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t4tino sefirirnizle Yunan 
- tııuralıhası arasında bir 

~adise olmuf değildir -YunanWar aon cevab1 notala • 
fanı düa buırlamıf olacaklardı • 
Fakat dOn geç vakta kadar ceva· 
buı huırlanmıf ve yahut .,.erilmek 
üire oldutuna dair bir haber gel
IDemiştir. 

· Vaziyette ıayani kayt yeni bir 
tebeddül yoktur. 

Enis Bey 
Enis B. dün de mübadele ko

ınlııyonun gidere~ murahhas~arı
hiız.ı ziynret ctmış ve vazıyet 
hakkında müdavelei efkara devam 
eylemiştir. Enis B. bir muharriri
mi1e Yunanistandan cevap b klen-
mekte olduğunu, vaziyette esulı 

• ve yeni bir tebeddül olduğu
nu, M. Diyamandopulos ile arala-

ıe 

nndn geçen mesele hakkında vuku 
bulan neşriyatın doğru olmağını 
öylemiştir. 

T evfilt Kamil Beyin de bugün
lerde Ankarnya gideceği söylen
nıektedir. 

Baş vekil Pş. har.retlerine iza
hat vermek için iki gündenberi 
hareketini tehir eden Enis B. dün 
akşam Ankaraya hareket etmiştir. -

....... .-.-Ll TIP 
GRESİ - -

Program hazır! 
azaya verilecek 

Eylülde toplanacak üçüncü mil
li türk tıp kongresi hakkında, 
katibi umumi Dr. Fahrettin Kerim 
beyle konuştuk. Mumaileyh bize 
şu malümab verdi: 

"- Kongre eyllllün on yedinci 
Salı günü Ankarada ;büyük mil
let meclisi binasında toplana
caktır. Rapor 1 a

0

r haı.ırlanmış: 
tır. içtimadan evel iı:aya tevzı 
edilecektir. Kongre sırf ilmi ma
hiyette olacağı için, hükümetçe 
a.ami muzaharet gösterilmektedir. 
Gidip gelecek baya tren ücretle
rinde 0

0 50 tenzilat yapılacakhr. 
Ankarada azanın her türlü istira
hati d~ temin edilmiştir. 

Kongre mevzuları, firengi, ka
nser ve kn.ıldı • Aynca arzu eden 
etibba serbest tebligatta buluna
eaktır. Yalnız bu tebligatın ağus
tos sonuna kadar gönderilmesi la-

Ye~hatlar 
Fevzi Paşadan Malatyaya doğru 

şimendöfer inşaatına faaliyetle de

vam edilmektedir. 
Bu hat üzerinde ve 150 kilo-

111etro mesafedeki Gölbaşı istasyo
nunun küşat resmi 9 Eyl~lde ola
cak, merasimde Başvekıl ismet 
paşa Hz., Nafia vekili Recep bey 
hazır bulunacaklardır. 

Gelen malumata göre Kütah
ya-Balıkesir, Ankara-Ereğli hatla
rında inşaata faaliyetle devam 
ediliyor. ... 
1- er ınenıur ergiyi 

gez~p görecek 
Galata aray lisesinde açılan 

Yerli mallar sergisine bilumum 
devlet memurlarının aileleriyle be· 
r-aber x.iyaret etmeleri Dahiliye 
Vekaletinden bildirilmiştir. 

1\ialfil gazTlc r şirketi 
Malul gaziler ,şirketinin tasfi • 

t~si müdafaai milliye, maliye ve
aletieri namınn birer heyet hazır 

olduğu halde yapılmış ve eski 

(iağaz?n!n murahhas azası Ethem 
· de ıçtımada hazır bulunmuştur. 

d 'Şirlcetin sermayesi 100,000 lira
ır. Mağazadaki mevcut eşv.:ının 

tcsb'ıt'ı • · 'k' - k ıçın mağaza ı ı gun pa-
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-=Diin ak;am Bü-~ 
-:yükadaya gittiler.= 

- ...... = 
Gazi hozrctlcri dün f!tlRt 

-
Günlerden beri 

her iki taraf 
mütemadiyen 

asker tahşit 
etmekte idi. --

Mançuride timendöferfere va
z'ıyet edilmesi dolayıaile ısovyetle
rle çinliler arasında husule gelen 

gerginlik, son müzakerelerin inkıtaı
ndan sonra hat bir devreye girmiş
ti. inkıtadan sonra hnııl olan ger-
ginliğin vasıl olabileceği netice, 
en nikbin olanlan bile düşündü

rüyordu. 
lnkıtaa. uğnyan bu son müza-

kerede Sovyetrer şu taleplerde bu
lunmuşlardır: 

"Müzakereye başlamadan cvel 
1924 Ruı - Çin itilafları mucibince 
şarki çinde askeri demiryol mu
hafızlannın yarısı çinli, yansı Rus 
olacaktır.' Harbin belediye idaresi 
ile o mıntakadaki diğer şehirlerde 
gene Sovyetıer idareye yarı yarıya 

iştirak edecekler.,, 
Bu teklif etrafında daha mü

zakereye başlanmadan anarşi ke
ndini göstermişti. Raylar cıkanlı
yor, lokomotifler tahrip ediliyor 
ve mür.akerabn cereyan ettiği Ma
nçuri de kasten yangınlar çıkuılı
yordu. 

Çinliler bir taraftan ruslan 
tevkif ederken, diğer taraftan da 
şimale mütemndiyen kuvvetler 
gönderiyorlardı. 

Gerek ru teklifi karşısında, 

gerek bu hava içinde bir itilafa 
vasıl olmak haylı küçtür. 

Netekim bu ayın onunda mü
zakere de durmuş ve çinliler tah
şidata ve tevkifata devam etmiş
lerdi. 

Vaziyete bakılırsa, düne kadar 
her iki tarafın mütemadiyen asker 
tahtit etmiş olduklanna şüphe kal
mıyor. 

Dün gelen bir telgraf, eğer 
doğru ise, rusları:ı ileri harekete 
geçmiş olduklarını bildirmektedir. 
Bu takdirde her iki taraf kuvvet
lerinin çarpışmamasına imkan 

yoktur. 
Dün Berlinden gelen telgraf 

şudur: 
Berfin, 14 [A.AJ 

I.,okal anjayker gazelt•· 
sine Şanga ydan gelen bir 
telgrafta Husların l\1an
çuri hududunda Pogran· 
içkaya yakınında taarru
za ge~tikleri bildiriliyor. 

Moskovı., 13 [A. A] 
"Tas Ajansı bildiriyor: Çin şark 

demir yolları ihtilafının bi~ınyetin

den beri, beyaz Ruslar Çin kıtaa
tının yardımile Sovyet hudut kara
kolları ile sakin halka mütemadi
yen hücum etmekte idiler. Son 
günlerde Sovyetler tarafından bir 
kaç maktul ile bir kaçta mecnıh 
kaydedilmiştir. _ 

Şakiler ve Çin kıtaatı tufek ate-
şile iktifa etmiyer~k b!r. çok mın
takalarda Sovyet erazısıne da!-ıil 
olmuşlardır. 

Blagovesnek mıntakasında ve 

S 
. Elakkanka nehirlerinin 

ungarı ve 
1 munsaplnrında beyaz Rus ar ve 

Çin kıtaatı Sovyet hudu~ mu~nfı~
larına taarruz etmişlerdır. Muıea -
rizler, Sovyet kıtaatının şiddetli 
mukabelesile dağıtılmıştır. 

Moskova, 14 (A.A] 

Susiyang ile Sovyet müme_ssil
leri arasında müz.ake~~t oldug~na 
dair Çin resmi muhafilınden mute-
madiyen intişar eden haberler 
hakkında Tas a ns.ı~a atideki ~eb
liğde bulunulmr • ıçın mezunıyet 

Çinde devlet reisi 

l\11. Çan olin 

7 Ağustosta Susiyang Kara. 
hana bir telgraf göndererek mü
zekeratta bulunulmak üzre bir So
vyet mümessilinin gönderilmesini 
rica etmiştir. 

d(irt huçuktu Dolnuıhahçe 
_ sara~ 11ulun çıkarnk Pendik ~ 
-- snhilint.le tenn.zühtc bulun· 

nnı~lar ve llüyükudada Yat
kulübe giderek bi,· müd

= det istirahat etmi~erdir. 
fülllllilllllllllllllllllOllllllllUlllnlll!lllllllUlll!lllllnıllllllll~ 

ismet paşa Hz. 
Mübadele bq murahhası Tevfik 

Kimil ve fırka umumt kitibi Saffet 
beyler dün Pendiğe giderek lımet 
paşa Hz. ni :ziyaret etmişlerdir. 

Başvekil pş. akşam geç vakit 
atla tenezzühte bulunmuşlardır. 

--~-

Şükrü Kaya B. Ankarada 
Ankara, 14 (A.AJ 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 
bugün Ankaraya muvasalat etmiş 
ve istasyonda vekiller, meb'uslar 
ve rical tarafından knrşılanmıştır. 

Azaıni tarife 
Atina, 14 [A.Aj 

Yunan hükümeti bugünden iti
baren Türkiye muvaridatına umu
mi tarifelerin tatbikini kararlaştır

mıştır. 
IC 

Zi1ede iş bankası 
Zile, 14 [A. A] 

İş bankasının 23 üncü şubesi, 
bu gün Zilede merasimle açılmıştır. 

Ticaret ın üste§a:rı 
Bazı refiklerimiz ticaret müs • 

te arı Şakir beyin dün şehrimize 

geleceğini yazmışlarsa da mumaile
yh dün gelmemiştir. 

Şelıitlikleri ziyaret 

Çanakl,.al ihtifaline u 
. .. • • • gun gı ı ıyor. 

-----=----=-".R . e ıtpaşa,, akşaına lıareket ediyor. 
Çanakkaledeki şehitliklerimizi 

ziyaret edecek olan zevat bu ak
şam Reşit paşa vapurile limanı
mızdan hareket edeceklerdir. 

Şehitlikleri ziyaret için bu sene 
Bursadan 50 kişilik bir izci kafi
lesi gelmiştir. Çanakkale ve Ge
liboludan da 250 kadar ziyaretçi 
iştirak edecektir. 

Şehitliklerimizde abideler inşası 
meselesine kuvvet verilmiştir. 
Şehitlikleri İmar cemiyeti burada 

!>ir Türk mezarlığı tesis etmek, 
lngiliz ve Fransızlarınki gibi abi -
deler yapmak istemekte, fakat bu 

11t - 1 • . k'f asavvur arın ıcrasına parası ı a-

l yet etmemektedir. Bunun için bir 
çare düşünmektedir. 

Her vilayetin muhasebei busu
siyeleri yalnız bir defaya mahsu:s 
olmak üzere senelik varidnbnın 

yü:zde ikisini verdiği takdirde şe
hitlikleri imar cemiyeti Çanakka
lede şehitlerimizin şerefile müte
nasip mezarlıklar tesis ve abide
ler inşa edebilecektir. 

Cemiyet pek yakında bu tek
lifi yapacak ve kabulü için çalışa
caktır . Teklifin reddedilmemesi 
şayanı temennidir. 

~iraat bankası 24 Ağustosta taşınıyor 

Bonkn dahiline bir nazar 
Ankarada Bankalar caddcı;inde yeni 

ör.redir. Bankanın elekt:ik tesisatı' da 
tefrifot tn ikmal edilmiştir. Banka, yeni 

ect'ktir • 

ziraat bankası binası bitme 
bitmiştir. Binanın dahilindeki 
binaı;ına 24 ağustosta nakledil-

4 ndl yfada: 

ors 
ve 

-1 sa 
Telgraf nd~ti ı letanbul, iKDAM 

Telefon: letaııbul 1797 • 

z 
~----·---------------

TAYYARE B YRAMI 
Yapılacak nıerasim 

dün tesbi ·ı i. 
Jlağazalar t'e dükkanlar bir giınlük 

safiyelerilli ce11ıiyete ı·erecekler. 

lıasılatı 

Dün tayyare cemiyeti İstanbul 
vilayeti, kaz.a ve nahiye ocaklan 
reis ve reisi sanileri fırka müfet

tişi Hakkı Şinasi Paşanın riyase
tinde bir içtima aktettiler. 

Bu içtimada 30 ağustos tayyare 
bayramı günü yapılacak merasim 
hakkında kararlar verildi. Tayyare 
cemiyeti 30 ağustosta sabahleyin 

taksimde yapılacak olan geçit re
smine büyük bir tafl.are timsali 
ile iştirak edecektir. Oğl~den so
nra YeşiJköyde üç tayyareye at 
k o n a c a k ve bu münasebetle 

bir merasim yapılacaktır . Nizam -
name mucibince 50 bin liradan 
fazl teberruda bulunan cemiyet 
ve ocakların isimlerine izafeten 

tayyare alınacağı cihetle yeni alınan 
üç tayyareden birisine"lstanbul Fa
tih" diğerine " lslanbul - Beyazıt ,, 
üçüncüsüne de "(stanbul balıkçıla-

rı., ismi verilecektir. Bu merasime 
bütün erknni hükümet, erkan as-

DE 
YA 1 i , 

·ni o 
Ticaret oıİasmda hit·I 

liste yapıldı -Ticaret odası meclisi dün reis 
vekili Hamdi beyin riyasetinde 
toplandı. 

Rusyaya gönderilecek derilerin 
tevzi işi hakkında iktisat vekale
tinin tezl::eresi okundu. 

Deriler 25 ağustosa kadar Ode
saya sevkedilecektir. Müddet az 
olduğu için sevk hakkındaki tali
matnameye riayet edilmeyerek üç 1 
ay evci yapılan tetkikat esas itti- ı 
haz. edilmiştir. 

Deri sevki için 70 kişi müra
caat etmiştir. Dün oda idare hey
eti bir liste yapmış ve menşe şeha
detnamesi itasına karar vermiştir. / 
Tevz.iatta deri fabrikasına sahip 
olan zevat tercih edilmiştir. 

3 tacire 800 zer, 8 zata 550 şer, 
üçüncü sınıf kaydı olanlardan 25 
1ata 350 şer, dördüncü s!nıft~n :ıo 
zata 275 er kilo deri tev:r.ı edılmış
tir. 5 fabrikatora da muhtelif nis-

etlerde deri tevzi olunmuştur . 
&1enİniş deri mecmuu 29400 kilo
dur. işlenmemiş deri için 71 ~işi 
talip olmuş. v~ ~da!D başına, ~O 
kilo deri ,.-erılmıştir. idare hey etı
nin yaptığı bu \iste baz.ı iti.raz ve 
münakaşalan mucip olmuş ise de 
bilahare heyeti umumiyece tasvip 
edilmşitir. 

keriye, muhtelıf cemiyet ler mümes
sille ri iştirak edecektir. Evelce bu 
isimler tayyarelere yazılacak, Üzer
leri kırmızı bayraklarla örtillecek, 
meras'mde bayra klar kaldırıla
rak küşat resmi yapılacaktır. 

Sonra bu tayyareler uçuş tecrü
beleri yappcaklardır. 30 ağustos 

cumaya tesadüf ettiği cihetle 
şehrimizdeki bilumum ticaret
hane, dükkan ve magnzalar 29 
ağustostaki hasılatı satiyelerini 
tayyare cemiyetine teberrü ede
ceklerdir. 

