif •e 
1

1en_ın_ı1~t mcktupların1 makbuz mukabilinde mezkOr komisyon riyaıetine teydi eyleme
erı ı an olunur. 

T ~ahhUdunü ifa edemeyen mtiteahhidi nanı ''" hesabına 2i2 biıı çift bUyUk. kopça 
ıle 77 hın. yaka kopça" aleni mllnakasaya k?nmuıtur. ihalesi 19. haziran 929 

çar amba gund saat 14 le yapılacaktır. T~llplenn ~artnamesını kom117oııumuzdııı 
almalan ve numunesini görmeleri ve ihale gunuode teminatlarile k.omiıyonum.\12& 
~elmı:>leri. 

... !\.dana merkezile, l)iirtyol, ~tersin Te 1!ilahiyede bulunan kıtaat bay,'-natınıo ihtiyacı 
olan kcru ot l.apıılı znılla ıntinaka,aıa konır>1ştur. ihalesi 20Hııziraıı929 perıenbe 

~dnü •aaı. 10 da_ Adanaıla askeri 1atın alma komısyonuoda )apılacak.tır. Taliplerin 
anadakı mezl.:ur komııjyona ınurs.caatl .. n. 

f • • • ~a~ı: k~~~·~~: • ~:::: • ~:~:;~:;:;r:~~ • ;;ı:;l~; ·~~;~;;: •' 'J 
ı .O. lstanıbul satınalmn komisyonundan: ı0ı i 
's''a' 'ıi.....,...,:ı,b··-··.·h~ ' •• ,.,, •• , ••• ,, ••••••• ,. ••• .,., ••••• ,,, 

na ar mt! · t _ ının ı lı)'aı:ı olan 1088 çekı odun k&J>4h zarfla mUnakaıaya konul· 
. muıtur. lhalesı l temmuz 929 pamrtesı gilaU !'Sat 14 de icra kılınacaktır. !tay• 

talıp olanların t~minaılarını havi mUhurltı tekliflerini mezkı1r günde ihale &&atından 
mukadtltın koınıs) ona te'"di e) len1eleri. 

f. 'ü ~ü~~ü. i:~i~~'d~·. ~~t·.~;i~~ k~;;i·s·;~~~·~;;~~· 'l 
,., .. , ....... , •...•......•...... ,,,,,, .. ,,.,~ ....... , .. ,, . 
K oşum, hi~ek, mekıiriye elveri~li ha}~'an mttbayaa edilecektir. Hayvanı olupta ut 
. _ maya !alıp olaıılunn her haftanın Salı gunleri kolordu karariabına ~etirmeleri 
ılan olunur. 

fi' ırklar elindeki kıtaat ihtiyaci için 6000 kilo )!erciınek mubayaa edilecekdir ihale· 
.a.~i 6-6- 929 tarihine musadif peqenbe giınü saat 15 de yapılarakdır taliplerin tica· 

ret odasından u1u.<;a.Jdak ve~ikalarile l\.ırı:larelinJeki satın alma komiıyonunda hazır 
lıulunn1al~Jrı illin olunur. 

f ....... )' ~<li~~i' i(~i~;<l~· ;.;;~~~ ··.;~;:;ıi~<l~~ ...... · · ....................................................... J 
K'. O. 7 namına ~ıaıvan mubayaa edil<·ceğinden taliplerin depozito . akçalarile bir· 

lıkte 929 _enesı haııranın 6. cı perıenbe gıinU saaı H de ~!ardın muntıka ku
mandanlı ı daire iaaeK.i l\1uba) nt komial onuna muracaatları. .................................................. ~ 
t ... ~.~~~.t!~.i .. ~~~~~!.i.~ .~~~~l!~~~~~. ~~~~~!.~~ ~.~?.~~ .... 

\umurta 
Tabut 
100 

llarbİ)r. SUrnri Topçu ve :\akliye. G•dikli KUçük zabit hazırlama, 
Topçu atiı mekteplerile me,..he taburları, ~laltepe ve Halıcoglu liaelor! 
Gıilhane hastahane•i için. 

100 Mkeri Tihbh e. baı tar, Pi, ade atiı mektepleri ile, Haydarpaıa haıtab· 
ane"i. KuleH liseı;i içi. • 

Balada malıallerile nıiktan muharrer Yumurta iki ıartnamede olarak kapalı urf 
Fiuretile mhnakn~t.ında ta1iblt>rİ ıuhur etmediğinden her iki şartname veçhile puar· 
!ıkla satın alınacaktır. Pa,arl.kları 5- Hsziran - 929 çarıanbn gUnti .aıt 14 de harbi· 
ye mektebi yemekhl\llelerj Jnlinde'ki pazarlık nıahallinde icra kıhnıcaktır. 

1'niipıerin ~artnameleri için komİEyunuınuza nüiracaatları Ye iştirak: içinde pazar
., hk mahsllindr bulunlw&.!ı !! n olunur. 

·:· •!• •!• 
Ot ~aman 

Kilo Kilo 
8000 ŞOOU A•keri naytar mektebi ı~ın. 
1500 Haydarpaıa hastahanesi için. 
Halide mahallerile miktarJan muharrer Ot ,.e .3aının mahal ve: cio11leri itibarile 

ve talibi zuhur etınenıe~i hasebile ayrt a) rı Uç ~artnarnede olarak pazarlıkla 1atın 
alınacaktır. • Pazarlıkları 5 • haziran · 9:19 çarşanba f!Unil ... t 15 de harbıy• mekte
bi ycn1ekhaneleri bnlındeki pazarlık mahallinde icr..-.l kılınacaktır. Taliplerin tarta•· 
meJcri ıçın komisyo.nunıuza mhracaatJarı \e i'tırak içinde pa1..a.rhk mahallind~ baz.ır 
bulunulnıası ilan olunur. 

Osmanlı banl(ası 
Osmanlı baııka•t his,-edarlart. dahili niwmııaınenin 29 ncu madde

sine tevfikan. 25 Haziran 1929 tarihine ınii•adif Salı günü saat on iki 

buçukta Londrada, "old BroaJ Street •·ıe., winchı:oter House,, da, in'ikat 

edecek olan senelik umumi içtimaa davet olunur. 

Ruznamei müzakerat 
10 - Umumi hey"eti idarenin 1928 <enei muamelatına ait raporu. 

20 - 31 Kanunu eve! 1928 tarihinde kat' edilen hesabatın tasdiki. 
30 - Hi, ei t!'mettüün tayini. 

40 - Umumi hl'y'eti idareye aza intihabı. 
Banka dahili nizamnamesinin 27 nci maddesi mucibince cemiyeti 

umumiye, laakal 30 lıis;,e senedine malik olan bilcümle hissedarandan 

terekküp eder. 

.Maalıaza, 2;) Haziran tarihindeki içtiınaa, ancak his:ıelerini mezkur 

içtima için tayin e.dilen ta'.ihten laiikal 10 gün mukaddem, atide muhar· 

rer banka ~ulıelerıne tevdı eden his~edaran istirak edebilecektir: 

Pariste : l\leycrheer ~okağında (1Xo)•7 numarada 0.-manlı ban· 

kası ~ubesine. 
Londrada Throgmorton Street (B. C. 2) de, 26 numaralı Osman 

lı lıanl.a~ı ~ubtısine. 
lstanbulda : Banka idarei ınerkeziyesine, 

ve bam:anın muhtelif şubelerine. 

Hadını köv satın alma komisvonundan: 
Çatalcanın 1111.dtm l\.o, u~de bulunan kıtaat vtı bayvaoatt

0

nın ihti;ıacı bulunan odun 
kapalt zarf ile kuru ot aleni mu.naka!a\a konnıuıtur ıbılleleri 24 Haziran 929 tarihi· 
ne mucadif pıırarte~i gUnt\ saat 14 ve ·15 de Hadım köy aatın alma komiı} o_n~nda 
) apılacaktır. Taliplerie ıartnam•lerini gOrmek lçın her gun ve mUnll<uaya ııtırak. 
•deceklerinde muaı yen gıınde teminatları ile komiıı onnınurı mUrac•tları ilin ol~our. 
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amiıal 
. Kondkıft Enteriyör 