Bundan başka her sene oldu
ğq gibi, o gün de halka rozet 
~chığıtılacaktır. Tayyare bayramı 
münasebetiyle o gece Gülhane 
parkında , Sarayburnu gazinosun
da, Taksim bahçesinde, Üsküdar
da, Bakırköyünde, Büyükderede 
ve Fenerbahçede müsamereler ve
rilecektir. Bebekte kayık yarışları 
ve yüzme nüsabakaları yapılacak
tı':'. 

ltı hi 11 yüz on 
j ira' zimnıetiııe 

ol 

o·e~iı·pı tabsildar 
" 'X 

llll"~!Ui" t luıa 5 
.-.eııe) t• ıw1hJ. U:n c·dildi 

(>azısı ic· stt \ ıfamızda) 

Şükrü a _,a be:r 
Ankaraya vardı 

Ankara, 14 {Hususi) 
D.ahiliye vekili Şükrü Kııya B. 

bu gün saat dörtle geldi. lst • · 
yonda dahiliye vek5leti erkanı, 
polis ve jand::ırma tarnfından istik
bal edildi. 

Şükrü Kaya bey \·~kı:ilete . ge
lerek vekalet erk!inı ıle hasbıhal-Zahire borsası yeni heyeti ida

resi birinci reisliğe Murat, ikinci 
reisliğe Hasan Riza beyler tayin 
edilmiştir. 

de bulundu. 
Vekil b~y seynhntından m em-

Menşe şehadetnamesi ücretleri 
baz.ı ticaret odalarınca tetkik edil
diğinden oda ücretlerinin 250 den 
fazla olmaması ve küçük şeyler 
ıçın de 50 kuruş alınması muvafık 
görüldü . Fransa ve Suriye ile ak
tolunacak ticaret muahede inin 
esasları hafi ccl ede muzakcre 
olunmuştur. 

nun görünmektedir. 

(;ök >a) r4 11
'f"U 2 

seneye ·ınahkuı 
Ankara 14 (Hu si) 

Bur ada nnkz<"n muhakemclen 
cereJ n eden Gök bayrak 1 Cem.:ıl 
ile rüfdrnsı 12 şer s nf hapse 
mahkum olmuşlardır. 
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Zavallılar kongre~i - -

Hu giln Türk oca~ında gıy•İ· 
mübadiller oenelik kon~rderini 
ak t e <ler~kln. Ga}•İınübadilleıin 
1.inıkr olduklarım bilir•iniz: On 
)<"tli •ene ._et.ine f!elinceye h· 
clar Runıeliuin e~rafı, zenginleri, 
lı ir \Ok ekalliy•ıler arasında türk· 
!üttü tem.il eden uomr ... 

llu bi~ardcr, 1912 denberi )U· 

nauın :ıulroüne, l!İtemine ufrU)Or· 

ı.r. Harp onlar i~in biımio detil
dir, itila de»ım ediyor. 

llu rumelililer iki kat mıf.dur· 
durlar: ipıida ıziıt \alanlarını, do
{!duklan yeri, dedelerinin mezar· 
Jarın1, ıonra da hu~ut:i nıall~rioi, 

medari maişeılerini h) betmi~ler
dir. 

E.ki de,·letler huknkunda, ba· 
rp haliade, karadalô emval, emlak 
ıaarruzdRn ma~undu; denizdekiler 
öyle degildi. Bu harplar bu pren· 
sipleri de alı · üst etti. Ne deniz· 
deki maldan bayır kaldı, ne kara
dakinden ... 

On yedi senedenberi bu zaval· 
lı ve ıitemdide vatanda~lanmız 
me~ru mallarına sahip d el! illerdir. 
Şu ima ha)alla on yedi sene gibi 
uzun bir nıtiddeıin e hem miyetini 
taktir ederıı:i niz. Du uzun zamanda 
gayrimübadillerin haylısı zarureı 

içinde öldü. Haııa ikind nesilıl c n 

ölenler de ~ok. Bunların bir k1s· 
mı @efalcııen öldüler ve çocukla· 
rına , torunlarına 111ira..,.. olarak t1Ön
ınez bir yunan kini bıraktılar. 

Dönün milyonerleri elyevın dile· 
niyorlar. Tarihte iki büyiik zu· 
!dm nazara çarpı)Or, biri İspanyo
lların Endülüs araplorına, öteki de 
yunanlıların .ı\Jakidonya, Trakya, 
Epir, Tesalya ve aıl•lar türklerine 
eııikleri. 

Ehli salip devam eıliyor. Yu· 
nau katine•i yalnız aziz hükume
timizi degil, milletimizi de yoru· 
yor, uğraştırıyor, Aııadoluda yeıli· 
ği dayağın bu vekilde intikamını 

almağa ~abalıyor. )ebreıuaneti hu· 
dudu içindeki rumlar ve yunanlı
lar ise türk willeıinin miı;afiqıcr

vecliğr sayesinde hcın ferih, fahur 
yaşıyorlar, hem bize ral. alıc ı edi
yorlar. Biz, hala nıuı.abelo lıilmi· 
ıilde bile bulunmadık. Rum cünı· 
buriyeti ne nezaketten anlıyor, ne 
inoaniyeııcn. \tnl.sad1 uzlaşmak 

dcpl. 
Etcl, ahır @iiy lediğinıiz gibi 

) unanla hiç bir i~ olınayacakmı~ 

fikri il e• ötede beriıle kalmı~ ııı
d ö J...üutii varı.a hcp!'iİDİ ga)"rimliba

diJlı · re dağıııııakıan başka çare 
) okınr. 

Dönek Yunanİ> lanla iııl a fı he· 
klcmek hiç bir l'aidcyi miiıııiç ol
amat. Elıleki mallar ise türklt-rin 
orada bıraktı ı..ı ,. rı e mvalin yarı•1 

bile depldir. Hele 1912 dc nberi 
olan \aridat büıhiitün zail ulınu ~· 
tur. Müterakim kareler re•iılınali 

(!C\iyor. Yunan devleti bu ican>h!ri 
ıahıil ve hatta haznıeııi. 

J<:ğer gayrimübadill<'rİn emlaki 
veyahut bedelleri elkrinde ol••)· 
dı bunun iJ.ti•odiyatımız üzerindl' 
de güzel bir ıesiri ı;örülel"ckıi. 

Gayrim ü badill er in bu sene za· 
rfmdn terfıhleri lıükıinu· timiziıı 

binını etinden muııı uzardır. ----
Hem satıcı, 

lıem alıcı 
Dün Edirneden şu varakayı a l

dık: 

"Edimenin Sevindikfaki ma
hallesinde halen C. H. F. ocağı it
tihu edilen sabık Kadirihane tek
kesi binası sahibi bulunan muha
aebei hususiye tarafından satılığa 
çıkanlmış ve 1022 lira bedelle sa
bş komisyonu azasından Hüsame
ttin beyin refikasına ihale edilmi
ıtir. Bir defa aynı şahsın hem aa
bcı , hem alıcı olmasına kanun mü
eaJt olmamalda beraber, 1500 fi. 
_.dan fazla tnğlası ve yine o k;,
dar kerestesi mevcut olduj"u mu
hakkak olan bu bina nasıl olurda 
müddeti ihale temdit edilmeden 
böylece dun bir fiyatla ihale edi
lmiştir? Bu satı1 muamelelerinin 
muhtacı tetkilx bulu.ıduğu hus.ıa
unda lazım g..Jeıı makamabn na> 
zan C::kkati.,; celbe tavusutunu
au rica eylerim efcnd.m.,, 

Edime Sancapaşa rnahalle
shıde Kad, oğlu 

M. Saim 
~--· 

Buı sada 50 odalı 
bir otel 

Bursa kaplıca!ar ~rketi azası 
ticare t sanayi bankasında toFlanmış 

·e ~ursada 50 odalı tir otel yapıl
masına karar vcrih:.tiştir. 

Şükrü Kaya beyin Vapurcular kendi 
iki aylık aralarında 

teftiş seyahatı. birlik yapıyorlar 
-

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
beyefendi , Adanada iken, •ark 
vilayetleri teftişatı hakkında Adana 
gazetuilerine şu beyanatta bulun
muştur: 

- Çok iyi buld11m ve l'Öriiyor
sunuz lııi oralarda eoen havalar da 
gayet iyidir. Halk çalıfıyor. Cüm
huriyetin feyzinden mWıtefit olu
yor. Halk harf inkılabından da çok 
istifade etmiştir. Hemen berke• 
okuyor. 

Van vilayetinde dolatırken ih
tiyar Ahmet ağa isminde eski 
aşiret reislerinden biriai bir istida 
getirdi ve fun lan söyledi: "Eski 
zamanlarda aşiret reisliği, bilmem 
ne diye bizlere vazife verilirdi. 
Tabii zaman bunlann memlekete 
ve bize feydası olmadığını gös
terdi. Şimdi yeni harfleri öğren

dim. Memur olarak memlekete 
h izmet etmek istiyorum.,, 

Harf inkılabının yaptığı bu de
ğişiklik beni çok mütehassis etti. 
Adanayı çok güzel buldum. Ada
na güzel ve zengin bir memle
k ettir. Burada oturanları allahın 

lüt funa mazhar olmuş sayanın . 

Salı g üniide Ankaraya dönece· 
ğim. Bu suretle ayın on dördünde 
Ankarada bulunmuş olacağım ki 
tam iki aylık teftiş •eyahatı için 
tanzim ettiğimiz program :kına) 

edilmiş olacak. -
Dellerdarlılfla 
Pul sui İı,;tinıali 

tahkikatı 
Pulsuz bilet istimal etmek ıu

retiyle devlet hazinesini ıırar eden 
sinema hakkındaki tahkikat bit
mek üzredir. Uzun müddet bele
diye resmini ve damga pulunu 
kaçıran bu müesoese hakkındaki 

tahkikat bitmek üzre iken, muhbi
rin ba:u noktalar hakkında Defter
darhğa vaki olan ihbaratı üzerine 
tahkikatın ievsiine lüzum görül
müştür. 

Muhbirin iddiasına bakılırsa bu 
müessese 7 şer kuruş pul yapıştı
rılması lazım olan 100 karnelik 
bir bilete 2 şer kuruş yapıştırm 3k 
suretiyle beher biletten 5 şer ku
ruş kaçırmıştır. 

Ri~vet 
senelik vergisini az göstermek 

için memurlara rişvet teklif eden 
müessese hakkında tahkikaka de
vam olunmaktadır4 Müessesenin 
memurlara rişvet teklif ettiği hak
kında bazı müsbet deliller elde 
edilmiştir. 

Emanette 
Taksinı ıneydanında 

daha çok i~ var. 
Taksim meydanını n va ziyet i 

hakkında görüşmek üzere dün 
Emanet m uavini Hamit ve fen 
i~leri düdürü Ziya Beyler bir içti
ma akteylemişlerJir. Taksim mey
danına konulacak olan ve tramaay 
şirketi tarafından lng~ltereye sipa
riş edilen raylar şehrimize gelmi~
tir. Meydana konacak .:.lan 12 tane 
elektrik direği de hazırdır. Mey
danın dUz ol.nası için Taksimden 
Taksim bahçesine kadarki cadde 
bir buçuk metro derinliıiinde ka
zılacaktır. 

Bu yüzden meydanın tarh ve 
tanzimi epicc uzayacaktır. 

ŞoförJPrden ~ikayet 
Beyoğlundaki dükkancılar müş

terek bir mazbata tanzim etmek
tedirler. 

Emanete verilecek olan bu 
mazbatada otomobillerin rast gele 
yerlerde durduklan ve bu yüzden 
dükkanlannın önü kapandıtı, tica
retlerine sekte geldiği beyan edil
mekte ve takoiler için muayyen 
bekleme yerleri .Yapılması talep 
edilmektedir. 

Caddelerdeki çeşmeler 
Büyük caddelerdeki çeşmelerin 

ikinci ve ya uçuncü derecedeki 
sokaklara nakli kararlaşmış ve bu 
çeşmelerden bir çoğu aökülmüttür. 
Bu gibi çeşmeler tahsiutııızlık 

yüzünden diğer sokaklara nakle
dilmemiş olduj"undan halk sıkıntı 

çekmektedir. 
Emanet sular müdiriyeti şikl

yetlere bir çare bulmak için tet
kikat yapmaktadır. 

Türk vapurculan aralarında 
birlik yapmak ıçın teşebbüse 

geçmişlerdir. Birliğin teşekkülün
den sonra azami faaliyet göste
rilerek kumpanyalar bir siyak da· 
hilinde hareket edeceklerdir. 

Vapurcuların verdiği izahata 
ıöre, esasen mevzuu bahs ihtilaf 
seyriıefainle olan anlaşamamazlık 

değil, kumpanyaların arasındaki 
rekabet meaelesidir- Vaziyet eskisi 
gibi devam etmektedir. 

Seyrisefainin banrladığı itilaf
name şimdiki halde talik edilmiş
tir~ 

10 Senelikler 
l\lüteka i ı, eyıam ve e ramilin 

100 kuruşa kadar maa~ı olanların 
10 .,enelikleri evel<·e tevzi edilmiş· 
ti . l:lu hu,uııa tanzim edilen ka· 
nu ıı mu t'ı bi nec 100 kuru§lan az 
maaş sahihi kalmayaca l!ından yeni· 
den man~ i•tihkak edenl .- rılen 100 
kuruşa kadar maaş alal'sklann nıa· 

a şı detaırn vnilm ekıedir. 

Hu •on giinlt' rde 10 •enclik 
nı•a~a İ •tihkakı ıelıeyyiin edenle
r in n•İkl arı ço;:talnn şıır. Vefat ve 
ıekaiit sureıile 10 senelik maaş 

alacaklar, nıüraı ·aat ettikkri ıarilı
ıen itibare n ancak 3 ay i ~inde pa· 
ralar ıııı almaktadırlar. 

AdliJ1ede 
'1 azife) e geç gelenler 
Bazı adliye memurlariyle kati

plerin yaz mönasebetile vazifeleri
ne geç geldikleri müddei umumi
liğin nazan dikkatini celbetmiş ve 
bunun tekerrür etmemesi alaka
darlara tebliğ olunmuştur. 

Mahkemelerde 
Motosikleti ile bir runıu 

çiğneyen po]iı:; 
Beyoglunda yeni çarşıda Niko 

ismınde bir ruma, bindiği polis 
motosikleti ile çarparak vefabna 
&ebebiyet vermekle m aznun bulu
nan polis Cemal efendinin mu
hakemesine dün ağır ceza mah
kemesinde başlandı. Reis vekili 

fNusret B. hadi.enin nasıl oldu
ğunu sordu. Cemal efendi çarpa
rak ezdiğini, bilahara da çarptığı 

adamın vefat etliğini söyledi. 
Nusret Bey •ordu: 
- Siz bu adama dayak ta at

mışsınız? 

Cemal efendi böyle bir fey 
olmadığını söyledi. 

Mahkeme vak'a mahallinde bu
lunaJı şahitlerin celbine karar verd i 
ve polis efendiye de bir daha cel
seye sivil gelmesi ihtar olundu. 
Muhaı-eme 18 eyhila bırakıldı. 