Al.Ti 

Asfalt ol münakaıaı, · 1 1~r:..,~.~::'.Sefi· 
Vilayet daimi encümeııind l\ıier kezı en: Amstedr am 

Haydar paşa· Kocaeli yolu Seliimi çeşme Maltepe kısmının asfalt olarak inşası takarrür etmekle olbapta 
1111aim olunan keşif ve şartnamesi mucibince '23 haziran 929 tarihine müsadif pazar ğüııü saat on bire ka
dar kapalı zarf ueulile münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin teminat ve teklif mektuplarını tayin olunan ~latle ı.-vdi etmiş bulunmaları meşruttur. Ke~if 
Ye §irtnamesini görmek istiyenlerin. vilayet daimi encümen kalemine müracaatları. 

~GaJntarla } nrakti) hani dairei mahsusada 
elelnn Be ohtu 3711 - S ~terke, 

1 ı t:?nc~i itt; aliııde A.Haleınci han 
~eleıon ta mlıul 569 hemevi Banka 
muamcl§t ı vı• c·mniyet kasaları icar~ 

l
r• .. ------·-.. E"~:tli···;;;~k~···ü-a~; ...... -............. -... ı 
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1 l•••••ımmıXm·lll hremar• et:i llAn!arı 
~ eıuti Malıalleli Soka~ı No Nevi Kıymtti muban;minesi 
Boluioi Ortaköy Mutevelli Atik 2 lllaa bahçe abıap Lira dort taksitte 

hane 850 
Mllftemillta: Bodrum ve çatı ıra". ve. iki kattan ibaret olmak Uzre bet oda bir 

90f'a ve iki lıellaı •ardır muhtacı tanıırdır. 
Atik Cedit L'ra 

Yangından muhafaza şirketleri 
lıakkında 

Edinıeka,. F.ıııirbuhari Kapu harici 28 20 Nalband dUkkiinı 175 peşin para ile 
~ ~ : 

Şehreınanctiııdt>n: ) angından uınhafaza ve yan
gından kurtarn1a ıı·uı ı altın<la icrayı fealiyet cdcıı '! 

~irketlcre nıensup b.ızi e. l asın hazı ınecbüriyet- 1 

lerden ve Emanetin ruhsatından bahisle mesken 1 

sahiplerinin rizası hilafına evlere girüp bacaları 

Bııllda -rı muharrer emlakin himlann~ ıı; sterildiği -.çhile V• tahmin edilen 
bedeller ile 11-6-929 tarihine musadif cumartesı gunu. 83at 15 te nıılzayedeleri mukar· 
rerdir. Taliflerin bedeli muhamm.encııin >:ttzde ) edı buçuj!u h. •abilo pey akçelerile 
ve ya muteber Banka mektuplarile Em,·ah metruke satış komı.g,;onuna milracantları. 

Devlet Matbaası idare komisvonundan: • 
450 top ıimill 17-18 kiloluk battal 

50 • • 23-24 n n 

100 • • 20-21 n n 

150 • • 22-23 • çift lstanbul 
·300 • • 24-25 n n 

~0050 .. • 28-29 • • 
fi • illustrasion 42 n n 

120 • • 29 • battal 
l\'1ektep kitaplan için yukarıda nevi, cins ve 

roıktan yazılı kağıt nümunesine muvafık olmak 
!jlartile pazarlık surstile satın alınacaktır. Bu kiığıt
lan vermeğe talip olanların §erait ve tekliflerini 
haziranın sekizinci gününe kadar matbaaya maz
rufen bildirmeleri. 

1 

1 
1 

temizlemek belıancsile ev sahiplerinden fazla para 
1 aldıkları haber alınmıştır. 

Bilıınınm duman bacalarının her vakit temiz 
ttltulma:Tıı ve laakal senede bir defa temizlenme
si mecburi olmakla beraber hiç bir §İrketin bu 
hususta enıanetin ruhsatını haiz olmadığı ve her· 
kesin bacasını dilediği tarzda temizlemek veyal 
temizletmekte serhes oldukları ilan olunur. 

Beyazıt Dairesinden: 
. (• . 