" llar c k e t., ga zete si 
aleyhindeki dava 

Konyada çıkan "Halka doğru" 
ismindeki gaze ede münteşir •• A!ev 
yağmuru,, nannndaki şi'iri nakil 
su1etiyle neşretmek ve dolayısiyle 
efkarı ·umumiyeyi tehyiç eyle nekle 
maznun bulunan "Hareket,, gaze ... 
te'1 sahıp ve mes' ul müd~ru f alıri 

Kemal \e Suat Tr.hsin beylerin 
muhakemelerine diin üç~ncü ceza 
mahkemesinde de> m ed idi. 

Fahri Kemal bey hasta oldu
ğuna dair rapor göndermiş, gelme
mişti. Konya müddei umumiliğin
den yapı:an islılama da cevap gel
memişti. Bu cihetlerin te'mini için 
muhakeme 19 ağustosa talık 

olundu. 

15 ya~ındaki katil 
Karagumrükte Hamdi ismin

deki bir genci öldüren ıs yaşın
daki Sacidin muhakemesi[\e dün 
ağır ceza mahkemesinde devam 
edildi. Vak'a mahallinde mahke
mece yapılan keşif hakkındaki 

zabıt varakası okundu. 
Bunda maktulün o gece Sacidi 

bir yerde beklediği yazılmaktaydı. 
Müdafaa şühudu olarak Vefa 

mektebi müdürü Salihattin, tale
beden Selimi, Fethi, Şefika, Cemi
le , Hacer , Faika, Şükrü, eczacı 
Süat, Andon, Salih, Ahmet, Mah
ıure, Seher hanım ve efendilerle 
Aleko dinlendiler. Bunlar maktulün 
katili sevdiğini, onunla münasebet 
peyda etmek i stediğini ıöylediler. 

Mahkeme, Karagümrük mer
kezi serkomseri Hikmet beyle 
Yağcı Alekonun celplerine karar 
verilerek muhakemeyi talik eyledi. 

• • 
1929 

Kendisi yirmi 
üç yaşında, 

nüfusu ise 14. 
- - --

Aksarayda Hacı Ömer isminde 
birini öldürmekle maznun bulunan 

Karakaş Hüaeynin muhakemesine 
devam edildi. Katil nüfus kaydın· 

da 14 yaşında gözüküyordu. 
Halbuki tabibi adli 23 yaşında 

olduj"una dair rapor vermişti. 

Mahkeme, nüfus memurunun da 
huzuriyle yaşını 23 olarak tashih 

etti. Bundan sonra Hıiseynin ikame 
ettiği müdafaa şahitleri dinlendi. 
Bunlar Hüseynin cinayet gecesi 
hasta bulunduğunu, ve kardeşinin 
evinde yattığını söylediler. 

Mahkeme, evrakı d =:. vanın müd
dei umumilikçe tetkiki için 21 
Aj"ustosa bırakıldı • 

Müteferrik 
Japoııyada bir 

Türk sergıöı 
Japon halkına ve Japon tüc

canna Türkiye istihsalatını ve 
Türkiye ticaretini tanıtmak, iki 
memleket arasında ticcari müna
sebatın inkişafını temin eylemek 
için Japonya İdare merkezi (Tok
yo ) da (Japon-Türk Ce miyeti) 
na miyle bir cemiyet teşkil edil· 
mitli. 

Japonyada Türk mamulat ve 
maanuatıru tanıtmak için Prens 
Takamatoa'nun himayesinde bir 
sergi açılacakbr. 

Bu sergi için cemiyet reisi ta
rafından bazı malumat idenmiştir. 

Japonyaya ihraç edebileceğimiz 
mamulit ve mahsulibn nümune
leri, mahsullerimizin yetiıtirildiği 

yerler, tüccarlanmızin iaimleri, ad
resleri , Tü rkiyede, hilhaasa halk 
arasında kullanılan eşya, adetleri
mizi, san'atlanmızı gösteren sine
ma fiJimleri, musiki alihnın bu 
• ergide teşhiri istenilmektedir. 

Tü.rkiyenin ıiyasi sistemi, ta
rihi, coğrafıyası madenleri, ticare· 
ti, tabıi menbalan, maliyesi, sana
yii nefisesi, kara ve aeniz vesaiti 
nak]iyesi, mimaris i, mu•ikiıi, ma
arif vaziyeti, umumi nufusu hak
kında, Fransızca , lngilime muha
rrer kitaplar, broşürler, haritalar 
i stenmiştir. 

Sergiye gönderilecek bütün eş
ya Japonyaya meccanen naklonu
caktır. 

Yagnıur boruları 
Bazı evlerde yağmur borulan

nın aşağıya kadar indirilmediği 

ve yağmur sulannın halkın üstüne 
aktığJ görülmüştür. 

Emanet belediye idarelerine 
dün gönderdiği bir tamimde bo
rulann sokağa kadar sür'atle in
dirilmesini bildirmiştir. 

Ilakimi)eti nıilJiye 
ba)·ramı 

Hakimiyeti milliye bayramı 17 
ağustos cumartesi gününe tesadüf 
etmekted ir. Bu vesile ile o gün 
devair tatil bul un acaktır. 

Ankara imar mıidiriyeti bu sene 
için~e Habıp çayında 45 :< 450 met
reli!< bir sun'i göl yaptıracaktır. 

"102,. bin liraya çıkacak olan 
bu göl ank.:ranın kanalizasyon ve 
yangın sularını temin edecektir. 

Gölde sandallar ve motörlerle 
gerilecektir. 

İ~kan ın iid lı rii 
Karadeniz seyahatinden avdet 

eden umum isk i n müdürü hacı 

Mehme t B. bir iki güne kadar İz
mire gidecek ve bazı te tkikat ic
rasından sonra şehrimize avdet 
edecektir. 

Verem hastanesi 
Şehremanetinin Cerrahpaıa 

hastanesi yanında inşasını düşün
düjtü verem hastanesi için iııtim
lik edilecek araaya sahipleri fazla 
para iatemitlerdir. Emanet hasta
nenin diğer münasip bir yerde 
inşasını diqnnmektedir. Yakında 

bu hususta bir karar verilecektir. 

Cimnastik tahsiline 
gidecek hanım1ar 

Avrupaya jimnastik tahsil et
mek üne gönderilecek hanım ların 

müsabaka imtihanlan eylülde 
icra edilecektir. İmtihana dahil 
olabilmek için kız muallim mek
tebi mezunmları olmak lazımdır. 

6110 lira ihtilas 
eden memur 

mahkum oldu. 
- - - -

Çarşı maliye tahsil şubesi me
murluğunda bulunduğu esnada 
6110 lira ihtila• etmekle maznun 
bulunan Kemal bey hakkında dün 
karar verilrııi,tir. Bu karara naza
ran, Kemal beyin cem'en yekün 
5 sene 1 ay müddetle hapaine, ih
tilas ettiği paranın tahsili ile def
terdarlığa teslimine, 6110 liranın 
iki misli olarak cezayı nakdiye 
mahkumiyetine hükmolunmuştur. -
Boş bir hapishane 

İzmir gazetelerinin verdikleri 
malumata göre , aylardan beri 
Karaburun ha pishanesi boştur . 
içerisinde ne bir mevkuf ve ne de 
bir mahkUm vardır. Kazanın asa
yiş ve sükununa ddalet etmesi 
itibarile t•yanı takdir görülen hu 
haberi işitmel<-lc müftehir olduğu

m uzu kayded"•k en bu halin büt ün 
Türkiyede tecellisi ni temenni ede
riz. 

Son gii n ]erde bir çok 
kaçakçı ele geçirildi 

Son günlerde inhisar mevad ına 

aıt kaçakçılık vak'aları yeniden 
çoğalmıştır. Muhtelif inhisar ida
relerine ait vak'a lar şunlardır: Evel
ki gece sabaha karşı Arnavut köy 
sahiline 12 sandık kaçak sigara 
kaadı çıkarıldığı görülmüttür • 
Tütün inhisar memurlan .hu kaçak 
sigara kaatlannı yakalam1'1ardır. 

Balatta kör Hayim namında 

birinin evinde kaçak müskirat 
aranmış, ayni evde bulunan Kemal, 
topal Aleko, kel Y asef, marmaralı 
Nesim namındaki kaçakçılar, me
murların taharrisine mani olmak 
istemişler fakat muvaffak olama
mışlardır. Topal Hayimin evinde 
büyük bir kazan elde edilmiştir. 

Kasımpaşada Hasan Tevfik na· 
mında birinin evinde de taharri
yat yapılmış 7000 adet Bulgar 
sigarası ele geçirilmiştir. 

Galatada rıhtım üzerinde Yu
nanlı Yaninin bakkal dükkanında 
müskirat memurları taharriyat ya
mışlar, büyük bir depo, iki büyük 
k azan elde etmişlardir. Bundan 
başka Alekomın evinde de tahar
riyat yapılmış, müteaddit ecnebi 
içkileri, 100 şişe Yunan konyağı, 

şampanya elde edilmiştir. 

Akşaın ticaret nıektcpleri 
Akşam ticaret mekteplerinin 

laaevi hakkında Maarif Yekaletin
ı:len atideki emir gönderilmişti r: 

1 - Akşam ticaret mektep -
lerinin, beklenen sermeyeyi verme
diği geçen iki ders senesi zarfında 
alınan neticelerden anlaşılmıştır. 

Bu mekteplerin inkişaf ede
memesinde başlıca amil, kadroların 
ticaret derslerinde mütehassıs mu
allimlerle takviye edilememesi 
olmuştur . Bilhassa kurs namı 
mektebe tahvil edildikten sonra 
her noktai nazardan ticaret mfk
tebi m efhum una mutabık şerai t in 

istikmali lazım geliyordu, ancak 
bu mefhumun tahakkukunu lemin 
edebilecek en mühim unsur olan 
(ticaret mektebi muallimi) nİ bul
mak hususunda maruz olduğumuz 
imkansız"ık dolayısiyle mezkur 
mekteplerin kendi namlarına ol
mıyan menfi şerait altında faali
yetlerinin idamesi yalnız f idesiz 
değil, hatta mahzurlu görülmüş 

ve lağvleri tercih olunmuştur. 
Bunlarıu lağvi ile tasarruf 

edılen para, ticaret mektepleri 
için muallim yetiştirmek uzerc 
Avrupaya talebe izamına tahsis 
edilmiştir. 

Matlup evsafı haiz muallimler 
yetiştikçe mevcut gündüz ticaret 
mektep lerimizin kadroları takviye 
edilmekle beraber akşam ve gün
düz için yeni ticaret mektepleri 
de açılabilecektir. 

2 - Küçük satıcı ve ışçıye 

muhtaç bulunduj"u · umurni ve 
mesleki terbiyeyi v'• e!>ilmek için 
de halk dersaneleri te~ ':ilatından 

iatifade edilme:C muvafık gü,ül
müştür. Esasen bu nevi -tersa
neler küşadı , halk deuaneleri 
ve kcnfera:.-lı!an na.J:.amnameıin;n 

7 inci maddMinde ıf!Üaer:ahatır. 

Mahalli ihtiyaçlara mübbık olması 
liiz;m lie)c, mezkll? denanelerin 
taHmat \e proğramları hal-lkında 

aynca tebligat yapılacakh. 
Mevzuu bah• dersaaeıer, vila

yet bütçesine konan h•Iİ< der1a
neleri tahsisatı ilo: idare olunaca
tına göre tah.isırtın t~vziinde şi

mdiden bu cihetin de onan dik
kata alınması lazım gelir. 

( Sıhhat J 
Uyku ihtiyacı --, 

Uyku hayabn en tabii ihtiyacı, 
ainir cümlemiz.in miman Ye miya- · 
rıdır. Cümlei asabiyenin yoruldu
tunu ~Ö&teren işaretlerden biri de, 
uykusuzluktur. Vücutta zehir top
l•ndığı uman çalıtma müvaze
nelİ bozulur, uyku kaçar. Fakat 
tabii bir adam uykuya ııfttiği za
man vücuttaki zehirler çıkar. Bü
tün beden hücreleri yeniden çalış
ma kuvvetini ka.z.anıre Ertesi sa
bah taze bir surette uyanır. Fakat 
dim•t yoruldnğu zaman kolaylık~ 
la uykuya gidilemez ve uykusuz re..: 
çen gecelerin sabahlan da seraellJı 
bir tarzda uyanılır . Çalı,ma kud .., 
reti ve i•tiha azalır, bir rahavet 
hAkim olur. 

Binaenaleyh sayfiyede iıtirahat 
edenlerin, şifmanlamak isteyenlerin 
ilk dikkat edecekleri şey uykuyu 
yoluna koymaktır. Vakbnda yata. 
ta Jlirmek, vakbnda kalkmak ıu
retile uyku ihtiyacı tabii bir pro
gram altına alınmalıdır. 

Lokman Hakim 

Taşrada 
Ka~tamonu ~u için d e - Kaıt

tamonııd a çıkan açık scız gaze te· 

s i yazıyor: Bu ~a lı günü öğleden 

sonra şeh rim iz ve havali ine ~İm· 

diye kad ar giirülmedik bir şiddet· 

te yağmur yağını~t ı r. Bu yağ· 
mur devam et•e ydi hiiyük biı 
fe lake t m elhuz idi. 

Dereden se l gelmemişse<le; 
~ehrin her sokağı b; r d e re man· 

zarasmı andırınıştır, bu esnada 

serpinti halinde dolu yağmıştır. 
Geley,,in taraflarına gülliyetli do
hı dü~düğü haber veriliyor. 

+ Tii rk ocaklarını tefti~ -

T ürk ornğı müfettişi ve Zongul

dak nıelı 'usu Raı.,'1p B. Kastamo

nu, S inop, Zonguldak türk ocak

larını tefti~ cttıkten sonra Boluya 

hareket etmiştir. Rııgip bey bil. 

hassa lnebolu ocağını pek beğen
nıi~tir. 

+ Katiller tutuldu - Geçen 

sene Izmirde Cuma ovasında Ve. 
li ağa ile karı>ı Hayriye hanımı 

fed bir şekilde kati edenler y• 

ka l anııııştır. 

Esrare ngiz cinayet faillerinin 

Cu ma ovasından Ahmet ağa ile 
Zt'\CC~i Ayşe ve lbrahim ile Hü

seyin ve arkada~ı oldukları anla· 

şılmı~tır. 
Bunlardan Hü ey in ile arka· 

da~ııım Manisada Parti pe hlivan 

n ezdinde çalış<lıkları anla~ılmış
tır. Katillerin yakalanarak buraya 

goııderilmeleri için Manisa Vilii· 

}etine telgraf çekilmiştir. 

+ Eılremit kazasının i<,tihsa· 
l ii. tı - Mahallindrıı ~ f' lır i miz Ti

care t odasına gelen ıııal iı mata 
nazaran Edre mit kazJh llllll 1929 
'>!'nesi m u h amme n İ>t i hsal ii tı ~u 
su rl'tle ta hm in !'dilmi;tir: 

Arpa 800 bin , Bn[:ılay 1275!)() 
!fakla ') bin, llı nike 15 lıııı. Pa
tatis 15 1 in. Tiitıin 2ll0 bin, 

Ç;ndar 100 1 ın, Lısııh:t 150 
lıiıı, Kumdan 80 bin '-t ı ırı :.:5 
lıı.ı, ~nıtoıı 1 > lı ı , 1ı ır .ıOOlıiıı, 

N<,hııt 11 lıiıı, 1 .tZL' ..ı u.ıı 1 mı· 
lyoıı, h.ıım i. • ir 500 '"'ı Bı. ı~m 
5 lıiıı, hin ve }•ıı,ıwı 10 1 ııı, Kİ• 
!odur. 

Bn talııııınlı rr gıır" 1-tıh:;alat 

/!' çı ·1 ,, r C}<' ni l'"tlı· 'I ıı ıı'I \ ıir

de 2!'i0, !:- ı aııı ) imi• 10, \olı ıt 
20, faz" illiiııı (ı0, inur }tizdc 
3:> fazladır. Aq"ı yuıdc 10, Bıı(!:
<lay 15 Yii n v.- 'ı apa)\ı )İi11l< 12 
nok ,,ınd ı r. 
+ K ozlu · Zonguldak yoıu -

1'.ozl u ile Zon11uldak a rasnıda 
yapılmakta olan ) ol bitme k üze· 
redir. Bu yol iki sınai merkezini 

birbirine rapde<lerektir. Bu su· 

retle otomobil ~yrüseferi <le 

temin edilmiş olacaktır. 

Kanalizasyon 
Kanalizasyon faaliyetinin bu 

&eneye ait programı süratle tatbik 
ediliyor. Şehremaneti ilo şirketler 

araıında evvelce tespit edilen 
programın muayyen mGddetten 
eve) ikmali için şirketçe azami fa·, 
aliyet gJıteriliyor. 

Bu seneki hafriyat programı 

nihayet eyini nihayetine kadar ta· 
mamlanacak, yağmur mevsimi ba~· 
lamadan evel bü tün kanalizasyon 
çukurlan kapablacaktır. 



isimlerimiz 

1'elef on rehberinde 25 lsmail 
Hakkı Bey ismine tesadüf edilir 
1.-i. bunlardan yalnız sekizi bir ai
le i&nı°i ta ı or. Hangi lımail Ha
l hı Bey ? Sarı çizmeli Mehmet 
ağa ... flalbuki medeni kanım aile 
i:mıinirı kullan~lmasinı amirdir. 
Tıcarct <'ilcmine giriyoruz, yeni 
reni. .firmalar teıe/..·kül ediyor. l.g
er isimler ıhya edilmezse ş<,ıhsi a1ı
valde, siciU rdc, eskisi gibi~ huku-. 
lru :ıya'a uğratacak )'olsuzluklar 
teselsül eder gider. 

Medeni kanurı isim Üzerindeki 
hakkı tanıyor oo ismi himaye edi
yo;. 'Madde 25: " ismi ihtilafa 
mahal teren kimse, lıiikinıden lıa
kkınm tamnmasım talep edebilir.,, 

Ma<ıde. 153: "l\nrı, kocasmm 
aile ismini ta§ır . ., 

Pek {ı/ô., hanurıi ahMm mev
cut, lcikin brmrm tatbikatı yok. 

lsmi Bekir olan biri bil'iltizam 
hacca f:İlse kendisine 'bilıakkin 
liacı Bekir denecek; bu adamın 
bir ekerci dük1'fını açmak &arih 
la ',ıdır. Oldu bir fekerci hacı 
b~r;ir ! Fcıkat bu, o bildiginiz me· 
ıhur lıacı Bekir değil. Kammcn 
buna ne yapılabilir ? Memfoketi
rnizd.e sanayi bir az ilerler ilerle· 
rncz bu isim karı§ıklığırım bin bir 
rna1ızurunu göreceğiz. Evet! kan
unurı imali lcizım. Romanyada bu 
hal ualci olmu§tıı, ce, lıükiimet, bir 
emirle altı ay içinde aile isimleri
nin tescil edilmesini /mide ittihaz 
etti. Kezalik, erıneniler, ruhani 
reislerinin bir İ§arcti. üzerine der
hal ·• :.lan ,, hecesinin ilaıesiyle ke-
11dilerine isimler uydurdular. 

Aile ismi olmamak demokru -;. 
nin tefritidir. Bu kadar demokrat· 
lık ta fazladır, karı§lh·lıf!ı mucip 
oluyor. 

ilillcre hakim olwı adliyedir. 
Adliye vekalctinirı lütıif ıe hını
nıeıirıdeıı bu cilıctm t.anzimini be
lrlerı:::. Durıyuda aile is ıi usulünü 
1.alnıl etmeyen tek bir 11.ilkt kal
mtmııştır. 

Bir tarihte. Bolu t'ilôyetind<', 
Kö tcbel. ismuıde bır hü1 de /;orıa
klarnı§tun. Oruda iter kesin ismi 
Abdi Be) ... Bu mulıtelif ı:e müte
neı:ııi Abdi beylerden biri ile bir 

tacir bır nıünuscbcte girİ§SC, t·e, son· 
unda iı bir protest.o veya davaya 
müncer ulsa rrrüddea aleylıin han
gi Abdi lJey olduğunu tayin et-

tnek külfetli bir mes'ele olar.ak. 
Bı'iıürı miie-s.seselcrimizi tazele§· 

tiriyor, garplıla§llrtyoruz. 1'eced
düt programuwı en başında lıu 
da münderiçtir. Elbısc L'C serpu§Ufl 

b<!ynelmilell.erini alrrwklu Gcırp ale· 
mine girdik E:il>iliktetı lıcr giüı 
bır adım ıızaklaşıyoruz. ~ll i sene
lik maziden bizde rıe kaldı ? Bir 
aile isminiıı fıkclaru, bir de cuma 
tatili. . . 

Eğer rivayet doğrıı ise Çmın 
bazı mıntakalarında, çocuklara, 
doğduklarında, isim t erilnlf'ı, ke
ndileri bilinci. ilrinci, üçürıcü ... di
ye yadolunurlarmı§. Mektep nü
merosıı gibi bir ~ey. 

Aı1e ismi Jmllarırıwyacaksak, 
bari, mulıtefij Alı Rizalara, Meh
met • llıl<'re, lsmcıil llaldalartı, 
Mu.sa Kazınılara, Jlasan Hüsniile
rc birer numara verelim. 

C. N. 

Mukn\ rn fobrikn. ı - Tiituıı iı~· 
hi nr id resinin bir mukavvn fahrı· 
kası açacnğı yazılmıştı. 1 ü!ü:ı inh}· 
sarı bu fabrikayı açmak ıçın hır 
şirketle anlaı.maktııdır. Fabrika Ha· 
liçte nçılncaktır. 

Peynircili~imiz Tıcaret o~~s~ 
ı)eynircilik koınis) onu ınesmsını 

ikmal rtrni-•tir. Komisyon bir rapor 
luızırl )ııııık lktı at \cklıltlinı• göıı· 
dt>ı nıi~tıı. Bu nıpord.ı pepıirleriıni· 
zın iıık~,.afı için ne yapmak Jaz m 
gelJı~ındcn lı~h cdılmeliteJir. 

H il51inhmC're teJ>rrru - İ kcn· 
dı r zade Ali Hıza bey HWliahmere 
250 lira teberru etnıi§tir. lliluliııh 
nıer bundan dQlayı tt~şekkur ediyor. 

ekerli mıı.ddder - Baıı ,.eker· 
•·ılerııı on guıılcrde imal cttildcri 
f ec·cl, ırurup ve şekerleıııelPrde şe· 
l\Crdrn b.ı§kn ınevnt f,ullandıkları 
) apılan teftiıınt neticesinde anlaşıl· 
nıı tır. Şchrcınnnetinin e\ clce ilı!n 
cttı~i veçlııle her ş<..kerci ve pastacı 
1naınulatını neden imal ettiğini dük
kanın ıııurın ip bir ycrfoe talik 
< lıtıC'} e ınAcbur oldukları halde son 
gu.ılerdf' hunu riayet etmt yen bazı 
~ckerc.-ılrrn tesJdüf rdiliyor. 

I:mcnPt hiitun §elcerli mcvr.dın 
~· erden wı::ılını temin için h ı hu
ıısta iddetle hareket e<lecektır. 

Y ıkaıımndan yenilen şe) 1 r -
Mısır gibi yıkanmadan yenilecek 
~t:y\eler 10 Ağustostan beri k palı 

aplar derununaa eııtdıııaya bn lan
nı tır. 

,. .,ered ·· ts üz 
u a ele 

Atina, ·14 [A.A] 
14 Ağustostan itibaren Türkiye 

muvaredab hakkında umumi tari
felerin tatbikine karar verilmiştir. 

Atina, 13 - Türkiycden 'gelen 
mahırulat hakknıda tatbik edilecek 
azami tarife hakkında yann hususi 
bir içtima yapılacakbr. Bu tarifenin 
ayın on beşinden i tibar'en tatbikine 
başlanacağı öylenmektedir. 

Şii ı·ü aya B. 
Ulukışla, 13 [A.A] 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
bey bu gün şehrimizden geçmiştir. --
Af eçlıu l bir ceset 

lzmir, 14 [ Hususi ] 
Bir knç gün evel Mersinlide 

bulunan hüviyeti meçhul ceset üz
erinde dün memleket hastahane
ı;inde fethi meyit ameliyesi yapıl-
mışbr. Ceset üzerinde bir cinayet 
eseri görülmemekle beraber cese
din hüviyetini meydana çıkaracak 
hiç bir vesika da bulunmadığından 
zabıtaca tahkikat tamik olunmak
tadır. 

İ ponyal1ara hryannaıne 
Madrid, 14 [A.A) 

Sosyalist fırkası ile umumi 
amele birlig!nin milli komite
leri meclisi lspanyollara hitaben 
bir beyanname neşrederek bu teş-
kilnbn meclisi milli ile teşriki me
~ai etmesine mani olan amillerin 
muhik olduğunu ispata çalışmak-

tadır. Bu beyanneme, kanunu esa
sinin bir mutlakiyct sistemi 1.dine 
gelmekte olduğunu beyan ve ame
len.n münakaşaya tahammülü ol
mıya~ grev haklarını hiçe indiren 
bir kanunu esasi projerini kabul 
edemiycccklerini ilave eylemekte
dir. 

J:Joincar<; iyUeşti 
Paris, 14 [A.AJ 

M. Poincnrc saat onu çeyrek 
geçe hastaneden çıkmıştır. 

n vde ve 
fransız a 

--···~~ 
La Haye, 13 [ A. A.] 

M. Briand, M. Hymans, M. St
resman ile M. Henderson Ren ara
zisinin tahliyesinden tevellüt ede
cek idari ve mali neticeler hak
kında tetkikatta bulunmuşlar, Kob
lens ve Mayans mınttlkalarının tah
liyesi işinin ne kadar devam ede
bileceğini hesap etmişlerdir. 

Siyasi komisyon tarafından ve
rilen knrarlar ancak Y oung planı 
mer'iyet mevkiine konulduktan 
ve bu hususta lüzum görülecek 
kanunhır Almanya tarafından ka~ 
bul ve tatbik olunduktan sonra 
icra edilecektir. İngilterenin me
talibine gelince, haklı ve meşru 

tdcplcrin is'afı imkan dahilinde 
görülmektedir. Fransa aynı tesli
mat usulünün kaldınlmasmı ka
bul etmemekle beraber, bu hu
susta bazı tadilat yapılmasına razı 
olacakbr. 

Bundan başka, küçijk devlet
lerle gerek Y oung plana ve gerek 
şarktaki tamirat meselesi hakkın
da yapılan müzakerabn müsait 
surette ilerilediği kaydolunmakta
dar. Romanya ve Sırbistanın meta
libine ait müzakereler de mühim 
terakkiler husule gelmiştir. 

M. Loucher ile M. Cheron M. 
Politis ve M. Venizelosu kabul 
etmişlerdir• M . Venizelos yarın 

mali komisyonda memleketinin 
diledikleri h kkında izahat vere
cektir. 

Londrn, 13 [A.A] 

" Puplic Ledp,:er " gazete i La 
Haye müzakerelerinden bahsettiği 
sırada diyor ki: "M.Snowdcn Fran
saya kar ı o kadnr l.a mnne hare
ket ediyor ve . iy&si teamüle o !.a
dar az. uygun bir lınn kullanıyor 
ki kendisi lngilterenin n kili ke-

ı. 

laml oJ..ımk kaldıkça konferansın 

devammdan bir foyda beİ<~emek 
abes gibi gözükür.,, 

Vvorld gazetesi de "diplomasi 

İz11ıirde iKDAM 

Geen 
l~t Ağu tos 

Dün ilk kuru üzüm mahsulü
müz ihraç edilmek üzre vapur
lara } üklcmeğc başlammştır. Da· 
ha sabahtan yük ala ·ak vapurlar 
bayraklar ile doııadılmış, şatlı:ır, 
romorkörler tezyin edilmişti . .._,a
at dokoz buçuktu üç yüz kutuluk 
Paci mahdumlarına ait ilk lıarti 
italyan bandıralı (Elipo Grimani) 
vapuruna yüklenmiştir. Merasime 
deniz amelesi, gümriik simsarları 
ve bazı komisyoncular İştirak (•t
mişler<lir. Bayrnlclar 'e defne 
dallan ile süslü şnt ve roınorkur 
vapura yanaşmış ve '·inç ilk sa
panı ) ukarı çckmcğe h:ı.şlaınıştı
ki Lütün limandaki vapurlar dü· 
diik çalmak suretilc Lu wcs'ut 
hadis(:yi ve iş mevsimini selam
laınağa bai'ladılar. Düdük sesleri 
İzmir afakını çınlattı. ilk kutular 
goğerteyı! vasıl olunca vapur ka
ptanı bizzat bir :.işe ~ampanyayı 

vincin çengeli üzerinde kırarak 
şampanyaları üzüm kutuları üze· 
rine akıtmak t>urctilc ilk molısu
lümüzü elaıntadı. Kaptaıım hu 
hareketi memnuni} etle karşı

landı. 

Komisyoncular en nefis cins
ten iki kutu üziimü kaptana he
Ôİ)C ettiler. oğlcclcn sonra da Al-

yoti biıaderler ~~la.nda bar~~~~lı 
Aşil vapuruna ıkı bın kutu uzum 

üklediler. Ayni meraı:;im bura

~a da yapıldı \ e bütiin vapur
ların düdükleri )anın ::ıaat kadar 
bu hadi ryi de ı5elamladı. Hayırlı 
iş mevsiminin başlanğıcını. hab~r 
veren bu merasim dolayısılc bu
lÜll çehreler gülüyor, liman ame
lesi ve ihracat ile alakadar olan
lar bayram yapıyorlardı. Bunlar
dan başka diğer bazı tüc~rlar ?a 
v~purl::ra üzüm yüldeını~ler~ır. 
Bu gün de tahmil amelıyesıııe 
devam edilecektir. Bir çok üzüm 
hanları gece de çalışmaktadırlar. 

Dün borsur.:ızda üıiiın nıua

melesi harareti devam eylemiş
tir. Sabahtan a ~ama kadar üç 
yüz kırk dokuz çuval üzüm satıl-

r. 
mıştır. İ)'i mallar nıc\kilerini 
muhafoz.ı edi)Or. Fena ciııs!er 
üzerinde hir kuru!;' t<>rcffü vardır. 