Aksaray, Bayazıt, Şehzadeba§ı 8-20 Haziran 
Çenberlitq, Sultaoahmet, Çarşı 21·30 • 

Daire merkezinde 

• Kumkapı, Yenikapı 1·12 Temmua 

1 h 1 ' k b• · d"" ı•• w • d Eminönü, Sirkeci ve havaliei Q.25 Haziran Sİ8Il U Sallat file te 1 filÜ ur Ugın en: KUc;Ukpazar, Yemiş, Tahtakale 26 hazirandan 
Eminönli • 

' 1 

\ u1.ıp:u ııı t•ıı ınuaz7.unı 

SI1,ROEN Falıı·ikalaı·ı 
En rahat en mükemmel techizatlı ve 

en idareli olan altı silindirli 

OTOl\'IOBILLERINI 
TAKDiM EDER. 

iNDiRli 

. ' __ .,.__,. ---- . -

-İstanbul kadastro hey'etleri riyasetinden 
Istanbulda \'e Büyükadada kadastro muamelatı ikmal edilen 

mahallelerden aşağıda gristerilen mahallelerdeki gayri menkullerin 
:amamlarına ve ya hisselerine mutasamf olanlara 9-6·929 Pazar 
gününden itibaren yeni senet ve pılinları bir tertip ile tevzi Ye 
teslim vlunacaktır. 

Hey"etler 
1 
2 
3 
4 

Mahalleleri lstanbulda 
Hoza paşa l 

Şeh .Mehmet geylani 
!lobyar ı 
Molla fenari 

Adalar Yalı l 
" Meşrutiyet 1 Mah.,llderi Büyükadada 

Bu mahalleler dahilinde gayri menkul mali bulunanların yu· 
karıda derç olunan tarihten itibaren Pazar ve Salı günlerinden 
birinde btanbulda Tapu dairesinde ve Adada bükOmet konağın
ôa ait olduğu kadastro bey' etine müracaat eylemek icap eder. 

Bizzat ııclecekler nufuz varakalannı ve ecnebi tahüyetide bulu
nanlar ikamet teskerelerini VP. bey'etlerden mukaddemce almış 
•ıldc1l:ları makbuz varakalarını ve fotograflannı heuii?. ita etmemiş 
i ,c!c,· ikişer adet vesika fotografilerini birlikte getirmeleri lizımdır. 
rlu senedatın tevziatına Temmuz nihayetine kadar devam oluna· 
caktır. Bu mahalleler dahilinde atik hüccet, temessük. senet kal
mıo olsa bile anlara istinaden bir güna muamele icra olunmaya
caktır. muameiiitı ikm:ıl edilım diğer mahallere ait senet Ye pJin• 
!arın itıısına ne v .. kit başlanacağı peydı•rpey ilin edilecektir. 

olunnr. 
3 P•ır.:••·eesı 829 

Sultanahmette Hanımlara mahsus akşam terzilik mektebi küşat 16 temmuza kadar kUçUkpsıar • 
edilmiştir. Pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri tedrisata 4,30 1 Esnaf elinde hıılunan (Terazi, dirhem, metro, ölçek, kantar) !arın l'!'nei 
dört buçuktan 7,~0 yedi buçuğa kadar devam edilecektir. Kaydı hali)·e muayenesi yukarıda yazılı gtin ve mahallerde icra ~dilccektir. 

ı"anbL l icra d1t r~iudcn: Bir deyni 
ma ı..o: ... 1l·ih.-l~n .,;,..!a)'ı :'!~ adet ~ 

' 
I 1,bu farihtcn sonra damgasız bulunacak terazi ve saire eılıabı teczi· kabul edilen talebenin mezkur günlerde mektebe devamları i in ve cdilece'l:i ilan chınur. 

oln nur.'.'.' .. ~4'!~eamin!mtt~ .... c:am11;;i4~.,,,.,..,,r;m:~1!'l!PJ!$i'zııı=~ •sıı.ı::ıı:ıır::::=;ı:z:ı::~'.Z!?!!'!~~~:.=~::ı:::;::::~ 

~ çubull•!l i ı u höramn puıır gı·~a n.· 
at 0:11.! .. •r :fkı n &kırXö\· d~ ilinde 
11 ·ne l r : t i~·n 1c ı .J:Jıl.ıı.;ı:\?dc ıuruht 

t_l •••• 