Dünkii muamele yirmi alta kuruş 
Üc kırk beş kurıı~ nrasrndadır. 
Alyoti lıiradf'rlcr 78, S Cclardin 
77, F. Solari 5J. Paterşon ve 
şürekası 3 ı, Hoca zade •Ahın('t 

be) 31, Süleymanoviç 27, Jiras 
ve şüreka ı 27, Efrayiın Koheıı 

ve mahdumları 20. Paji ve mah
dumu 5 çuval üzüm almışlardır. 

.;.:. ·=-=· ·X. 
Şehrimiz i kfın müdüriyetine 

şimdi) c kadar tevdi edilen teffiz 
do::ıyaların ın arlt·di dort bin )Ct· 

miş ikiy~ baliğ olınu:;-tıır. Bun
lanlaıı ancak yedi yüz elli biri 
intaç edilmiş karara rapt edilmiş 
olup yüz dört do )Uda derde .... ti 
intaç bulunmaktadır. Mütebaki 
üç hiıı iki } iiz on yedi <losya)a 
henüz el uzatılmış değildir. Bun· 
lar da sıra ile tetkike baillanıı· 
caktır. 

Temlik dosyalarının yrkiinu 
ile 011 dok uy ain beş } tizden faz. 

hı.dır. Bunlardan ela ancak hin 
yetmiş üç danesi intaç olunmuş
tur. Harikzedelcrin 776 dosva· 
ından 182 i karara rapt cdil

mı;;; 'e c::ıhaLma \ csikaları veri i
m istir. Hakkı iskanları olmayan 
226 şahsa ait muaıııefc de iptal 
cdılmiştir. 

Harikzedclerden vaktile rum 
hanelerinde isktiu edilip te kanu
ni nıiiddeti zarfıııda ermeni ha
nesine nakil kararı alama)an 
)ÜZ on iki hnrikzedeııin de do~)U· 
lan a};ııı şekilde iptal olunmuş· 
tur. Vılliyet merkezi ve kazalar 
dahil olmak üzre teffiz dosyaları
nın adedi 6.'30ı tür. Bunlardan 
997si karara bağlanmış ve 296sı 
da karara bağlanmak uzeredir. 
Daha tetkik edilecek SOJ ] do ya 
mevcuttur. Umum vilayet itibarile 
temlik muamelesi bitirilmiştir. 
Uinaeııalcylı müfettiş heyfer bu 
azim işin altından dört ay z.arfın
pa çıkabileceklerinden emin bu
lu.uuyorlar. 

ünist 
~ 

u r ---
iverek hapishane

sine nak edilecekler 
- -
Ankara, 14 [Hu,usi] 

lzmirde taklibi bükümet cür
mü~den dört, yedi ve sel<lz sene 
b pse mahküm olan komünistler 
hakkında izmir ağır ceza mahke
mesinin verdiği karar temyiz ma· 
hkemesince tasdik edilmiştir. 

Adliye vekaleti bunların ceza
larını çekmek üzre Siverek hapis
hanesine sevklerini tasvip etmiş 
~e malıkumlnrın sevki için İzmir 
müddei umumiliğine tebligatta 
bulunmuştur. 

ve küs hlık., serlevhasiylc neşret

tiği bir mnkalede amele hüküme
tinin hareket tarzını şiddetli surette 
lenkit etmeldedir. 

La Haye 14 [A.Al 
Mali komisyonun saat onda ba-

lıyan içtimaı on bir buçukta bit
miştir. Mali meseleler hakkında 
pıütehassıslnr arasında mükaleme
ye z.aman bırakılmış olmak içi.n 
~elecek içtima 17 Ağustosa tehır 
fdilmiştir. Celse esnasında M. Lo-
1-1cheur ün ayni teslimat hakkındn
ki noktai nazan dinlenmiştir. Bı.:n· 
Han sonra M. Venizelos Yunn!lİS
lanın metalibi hakkında izchat ve-

t
i miştir. 

İçtimaın tehirine dair olan ha
er m mnuniyetle karşılanmışbr. 

ıÇünk · bu kar~r Y oung plünına 
!müteallik müzakerelerin i!erlcdi
jğinc ve bir itilaf husulünün her 
~ar:!fça istenildiğine alamet adda .. 
tunuyor. 

Pnris, 14 (A.A] 
Sosyalistlerin lideri M. Blum, 

" Le Popularie ,, gazetesinde M. 
JSnow<lcn in vaziyetinin beynrlmi
~cl mu tarreratm metin ve m~fhu
lnuna muhalif olmasına teessüf et
lmektedir. 

l ıKüçiik tel~rraflar 
Berlirı, 13 IA.A) - lfa)ih~

hıg jıza ındmı İnıbusch, kabine)C 
Uahil olan .M. Stegernaldiıı. ) eri
ne hıri tiyan gurupu rei.:lığinc 

intihap oluınnıı~lur. 
+ Kalküta, J:3 IA.1\)- Grev 

ilaıı cJilen ) erlerde vaziyet sa
kimlır. Hiikiiıninn<l iplik fabrika

sı aıııclesi de grev yapmışlardır. 
Bu hareketin neticeleri iki taraf 
ıçin de o kadar zararlı oluyor ki 
gerek işçiler gerek iş vernler lir 
tesviye sureti hulmayı pek ziya
de iıstcmektcdir. 

+ Saray llo:;ııa, 13 (A.A) -
Jüyük bir tuğla fabrikası yanım:. -

tır. Zarar üç milyon dinarı geç
mektedir. 

~ Tours, 13 (A.A] - Bir ti
yatroda yangın çıkmış, bina ta
ınamile yanmıştır. Hasarat iki 
milyon franktan fazladır. 

tQı. Madrit, 13 IA.A)- So~ya
li t fırka ı milli komitesi ile i;;;
çilcr umumi hirligi milli medi"'i 
heş müme sil intihap etmek iste
memişlerdir. Sos)alist fırkası 

reisi hu karar ale) hinde bulun-
muştur. 

+ Neworleans, 14(A.A]-Be· 
lebiy~ meclisinde amele rnurah
ha larmdaıı bir hey'ctin tram
vaylar grevine mütcullik emrin 
geri alınnıasım talep eden bir 
takrir te\ di etm<'sİ üzerine mü
zakere, mücadele şeklini almı~, 
~teş teati edilmiş 'e bir ki~i ha
fifçe )Sralnnnıı~tır. Poli , guz 
} a~lan doklliren tulumbalar iaııe
siylc ükunu iade etmiştir. 

-Ot Porto, 14 (A.AJ- Bir tor
ı>ito muhribjnin kawoı patlamı~
tır. 11 yaralı vardır. Çoğunun 
yara ·ı ağırdır. 

-0- Tokyo, 14 [ A.A] - Bir 
teftiş seyahati yapmek üzere 
Tokyo )akınında kain "'fachik
a\~J,, Ul))are karargfıhuıdan ha
reket rden lıir taypreııin hare
keti akalJindc hemen d li~mesi 
ÜZ(•rinc sekiz ki;;;i telef olmu~tur. 
Bmıl.ırm ek erisi erkiini harbi-

• 
eınır e 

--
~ı·vyork, 14 [A.A] 

Amerika ile Bcrınude adalıırı 
rn l ıu adalarla A Hupn oma.uda sa· 
bih ttı})drc karargahları inşasına 
ba~lanacağını bildiriyor. Karargah· 
lamı atlus ok HUlO unda demirlcn
~ncsi ıçin bU\ uk < rsım kablolar ko· 
ııulıııııga ~a~lnuılın ~ 

Sov)ret t yyaresi 
Moskova, 14 [ A. A] 

Krasnoyastan hareket eden 
Sovyet memleketi ta}Yaresi İrku-
skdan 270 kilometre mesafede ilka 
istasyonu mintakasına inmeğe me
cbur olmuştur. Tayyareci Şestakof 
ile muhabereye girişmek için te
dabir nlınmı br. Mezkür tayynre 
36 saat uçuşla 6 bin kilometre me-
safe kal'etmişti. 

l(anada ve 
kaçakcılar 

Vilyamstovn, 14 {A.A] 
Kanada ve Amerika hududun

da vasi mikya"ta yapılan ispirtolu 
içkiler kaçakcılığı hakkındaki ko
nferansta Kanada hükumetinin ka-
çakcılığa karşı müsaadckirane 
davranmadığı kaydedilmekle be
raber Kanada hükümetinin ka
çakcılığın men'ine ait nizamların 
fili surette tatbikinin gerek hüku-
lılıetin ve gerek milletin ağır bir 
harp borcu ödcnmeğc mecbur tu
ltulduğu bir sırada pek z'yade 

1 zengnleşmiş olan komşusunun men
faati için ihtiyara hazır bulunduğu 
masariften çok daha fazla sıırfi
yata lüzum gösterdij:tini evelce 
bildirmiş olduğun tasrih edilmiştir. 

Bir açık göz 
Adapaznn, 14 [A.A} 

Bugün fstanbuldan gelen Kay
serili Yu uf ismine b:r şahıs gü
müş mcc",li:>clcri :yaldızl yıp beşi-
birlik altına benzete ek bura sa
raflarına sürerken c-rmü m~şhut 
halinde yakalanmış ve •. dliyeye 

ı ·1 • t" ven mış ır. 

ır 

Silahla cerh 
Yenikoyde Rizeli Musanm 

evine Rizeli l\lelıwct isminde bir 
sabıkalı girmis ve evin üst katın· 
da oturan Htbeyindrn 500 lira 
iı:ıtemi~, Hu e)İD bunu verme
yince Mehmet, Hü eyini silabl 
yaralamı tır. Silıih s in yeti ert 
17,abıta memurları bu haydutu 
yaka fa mışla rdır. 

~~ ır 
Bir kadını dö, düleı: 
Ka ıınpa~ada O man ve Ilyas 

isminde iki ki~ ı Fatma iısmi11de 
bir kadını dmmü~lerdir. 

Sarhoşun aklı 
Fatihte oturrıu Sn·acı Halil 

evelki gere tazla s Thoç olmuş 
ve bıçakla kendini yaralamıştır. 
Halil tccla' i altına alınmıştır. 

SDrrk r 
Çalamadan kaçtı· 

Fındıklıda tekke yokuı.undJ 
oturan bant iııhis r idaresi mü
fettişlerinden Fethi beyin evine 
bir hırsız girmiş ve tesadüfen 
Fethi beyin oğlu Ha ip beyle kar-
ılaşmıştır. Hawip bey Jıırsı.zı tev· 

kif etmek istemi§sede hırsız lla· 
sip be) e bir bıçak atarak firar 
ctmi~tir. 

eu m 
l<'crı.hdu : Komik Cc~ det bey 

"c fılımdt) Cennet 
l\Iillcttc Ş vkt B. 

•tmbul beşin i icra nıt:murluğun~ 
dan: Bir borcnu temirıı için fu· 

ruhtu muk rıer (Ponc )ek) markalı 
1 ir out't otomohıl -,u to un l 9ıncı 
Pıızart i gunu fı8 L 10 < nn itibaren 
Beyogluııdu otoıııobill~rin durduk· 
l ı ınahalJe hılnnizayede satılaca· 
ğ ndan mt :ıterilt>rin mahallinde 
hazır bulunacal, mcrııunu.a m .nı· 
cantları illin olunur. 

iyaı a te ve ta ·uı insftüleri 
fcktcp e:ıeei başı 1 Eylul 929 

l(ız talebe pansiyonları. 
lnsıiıut R. 1 r~} lers scbf : A Mct~r J. kolO\\Tatrin~ 9 u : Bütun t•hsil 

derrcelf"dm ~mi lııvi~t t, rz nda yfiyc p:ınsi}oıL Leyli, nehari )&nID leyli. 
Gunt-~ faıstıtü• ı Viy.wn • l . Hroymer sokııgı l'lio 2 

leyli rıehnri \t: )•ırı le}Ii ycti~mı~ gt·n~· kl7:lar içinde pansıyone: 
Mnnn k ınııı•!!ki 1. Le) li,ynı ıın lı•yli, il.nnıdi tıhsil kursları, musiki ve ev 

ışleri kur•l:ın. ---
Peıısion I tı m I. Wcrdertorıt, 12. Resmen tanınmış ve orta mekteple irti· 

batı temiu cdilnıi~ ilk nıel.:tcp. ı\;iikmııli tahsil rn lisan mektebi musiki 

kur hırı. 
lustiıüt C.Sumto JI. Olıre Donnustr. 43: Lc)li, )anımı leyli ve nehari, resmt 

taııtiı.::lh:ıiz ilk mektep ıkmali talı il mektebi tatil yurdu. 
lnı;Iİtü Li ıc., ıkolsdorfc:n:lr. 8. Husu~i ilk mektep, ıkmali tahsil 'kursları, 

lıütuu tıııı il der()IX!lllC nı~ -;;;;;ebf lisaolan, Mu ıki. por, büyı.ık bahçe: 
FrtılıurıJ! .. ht im Mnri1 Augcnblick. Vlll \\ ıl.:eııburıcg 5. ButUn mektep tip· 

lcri ilc münas het i, ecnebi lisanları, nli lah ıld·· kız talebe için yurt. 
Goııago - Pen i nal "'İnger, XVIII, Gyınua eiumstrasse 35. Her nevi dersler 

1 Spor, Aıuı sıı ıfı ın~ • mcktelı!. 
Pcmrionııt llıuıaıılı 'Wolff XIX Hudolfinerır. 18. BuyUk bahçeli Villa, ikma.i 

1 

ıahsil mrktehi, ecnebi li~anlar, musiki, ı;por:lı~ b:ıkım. 
Toc\ıırrlll'İlll llinıerbnıhl b. \\ ien. Ecnebi lisanları, Ev idaresi, musiki spor, 
~- -· 

ad:ılıı ınuıı~t:reı, a) ııi znmanılıı tuıil yurdu, Dr . .MnX. Ilııroıı ve Bnrones Maıındorff 
Erkek tulehe Faıısiyouları 

lııs•ıtut Vrtcl, 1. Hnbı.lıurı:orgas..e 5. Lise \'C ort:ı mektep talısili. Her nevi 

rockıcp tıı !ebesi için ıı:ın"i) oıı. Ecnebi lis.uılan, ıııueık~ talil kı.ırslan. 
!'nınilit·nheim Prof. Fnber IY kleine Neı.ı~:ısse 12. Orta mektep ve mahdut 

ıııikdarda tit.ırct akademisi tııhı:ıilıııc mahsus t:ıtil yurdu. 
Krınhl npt :ı ioııat. ~chulz, X \ili Wııllri~ l 12: Bilumum mektep derece-

lerfü irtıbaıı temin edilmi§tir. 
~ıhlıi taııl yurtları bü)ük lıahçc içcrieindc mektebe ait m:ılik!neler. 

AT YARIŞLARI·----
16 Ağustos Cuma: 

Karacabey Harnsından gelen 36 hayvanın iştirakile: 
20 hayvan satalacaktır. 

Hususi trv.1ler Sirkeciden: 

2. Alay atın alına ~~ı~ıisyonı1ndan: 
Mıırııştaki kıt:ınt ve muec:,..ecatın bir ı:;enelık ıhtıyacı olnu odun, sade 

)ağ, rnlaf, ğır t•li, .'!' ek~~ğ•.? kapah z rfln, ,\C hul~r, fas.~ıly, nohut, 
1 
ıerclmt:k patntis, pırınr, komur, g .z, sa~uıı, şeker, kuru uzuın, tuz, so

ğan \'ı" ~nınu aleni muı•nkıısıı u ulı.)Jc 2 A~ustos 1929 tarihinden itiba· 
ren' ıııunııka ; ıı rn1.ed.ilmiş,t.ir. 22. ~ğustos 1929 tariJıi?c. ınU adif Perşembe 
guııu saat 16 <ln ılıuleı knt •)~~en ıc~a .kılınacaktır. 1alıp olanların c\·saf 
~~ şeraiti anlamak tizr~ her gun ve. ıştıruk. edeceklerin yevmi mezkürttrı 
teminatı 11111\akkat•.,,lerıyle MaraştJıkı ikerı 68.tın alma komisyonuna nıU· 
rarıuıtları iJiin oluuur. 

Askeri liseler 
müf ettişiğinden: 

Askeri Liseler talısilini ikmal ettikten sonra Askeri Tıbbıye • 
B9ytariye ve eczacı ırnekt\!plerine girmek üzere Ask~r! L!s~leri~ 
ikinci devresinin (10, 11) nci smıfların-ı tnlip ve şeraıti lazıme~ı 
haiz ve orta mektep tahsilini ikmal etmiş ol~n1arın 5-8-929 t~rı· 
hinden itibaren 20-8-929 tarihine kadar Kulelı ve Hahcıoğlu Lıse
lerinde teşekkül eden kaydı kabul koıniıyonlan~a mü~acaat eyle-

meleri ve bu tarihten ıonra müracaat edeccklerın, muractoatları
nın nazarı dikkate alınmayacağı ilan olunur. 
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1 
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L4 Ağustos 1929 kambiyo, nukut borsasi 

Nukut 
1 lngiliz lirası 
1 Amerlk dolıır 

20 Yunan drahml 
1 Alman roybt mıırk 
1 A ,-uıty~ fllnl 
!O Ley Ruı:nıınya 
!O ı...,,,. Ralpr 

1 }'demek Oorlal 
20 FraıW. franlu 
20 ltaly lireti 

Tahuilıat 

1014 251015 
501 ~ i{ ı Tertip (A.B.S 

208 
54 
49 
29 
24 
29 
82 

163 
218 
121 

s 

75 

7o 

208 
54 O ~ 2 .. (D.E) 

49 50~ ;: e. a (F J) 
29 75 • = ,. 
24 62 Golııta tabtelnn D. Y. 
29 5 lııtanbal tramvay Ş. 
82 75 Rfbt. llôk. Ant. 

75 'Üıık:ıdar-~dıkty S11 
Jıtıımbul iınJn\m Sü 

75 &~41J Maden 

163 
218 
121 IO K11J'1lD Çek lelunk 

1 Çı.runctia ıı6Tfyet 
1 1.Jotı LehJstan 23 23 

Hisse sen edatı 
20 Dbıa• vogwı • ...,. 73 1s 1a ı, tıaııkntl 
tO Belçika rmıkı 114 7 ~ 114 lt1 üılıı itib . MiW 
l PHeta lspanp 30 es 80 Oemanll DL 
20 lmore l'rıuıki ooı 801 ıımı lktı.at Bk. 
1 Modaiye Tirarot Te wı.yl 

, Eıınat Bk. 

~k ~ ~~&~~ 
" Temotıı 

Londm 1 Isterlln OlS 2 1016 50 ~ H Jlç ,.nporlar. An 

l tlirk L Do. 

" Frank 

.. IJret 
Mark 

tt ~m 

tt Belga 
,. Florin 

" Fnuık. 
,. Kurun 
.. Şilin 
., Peteta 

" Zelotl 

0,47'ı5 

12 21 
~>13 
200 

65 70 
343 
l ı9 
2 "8 

1607 
338 
824 
"25 

8686 
24. 87 

1071 
27 07 

0,47 68 
1219 
912 
200 

651so 
842 
ı ıa 

2·'7 
1607 
g38 

8 ::s 
,o.25 

8686 
2487 

ı.012 
27 5 

~ An.D. Y. yolu 

" .. 100 
ı<ıı l\fudnnya• Bıırtıı 
c;- s meouı Sahil 
~ Trıımv y 
C. Türhlye mllll 
~ lttlhııt .. 
.... ldmııı .. 

Ş ~k sigorta 
Dodtart 
Anadolu An. T. 
bt. Umum. 
n.ı,a Karaaydın 

'S'J Anlan Çimen. 
~ Bakırköy ., 

1 

i" Türk köm6r )f. 
~ I.lcrmer Ta§t Ş. = llOYa gazı, ıılektrlk 

1 !aJdtmahı 

l T..w...tı Alılt•ly 

{ 

1903 Tertip 
1904" 
1901 190) 
1908 T-erdp 
1908 " 
1009 

1909 cmaUt 
ı 

95 5 
19250 

95 50~ ., ., temettu 

19275 
Csküdıır• Kodık6y 
Junır meırbba 

f ıtıınbul T. Ano 
Blbtlm dok. An. 
ittihat dcW..mencl 

Şark merk -
~. lat. Koaaplan 

~ Rrjl (hali tadlye.) 
~ 
:::, Türk tüt. AaQ. 

~ Dahan Türk ,. ., 
~ark delclrmen. 
Milli. hlra Mepn. 

31 s sı 

41 50 4ı 

Dün gelen huhub t, zahire 
ANADOLUDAN 14 vagon ve 

64 çuval butday, 1 vaıon ve 167 
f>alJ• tiftik, sı b*a yapatı, 14 

dık afyon, DENiZ T ARIKIYLE 
tP nl buğday, 2399 çuwl arpa, 
27 bal1a tiftik, 102 balya yap'ağı, 

çuval tuulye gelmi,tir. ' 

!tanbul piyaea ve nalları 
Dftn umumiyet itibarile piyasa 

4urpa v ekseri maddeler üzerin
de faaliyet yok idi 15 ton yumu-

li
k bukday 17 kuruş 20 paradan, 

5 to sert mahlut 15 kuruş 

b paradan 17 kuru..; 5 paraya ka
aaz.. S to keten tohumu 22 kuru
ftan, S4 çuval Nohut 21 ili 22 ku
ruıtan, çavdar 15 ton 13 kuruş 10 
J>aradan. Arpa mersin 10 kuruş -

, Karabiga 10 kuruş 30 para
mu mele görmü4tür. Un fiat

bnnda bir güna tebeddül yoktur. 

Ecnebi piyasa ve fiatları 
13-8-29 

LONDRA: Fiatlann tene:ı:r.ülü 

tiz.erine Buğdaya eyi talep vardır. 

ket-en tuhumu için Arjantinde 
ağmura lnti:ıar edilm•ldedir: 

vkaf 

Manitoba 8 numara karterl 56 
şilin 3 pena okkası i6 kuru' 80 1-10 
antim. Boruza kor1:eri 47 ıilin 

okkası 14 kurut 3 9-10 santim. 
Mısır karteri 37 şilin okkası 11 
kuruş S 1-5 santim: 

KETEN TOHUMU: Tam 19 is· 
terUn 5 :şilin okkası 24 kurut 57, 
4-5 santim. . 

LiVERPOL: Buğday 100 libresi 
9 şil\n 7 pens okkası 13 kuruş' 
74: 2-5 santim. · 

ŞiKAGO: Hartvinter 2 numara' 
buşeli 131: 1-4 sent okkası 12 ku
ruş SO: 3-S santim. 

ViNiPEK: Buğday Teşrinieve1 

buşeli 152: 1-2 sent 15 kuruş 7-10 
santim. 

ANVERS : Karadeniz arpası 

ağustos v~ eylül tonu 8 iıterlin 
okkası 10 kuruş 40 9/10 santim. 

BUR GAZ: 80 sıkletli % 1 analiz 
100 kilosu 700 leva okkası 13 kuruş 
23 3/5 santim. 

VARNA : yumuşak 78 sıkletli 

% 4 çavdar 0 o 2 analiz 100 kilosu 
680 leva okkası 12 kuruş 86 415 
santim. 

'V ~ .... r gun en: 
Evk~f İnşaat müdürlüğü kadro unda münhal bulunan ikisi sey

JAr k üzere üç (Mühendis Mimar). bir ressam ve iki seyyar 
t6rv yanlık için (27-6-929) tarihindenberi gazetelerle vukubulan 
İ1An herine ıimdiye kadar müracatta bulunanların tarzı müracaat
lanndan maksadı liyıkile kavrayamamış oldukları anlaşılıyor. 

1 • (Mühendis Mimar) inşaatçı ve bilhassa intaatı cesime tecrü
i betonarmeci (Mühendis), (şimdilik imtehana tabi değildirler.) 
2 - (Ressam), Evkafın yüksele inşaatının Mimari resimlerini 

v hatta lcroki halinde verilecek her hangi bir projeyi dürüst 
tebyiz ed bilecek kudrette, sırf bu gibi yüksek eserler üzerinde 
çalıımıı ve yetişmiş (Ressam) (Senai mektebi inşaat ve yahut kon· 
döktör mr.ktebinden mezun) 

3 - (Sürv yan) salifüzzikir inşaatın projelerini tatbik husuıunda 
1 luısul resimleri, malzemeyi ve t rzı inşayı layıkile anlayıp ve 

mfitealıhit marifetile tatbik olunanlan sürv ye edebilecek kabili
yette ve bu gibi işlerde vetişmiş (Senayi mektel:>i inşaat kısmın· 
dan yahut kondöktör mektebindftn) mezun (sürveyan) 

Aranmaktadır. İşbu tavzihe göre Ressamlar için (25-8-929) 
tarihinde ve İürveyanlar için de (31-8-929) tarihinde Ankarada 
Evkaf inşaat ı.ıüdürlüğünde ve lstanbulda Evkaf İnşaat müdür 
uavinliğinde ve lzmirde Evkaf mUdürlüğünde yapılacak imtehana 

dahil olmak isteyenlerin memurin kanunundaki evsafı haiz olanla
n ve bahu us askerlikle alalcalan bulunmayanların vesaiki IAzi· 
pıeleri fle (yeni ter his varakası, Şehadetname veya sicil varaka ı, 
bulundukl rı işlerin mllselsel ve mütevali vesaikları, sıhhat vesika ı 
v hllsnü hal yaıcakası) birlikt mezkllr günlerde saat ondörtte 
Aolcarada ~vlcaf loıaat MiHürlüA"üne lstanbulda Evkaf inşaat M6-
dür mu vinliğine ve lzmirde Evlcaf Mlidürlüküne berayi imteh 

firaca t11arı. 

ı·····j;;~~-j;~o~~~~~~:··;:;;~-:;i~·~~ 
.. ~····················-~··············._.. ............ ... A skeri ihtiyacı için 18-8-929 paza g_uoü saat 14 tc beş bin metro sargılık bez 

paıarlıkla alınacaktır. Talipleri rtname, numunesini komisyonumuzda gör· 
mele::! ve ihale saatında şartnamede aıılı olduğu gibi teminatlarile komisyonu· 
ınuıa muracaatları. 

K npah zarfla ihalıs edileceği ilfin olunan Elnzizde • inşa ettirilecek cephaneliğe 
talip çıkinadığından pa1.arlıkla pııakasaya konnıu~tur. lhalesi 18 ·ağustos· 929 

pauır gtinti saat 16 da Elazizde ack ~ 6lltın nlma komisyonunda yapılacaktır. Talip-
lerin Elaziıdcki .m zkür: komi yona r taatlnrı. 

A kşehirde h:ıtunan kıtaatın ihtiya "Olan sığır eti kapalı zarfla münakasııyn koo • 
mu§tur. lhnlrsi OO·ağustos-929 tA bınde Ak§ehirde askeri wtm 8lma komi~o • 

nunda yapılacaktır. Taliplerin Akşeb eki mezkOr komisyona mfirncaatlan. 

Ordu ihti1acı i1tin 15"8-929 Pe gtinti saat 15 te on bin kilo cenbei ile 
20000 tane muhilr kurşunu pazarhkla alınacaktır. Taliplerin şartname, (numune) 

!erini komisyÔnumuzda görmeleri v. hnle saatinde §&l'tnamcde yazılı olduğu gibi 
tcminatlariyle komisyonumuza mfir;ı*utları. 
İ z~~rdckl kıtaatın ihtiyacı olan Pı nlı kapolı zarfla münabsaya konmuştur.Ih~· 

Jcsı 25·ağu tos·1929 pazar günü i 15,aô da İzmfrde askeri satın alma komıs • 
yonunda )apılacaktır. Taliplerin şn}tname suretini komisyonumuzda görmeleri ve 
teklifnnmrlerini tcminntlarlle lıerab~ lunirdeki mezkur komısyona vermeleri . 

K apalı ııırfla ihale edileceği ilan olunan falrcmit ve Kınıktaki J,ıtnntın hayvanatı 
ihtı;ao olan lı uru ot ve enmatın talip çıkmadığından pararlıkla alınacaktır. 

Pazarlıkla ihnlesi 24-nğusto -929 cum rtesı günil saat IStc F..dremitte askeri satın alma 
komı yonunda ;apılı caktır. 'faliplerjn Edremıtteki mrzkür ı,oınis;ona mürncantlnrı. 

Edremit, Aynılık. Bergama 'e kı~ı ta bulunan kıt:ıalın ihtiyacı olan un kapalı 
zarflR mlimıka&l;a konmuştur. 1}ıa esi 3) • a~uı;tos • 929 cumartesi günfı saat 

15 te Edrcmittc askeri wtın alma komisyonunda )apılncaktır taliplerin teminatlarlle 
birli!, te Edr mitteki mezkur komisyona muracruıtları. 

lllıiı.delci kıtaatın ihtiyacı olan 25 - ağustos • 929 pazar günfı saat 16,30 
arpa ve s:ıııt 17 de ~aman ,~ 26 Ağustos 929 Pa1arte.si günil saat 16 

da pirinç ve 16,30 da fasulye ve 17 de nohut ve 17,30 da şrker ihale edilmek 
uzere kapalı vnrf usulile münakaea;~ J..onmu~tur. itaya talip olanların \C şartnameyi 
almak isteyeıılt:rin Elazizdt.ki askeri un alnın komis} onuna murneaatları. 
İ z.nlr \Ç civanndn bulunan kıtaatın ihtiyacı lıulunan Un ve ekmek ayn ayrı şart-

namelerle ve kapalı 1 . .arfla müııakntıa}n konmuştur ihalesi 4 ~ 9 • 929 çıırşamba 
giinli saat l~.30 da İzınirde askeri ı;atın alına komisyonunda yapılacaktır. Şartname 
ııutctleri komı )onumuzda mrvcuttur tnliplerio şartnamca:ni görmek ilıre komieyo
numuuı 'e bedeli mukabilinde şartname almak ve teklifııamelerini vermek: ilzre 
lzmirdcki mezkur komisyona muraC411tları. 

............................. ~~···························· .. 
~~=-~~!~~~::.~~!~~~--~~·~~~~?.~~~~~~.] K ıtaat ihlİ)ncı için 9500 kilo Z~tin_Jağı J;npalı 1.arf usı!lile munakasaya ~on· 

muştur. ihale i 31 - 8 · 929 e martesi günü saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini almaları ae şartnamedq yazılı olan şe!dldeki le'mlnatlariyle ihale gün 
ve saatında komiS)onumuzda hazır bulunmaları iliin olunur. 

r ıtaat ihtiyacı için 1800 kilo ekmek 10000 kilo sebze 3000 kilo 11:ğır eti 200 
kilo sadryaA 150 kilo 7t')linya~ 250 kilo soğan 300 kilo fasulya 150 kilo kuru 

iizııın 100 kilo sabun 300 kilo gaz !40 ı;t·ki odun 1000 kilo arpa 1000 kilo saman 
1000 kılo ot 6 kilo ~ay 150 kilo ~reimek 1200 kilo ekmek ve 500 kilo koyun rti 
ayrı ayrı pa'iarlık suretiyle ınulıaya~ edilecektir. Pa1.arlığın ihıılesi 17-8-929 Cumar· 
tesi günii saat 15 te yapılaraktıa. tjiipleriıı ye' m ve· saatı meı.kurda krmisyonurnuz· 
da hazır bulunmnları iliin olunur. , 
G iımuşsu) n ha tahanesinin lıaıı rh allerinin tamiri pazarlıkla yapılacaktır. Pa:ı.ar· 

lığın ihalesi 1'5 Ağustos 929 Pqrşembe günü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin 
şartnanıeiiııi görmeleri n şnrtnamedc 1n1Jh olan şekildeki teminatlariyle komls,yonu· 
muzda hazır bnlunmaları ilin oiunıt· 

K aramandaki kıtaat ihti}oct için iktim eden dokik 8 • 8 • 929 tarih.ndeh ftiha· 
ren 28-8-929 tanhine kiidar P4lı zarf ile münaka.snyn konmuştur. ihnle 

28 - 8 · 929 tarihine Jllfisadıf çarşn a günü saat (16) da 'karaman satın alma ko· 
misyonunda icra edilecektir taliplerln ~fnamesini her gün Sa.at (10) da karamanda 
satın alma komi yonunda Könyada Fırka 1 tanbulda kolordu lzmirde miisıabkcm 
me,Jd Akşehirde alay satın ahna komibyoularında gürmeleri ve teklifnamalerini temi· 
natlarile beraber Karamanda satııı aJma komisyonuna vermeleri. 

K ıtaat ihtiyacı iı;iıı 1157459 kifo t pazarlık surı::tiylr: muhayaa t.'<lilceektir. İha· 
lesi 17 Ağustos 929 <::ıı_marır11i F_Gnli sruıt 15 ı~ yapılacaktır. 'fal iplerin şartna· 

mesini gormeleri \C şartnamede yaııh olan §"kilde teıninatlariylc komisyonumuzda 
hazır bulunmaları ilan o1unu"'r. ,, .. 
........................................................... i Bakır ki;yünde bnrut fabrikalarında imilltı harbiye j 
.... •:o:•••~ :t:.~~:! .s:::::~~•a• ~o.::::~:.~::= .. •••••••••. J 

M cvcut nümune ve şartnamesi vcçlıile muhtelif chııtta Cl'.!man 18,500,000 adet 
ı kapsül muLayaası kapalı zarf1n munakasaya konulmuştur. lhalesi 4 · 9 · 929 çar· 
şanba günii saat 14 te icra kılıııacnkbr. Şartnnmes'ni görmek isteyenlerin her gün 
komisyonumuı.a mliracaatları \e mu l n~aya i tırak t'tmhk isteyenlerin teminatlarını 
l :ıvi teklif mektuplarını ) en mi munhenindc iha);) saatinden evel Ankarada merkez 
sntııı alma komisyonuna tevdi eyleı*tdc:ti. ......................................................... 

l!!.~~~!.:s~~~!.~.:1~~~ı:!ı:.~~:~!~!.~~:!~~~~ .. J 
Saman 

Kilo 
60000: 

110000 : 
70000 ı 
4000: 
4000 : 
3000: 

50000: 
3000: 
6000: 

40000: 
7500: 

357500 

HnıLi1e Mekte için ) 
Suvarı • • ) Bir şartnamede 
Topcu ı akliye mektebi için ) 
Gülhane Hastanesi için 
Maltepe lisesi 
Halıcı o~lu liaesi • 
Topcu atı~ mektebi ve lılçü taburu için 

Tıbbiye a~k,.ri Mektebi içirı ) 

l 
~ Bir şartnamede 

Haydar paş:ı Hastanesi için ) 
Maltepe piyade atış Mektebi için ) Bir şartnamede 
Kuleli li esi ve orta Mektep • ) 

Ballıda miktarlarile mahalleri TC şartnamelere sureti teklifi muharrer 357500 
kilo Saman kapalı :aırfla ve üç şartnamede olarak satın alınacalttır . Münakasalan 
lS.ağustos-929 pazar günü saat 14,30 da latanlıulda Harbiye mektebi yemekhaneleri 
önündeki münakasa malıallinde icra kılmacnktır . 'taliplerin ezırtnameleri veçhlle 
hamlayacakları tı•klif mektoplarını saati muıtyycnesine kadar müselsel numaralı 
ilmaber mukabilinde mezkur komisyon riyasetine vermeleri illn olun11r. 

Z arar ve ziyan velarkı fiatı ifayiteahhOt etmeyen müteahidi nam ve tı.e.abrn olarak 
Maltepe liseai için komisyondn mevcut numunesi veçhil• 100 adet talobe do· 

labı aleni mfınakasa suretile satın plınacaktır. Mfinakaaası 29 · Ağuatos • 929 Per. 
~cmbe günü saat 14,30 da Harbtyc Mektebi yemekhaneleri !5ntindeki mahnUl 
mnhaueunda icra kılınacaktır. Taljplerin şartnune ve numuneııi için komiayonumu· 
muza ve i~tirak içinde şartnamesi veçhile münakasa mahallinde hazır bulunmaları 
illu oloour. 

A akeri Mekteplec için 8000 Tenf ke Gıız yağı kapıi'lı ıarf euretile satın abnecak· 
tır. Münakaııası 22 • Ağustos q29 Petşômbe ~nü saat 14,30 da Harbiye 

Mektebi yemekhaneleri Hnündeki lllun(tltnsa mııhallioae icra kılınacaktır. Taliplprin 
§brtnnmeai için Mahalli Mooldırdalı!i Komisyoha muracaııtlan ve iştirak içinde $art· 
namesi veçhile lıaıırlayacaklan teklif mektuplarını santi muayyenesine kadar mü el el 
numarah tlmaber mukabilinde komisyon rlyaaetinc vermeleri i!An olunur 

1 

A skerl Mektepler vo JiSll ve has clcre ait 14 mahal için 11000 l·ilo Yapıncak 
Üzümü bir prtruımede olarak e alem Mlinnknııa suretile saun almiıcaktır. 

Mtinnkasa ı 22 • Ağustos • 929 Pe ınbc _günü ııaat 15 de Harbiye Mektebi ye· 
mekhanelcri önilndeki münaknsa m nllindn icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesi 
için komisyona muracaatlan ,.o igtir k içinde şartnameşi veçhilc münakasa ınnhnı. 
llnde hanr bulunması illin olunur. 

J 
....... ----··········---.. --· m:;;:;;··~İ~n: .. ·-.. ·--·-·-·······i 
·-··· ................... -~.~~~~-- .................. . .............. _. ...... _ .... ! 
B. eyoğlunda Hüseyin ağa ma llesinde Cnddei kebirde 74 No. lı apart

manın altınet claıresindo me cui eşyayi beytiye 18-8·929 tarihine bıiJ· 

sadif Pazar gunn soat W da m ailen bilmfizayade .atılacaktır. Taliplerin 
nıabellr bf koımqoaw.. mUAfUl etmeleri. 

Bolu orınan işletme Ttirk anonim şirk..,_._.._. 
Sultan köyündeki fabrikasının ereste imW 

Iiyesi şeraiti atiye dairesinde münaka5aya 
verilmiştir. şöyle ki : 

1 - Azil ve nasbı ve maaşı kendisine ait olmak üzere şirket 
fabrikada yalnıı bir katip bir makinist bir de bekçi bulundura' 
caktır. Diğer bilumum memurin ve müstahdimin mütead.dit tarB' 
fından temin olunacak ve ücretleri de keza müteahhit tarafındad 
verilecektir . 

2 - Fabrikanın bilumum masarifat ve elli lirayı tecavüz et 
miyecek tamiratı adiyeıi müteahhide aittir yalnız tamirat vukıJI 
unda şekli aslisini teptil etmiyecek ve ıirketin muvafakatini is' 
tihsal edecektir. Esaalı tamiratı mühimme şirkete aittir. Makinlfl 
te çalışacaktır. 

. 3 - Şirket fabrikadaki bilumum alat ve edevatı ilrnüheb 
mukabilinde ve fabrika derununda istimal edilmek kaydiyle m 
teahhidin emrine amade bulunacaktır • Kırılan ve zayi olanla 
müteahhit tazmin edecektir. 

4 - Fabrika haricine şirketin emri tahririsi oimaksızın 
reste alit ve edevat çıkarılması esasen memnu olduğundan 
teahhit fabrikanın ithalat ve ihracatına karışmıyacaktır. 

5 - Müteahhit şirketin bilmesaha ilmühaber mukabilind 
kendisine teslim edeceği gayrı mamul tomrukları niıbeti zayiat 
yüzde kırkı tecavüz ettirmemek şartile ve muntazam bir tarzd 
imal ettirip mamulatını iskara halinde kurutarak mazalara isti 
tahta kısmını telle bağlayarak yine ilmüh ber mukabilinde şirket 
teslim edecek ve hacmi mamul üzerinden ücreti imaliyesini ala 
caktır iskarta hariçtir. 

6 - Fabrikada müteahhit hiç bir amele sahip ve mali~ 
değildir. Bilumum emval ve metrukat şirketindir ihraç ve iths 
li de şirkete aittir. 

7 - Makineleıin sui idaresinden fabrika dahilinde kavanin 
milliye hilafında gert:k müteahhit ve gerek m\istahdimini tara 
fından bir ahvali n.! layıka zuhurunda müteahhit mes'uldür. 

8 - Müteahhit beher metro mikap gayri mamul tomruktar. 
asgari yüzde altmış mamul kereste imal etmek mecburiyetindt! 
dir. İmalatın bu rnıkdardan noksan zuhurunda beher metro mi 
kap mamul için yirmi lira tazminat ita edecektir. 

9 - M:ımulat şirketin verecek{ ebat haricinde olmayacaktır 
Sirket her ay müteahhide bir liste vererek istediği malın ebadın 
gösterecektir. Mamulatın yüzde elli beşi ince yaDi (10. 12 m. m 
(15 % 18) m. m ( % 30, 24 )m. m olacaktır. Bakıye yüzde kırk beş' 
de 28 - 38 - 48 - 58 ...•. olacaktır. Bunun haricinde yüzde beş nis 
betinde yumurta sandık• imal olunacak ve mahiye mamulat mıktatl 
üçyüz metrodan noksan olmıyacaktır. 

10 - Fabrikanın her günkü mesaisini mübeyyin numunesi veç· 
hile tanzim kılınacak rapor müteahhitle şirket katibi tarafından ten>' 
bir ve tasdik olunarak merkeze gönderilecektir. 

11 - Şirket her an ve zaman fabrikayı ve iıesabatı konturolı 
ve ledelicap meclisi idare kararile mukaveleyi feshe salahiyettardır 

12 - Müteahhit imalata son derece itina edecektir keresteni 
ebadında fazla ve noksan ve eyrilik görüldllğünde şirket hesabın 
kayt ederek müteahhitden beher metro mikap için otuz liradan b 
delini alacaktır. 

13 - Fabrika dahilindeki müteferrik umurun tesviyesi ve fa 
rikanın nezafet ve intitamınm muhafazası müteahh t tarafından t 
miıı olunacaktır. Bununla beraber fabrikanın ithalat ve ihracatı vu 
kd'1nda müteahhidin amelesini çalıştırmak mecburiyetindedir. 

14 - Müteahhit ücıeti i~aliyeden tehakkuk edecek istihkıı 

kını haftada on beş günde ve yahut ayda bir alabilir, yalınız istih 
kakının yüzd'e onu her para aldığında zarar ziyan mukabil 
şirket kasasında mevkuf kalacak ve hitamı mukavelede verile 
cektir. 

15 f\r1üteahhit istihdam edecek{ amelenin istihkakların 
muntazaman tediyeye mecburdur. Aksi taktirde müteahhit hesıı 
hından tesviye olunacaktır. 

16 - Müteahhit şeraiti mukaveleye riayet etmediği taktird 
şirket mukaveleyi feshe ve dipozitosmi irat kayt etmeğe salahiyet 
tardır. · 

17 - Talipl~r bin liralık teminat irnesine mecburdur. 
18 - İhaleyi müteakik müteahhit on gün zarfında katibi aöil 

den musad dak !:>i,· mukavele tanzim ve şirkete teslime mecburdll 
aksi hal dipozitosu hat kayt olunur. BilumuE1 masarifat ve dellali) 
müteahhide aittir 

19 - işbu işletme umuru 15 - Ağustas - 929 tarihinden itibtı 
ren 25 - Ağustos - 929 tarihine le.adar yirmi gün müddetle mOrı• 
kasai aleniyeye vaz oluumuştur 5 - Eylôl - 929 Pazar günü şirketi 
Boludaki Claireyi mahsusasında ihalei kat'iye i yapılacakbr. 

20 - Beher metro mikap mamul kere.stenin ücreti imaliye~ 
şeraiti salife dairesinde (225) kuruştur 

lslanbul ithali 
rügünde • • 

10 
3 
1 
1 

Sandık 
Balya 

.. 
" 

Metro mikabı 

1000 Kilo 
450 

90 
55 

.. 
" 

Paslı kaşık 

Kıl torba 
Kendir ip 
Boyalı pamuk 

•• gum 

mensucat 

7 ,490 3370 kilo mchtelif ebadda kereste 
Balada muharrer 5 kalem eşya 19-8-929 tarihinde lstanbul ithl' 

lat gümrüğü satış anbarında bilmüzay de sablacağı ilan olunu) 

Asansör müna asası: 
t 

Şehremenetinden: Bedeli k ft 11040 lira olan Cerrahpaşa hll·, 
tanesinin asansör mon ttrajları kapalı zarfla mfinakasaya k011~ 
muştur. Talir...lerin şsrtname almak ve ketif evrakını görmek i~, 
her gün levazım müıdHrlüğüne gelme1 ri. Teklif mekfuplarırı• .. ~ 
ihale gilnft olan :.? EyHil 929 Pe:ıartesi günü mezklir müdUrlıı 
vermeleri. / 

J and ?vı:n a ima üt han es_ , 
müdürlüğünde~· 

Jandarma imrJa"4aqeiince s&ttn ~ın oek 90 komprime ~~' 
münaknsası 19·8·929 Pa~at«si sül l4 te ti 02re bir gUo 
edilmiştir. 



.1 

, 
I• 
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Hergün köprüden 7,05,-7,55-9,55-13,.Jlu-u anyo •arı 1 Oda Haydarpaşaya giden vapurlarm treDleri 19.._ 

balua fidip gelirler. Doktorlar ve b ler "9rdw. 

Ankara Hukuk mektebinin kayit 
ve kabul şartları 

Ankara Hukuk mektebi müdürlüğünden: 

\ 

J 

1 Liae Y•)'a yükıek mektep mezunları alınır. 
2 imtihanla talebe alınmaz. 
3 Kayit müddeti Teşrini evvel iptidasından nihayetine kadardır. 
4 - Müracaat edeceklerin ( A ) mektep şahadetname veya tastiknamesi ( B) nufuı 

teskeresi ( C ) hüsnühal ilmühaberi ( D ) 6 - 9 ebadında 3 adet fotoğrafı getirmeleri . 
.S - Leyli olmak isteyenlerin sı.:rcti aşağıda yazılı tarzda birer taahhütname 

kefaletname vermeleri ve laakal ikişer takım çamatır ve pijama getirmeleri. 
6 - Leyli talebe meccanen yedirilir ve yatırılır ve her sene bir clbisf!, kundura 

bere verilir. 
7 - 18 den aı: ve 30 dan fazla yaşta bulunanlar leyli alınma7. 

Taahhütname ve kefaletname • st1ret1 
Leyli ve meccani olarak kayit ve kabul olunduğum ( olunan .........•.... oğlu 

•••.•.•••••.... Beyin ) Ankana Hukuk mektebinde gerek ayni sınıf ta ve gerek muh
t lif sınıflarda iki sene terfi edemediğim ( edemediği ) veya her hangi bir sebeple mektebi 
terkeylediğim ( eylediği ) veya nehari olupta tahsili ikmale kadar muntazaman devam 
etmediğim ( etmediği ) veya ihraç edildiğim ( edildiği ) ve tahsili ıkmal ettikten sonra 
teklif edilen vazifeyi beş sene müddetle ifa etmemek gibi mektebin maksadı tesisine 
menafi bir halim ( hali ) tahnkkuk eylediAi taktirde ihtiyar olunacak bil 'umum masarifi 
yüzde elli zam ile ve faizle birlikte def'aten tediye ve tazminini taahhüt eylerim. ( tediye 
ve tazmine borçlu ile beraber mütesel ilen kefilim.) 

Emlak ve eytam bankası ! 
Istanbul şubesinden: 

Taksitle satılık emlak 
Esas No: aı Nevkli 'No: sı Nevi 

11 Pangaltıda Canbaıiye mahalleıinde 1 Hane 

Teminat 
Mıkdan 

Lira 
50 

yedi kuyular aokakı 
24 Sişlide izzet paşa çiflij'i arazisi 7 Tuğla furunu 

dahilinde 
19 Betiktaıta Şenlikdede mahallesinde 22- 20 Hane,ahır, 

Köçe otlu sokağı Arabalık 

210 

150 

55 Sultanhamammda Tahtakale caddesi 2 lratlı arsa 
60 Cağaloğlunda sıhbıye müdOriyeti 5-l Dükkan 

ittisalinde 
79 Kadıköy Rasim paşa mahallesi 249-247 arsa 

öğütlü çeşme 
92 BSüyükada yah mahallesi topuz. sokağı 3 Hane 
93 Heybeli ada Riibban mektebine 6 Bahçe 

giden yolda mükerrer 
413 Heybeli ada Abbas paşa ıokağı 

106 Büyük ada Nizam caddesi 
111 " Ayanikola .. 
112 
118 
151 

.. .. .. 
.. .. 

Ebe mevkii 
Nizam caddesi 

5 .. 
5 Bağ 

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

Dükkan 

350 
100 

100 

1'15 
300 

250 
50 
50 
50 
50 

210 

Balada muharrer emlak bedeli sekiz taksitte istifa edilmek şar
tiyle bilmüzayede satılacağından taliplerin iha~ gü~.One müsadif 
24 Ağ'usto! 929 Cumartesi !aat on altıda şubemıze murncaatları. 

, Beyoğlu nıalın~id~rl~ğü~d~n: ... 
, cıııti mcQlıuru MnhaJlcsi Sokcgı No. t.ııı ı:; ı ~eııe\ ı lwdılı war ı-nbıkı 
Aıııp cu~ıii Emeh)cnıcz Şi:..hane 31 Aı~ar~ıııaııın Lirn (t180) 

heşınrı katı: 

Mııştcmıliıtı: 
B<'şiıır i dair<'; 2 O<Jn 1 111utlı11h 1 sofa l ılant!:tHlaıı ilınrı•ıtir. 
Balada ı•v 111' ve ınııstemiliitı \!' mulıummeıı lıecJPli icurı muharrer 

ııpMtıııaııın lwşi ııci ılnirc \ lıııkiimeti n ıliledigi nııdn talıli ) e ı·ılilnıt'k ş~r~ilc 
'ı· hır :5l'llC muddctle 15 A~ust9s 929 turilıiııılı•ıı 3 E, Jul 929 . larıhıııe 
kadar ıııuz.ıyc<I< ye vazedılıııi1<tir. lcara tdlip olnıılıır ) ıwl" yedı lıuç ı~ 
temıııat ukc clcri)lı nıııı dı U mfızn)Pdcnin sonu olan 3 F I ıl 929 S.ılı g ımı 

ıl on altı}tı }.. ıd ı lıtr ~mı Bqoğlu Mııl ?\llıılurlıı~uııı ınııra• anıl.ırı 
i' ı olııııtı r. 

• • .. . 
. evazıı11 ıııu< urıye ı < eıı: 

l - Hutulu h,n, \' m th u uç n ı "2. O,, ton ı,!alvmı ze demiı 
1 kap,ılı 1..ırf 1 ılıl ı ı.n..ık.t"'dJ-1 k.onulmu-ıtuı. 
2 _ l\liırıJka .r 1 9 ) 9 tarihin: ~mi~1 lif. P zır gıi~ii icra edılcc:· 

ı,ıııden Taliplcrın §Jl 11.unc almak ıçııı ~ıı.n~lııl<'ıı, tcklıl!ıaıne. ve tcmı· 
ıı ıtlarmı muhtevi kap Jı z,ırtJarı t~vd~. ıçın de nw;.kur tarıht~. saal 
nıı dr rtlt' ı ... tJıılHılı;,1 \ ııi po:.,taıı dt• ınııhrn ı ıt koırııc:;)Ollltna ımıraca· 
. ı•l.ırı. -1 o • satı ııa lı 1a 

koı11isy()Il undan: 
K.JllCJ 

Ekmek 
K·ı 

ı.o 

89.312 
Arpa 
2,785,000 
Sade ynğ 
70,000 

Sığır eti 
Kilo 

665,590 
Yulaf 
1,470,000 
Sabun 
25,000 

l8-8-929 saat 14,30 da 

19-8·929 saat4,30 da 

20-8-929 saat 14,30 da 

Barbunya Beyaz 
Bulgur Fasulya.sı Fasulya Nohut \ 
296, 700 52,500 51,000 169,000 21 - 8. 929 
Mercimek Börülce Pirinç Kuru iizüm j saat 14 30da 

691000 
1 

108,000 65,600 118,000 
Il..'fıda cins ve mikdarları yazıh erzakı mütcnevvia hiza]arındaki 
~ tin!~rdr kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş.tur. Evsaf ve 
!-; 'raıti görmek için lstanbulda milli müdafaa, lz?1ır müstahkem 
ıne1.ki 1 Afyon Karahisar, Konya; Eskitehir as~erı .~bnalma k~
mı~yonlarında mevcuttur. Talip olanların mezkur gunlerde temı· 
11u" ı muvakkatelerile birlikte BaJıkesirde 2 inci olordu satmalma 
Loınisyonuna müracaatları i an olunur. 

Seyri sef ain 
'\1<"rkrz An·ııt»Sı; <.:ıılaıu J\opru l>a. 

:;.ırııla HP\cP,lıı 2Jtı2 

:;ııılıc /\ınrııası: ~lutııclr.1 Jı;ırıı aflınrl:ı 
"<li11ll111I 2710 

Ha ır siipüıgc 
Yağ laınha.., ı 

'f eJ tomar hr~a~ı 
. "iyah vazelin kilo 
Katrnnlı cliuc<'si roda 
Sarwuk ~avol::ı~ı .. 
ispermeçet mumu kilo 

Şnı tııanıı""leriııdı: yazılı 

:;:d llllll'İhirn <"' 'ı'di k ;ıl1.."i 11 es· .. 
ya pnzar lık sur~ulı· lı lnıiiıı:.ı· 

k.ıı"a alıııııc;ıktır. Vı!nıı"k is
h') ı'ıılı • r:ıı 20 Agııslo:; 9~9 t.ı
rilıindc· uat 1 ()da lev:tz•m 
ın iidiri y ~ti ıw gı·I ııwl(•rı. -yelkenci 'upurJarı 
IZMiR sür'at postası 
Lüs::ive JSMET P ı\ŞA 
vapum J8 M"USTOS~ 
Pazar günü tam saat 15 ae t 
G:ılata rıhhmındnn <!cığıJ 

• z ın 1 re h. re ket ( dece)dir. 

l nrnd(•niz po f 

Gunü nk"amı S rkt'd nhtı
mmdan h reketle dogru Zon -
guldak, inebolu, Gene Samsun 
Ordu G"re on, 1 r bzo~ s"rmen'c 

of ve rİz. ye gidect•ktir . 

Taf ıldt için Sırltccıd Yel
kcncı H mnda kain acantasına 
miırac:ı:ıt. Tel. lstanbul 1515 

Ve Ga. tada mt rkez. rıhhm ha
nında Celipidi \ Stafilopnt ac
antahgına müracaat. T e)efon 
Beyoğlu 854. -Muhasip isteniyor 
Tanınmış bir ticarethane cid

di usulü muzaafn vakıf bir mu· 
hasip arayor. Talipler ehliyet
name suretlerini, maaı mıkta
rını havi tnlepnamelerini (A.H.) 
rumuziyle letanbul 176 numa
ralı posta kutusu dresine gön
dermelidirler. 

-SATILIK DENİZ MOTORU 
Saatte 16 mil .Or'atinde arka

dan takma Conson motoru maun 
teknesiyle aabhkbr. Mustafa Şamh 
katibi Mehmet beye mür~caat. 

--~------------~-------------~~~---~~ ---~--~ 
lpD111ş'!!ll•hP.:. •r1JeErnx:cııa-nl!!! ...... -1 ..... f'.:-'.11iili Vak f akarlar 

müdürlüğünden: 
l\1iizayedeye vazoJuııan enılak 

l - M ıhımıtpaşndn Nuruo..,nmnİ) c c-.amii hııvlıı ıırııJa imaret mahalli 
? l~c~ıklaı;.1a Türkııli ıııahnlleljiııde imam sokağında 98 No. hane 
J <...alnında ~alıkulu ınnhnllcsinde Kule l<npısı sokağında 22·1 No. 

ılııkkfin 
4 Gıılnt,ııln Şalıkulıı malınllı"'siııde Mcrdivcrılı <;okııkta 1,3, 5, 18·20 

~o. arsa H' lıa •• ıkaJ::ır 
5 ı~aııtai?ıııda l\l uradi) e mnhııll<'sindf' K<lj!;tıthııııe ı·aclcl<·sindc 47 

No. uç oda 
6 Kıı~ınıı a~ndu Cnımikd1ir ıı ııılınll" iıııl c' Tunıl i lnıha soke(prıda 

1·5 No. ulıır 
7 - ( ;a!n 1 11ıln Keıııanhş knrn Mustnfa paşa ııınlıııl!Psiııdt> h2·()8 No. 

diıkkfııı mn orlalarııı otuz ııltı<la on lıiı;Sı"'Sİ 
8 C .ıılatnda Kcmaııl,t>§ k:ıra Mustaliı pa~a ııı nlı~Jl1':5İrıdc 51, 53, 53 
No. "'• ılukliıııııı otıız altıda uç lıis.~e:ıi 
l\1 uddcti mııza) t•cle: 9 Ağııstos 929 dan 31 Ağu><to 929 Cııınıul~:-i 

~111111 saaı on di)ı t bııı.;u~n l\adar 
Balu<ln muharrı·r ı·ınlnk kiraya ,erile<'eğirıclt•n ııııızın ı deye \azolunmu·· 

Itır. Tııliplerin ~ t'\ ıııi ilıalc olan on günuıı t1nat on <lort lıııçuğl~n~ ı,ada• 
~artrınnıcd okumal, \t' 11 miııatı ıııu,·nklrnlı' ita P.J~rl'k 11111.,.an deye ıştırak et· 
nwk ıım. İEtııııirnl fa krıl ınudurlıığündc vnkıf akarlar ınudıırluğürıe mur&· 
caatları ilmı olııııur. 

Ev.cıf ve nııı~lt miliih 1 ald~ ıntla ıııalumııl :ılmnk i .. tt•yrnlt•r hu müddt>t zar· 
lında ınıı.,ıı\t•dt: oıhı ıııa nııırr.cnnt ulı rf'k ecri misil raııorlnr m ı~ortbilirlt>ı 

J)oktorunuz diyecckf ir ki: 
Yavrunuzu Jayiki)e besleyecek taze, 

.saf ve vitamini bol olan bir •ÜtlÜr. Bina
enaleyh her türlü mevadı ecnebiyeden n 

mikroplardan muarra olduğuna dair te

minatlı ve vitamini bol olan GLAKSO yu 

tavsiye edf'cektir. Ve bunun i indir lıi 

ekser doktorlar yavrularını GLAKSO Ue 

beslerler. Y avrularrnıza verebilecctiniz en 
mükemmel gıdndır. Tafsilat için toptan 

sata~ için acentalan bulunan J. V. Vittol 

ve şürekaM ~mitede müracaat. Posta ku

tusu ı~t nbul 62. 

Bt•yaz ve sıhhi 

~l~-.:;;LEJR 
.:.:.> 

ile mualtra bir ağıza malik 
olmak ancak oksijen saycs nde 

istihzar olunan 

Di., macunu istim •. -
! le k:- biJdir. 

a a s: 
umuın ınf diirhif .. n 1en: 

lzmir fabrikası için eh adı muhtclifcde 400 metre mik'abi ke· 
reste pazarlık surctile alınacaktır. itaya tnlip olanların cb'adı öğ
renmek üzere her gün müracaatları ve yevmi ihale olnn 21-8-929 
çarşanba günü saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda 
bulunmaları. 

Ev af 11 

llAnıaı-ı 
r::rr~ 

Beyazıt dairemrdcu: A'ksıı· 

rayda Guraba Hiisey iııağa mahal 
lesinde Tramvay c:ıdd,.sinde 

219, 233, 235 Ne. dıikklinların 
enkazı hcdim 'e nakli m.:ısrRfı 
alıcıya ait olmak ii ere p:ııar
hk ..,uretilc satılac k1ır. Alınak 
iste)enlt•rin ihale (. li olnn 

20 Ağu to 929 alı ~u 11· • aat 
14 tc Daire E:ıcilmrn nt ha-
zır huhınmalan ilan o'mıur. 

BEŞİl\:TAŞ 
DİKİŞ YURDU 

Bir senede musaddak diplonıa 
verilir. Biçki ve nakış mclftebi
dir. Talebe ltayoma hJ1.i9'ındı. 

Dersler eylül blrdc baflar. 
Akaretler 62 '.No. 

Eğer keskin ve sağlam 
bıçak istimal ederseniz 
k~ndinizi traş etmekte 
hıç bir tnüşkülata maruz 
kalmazsınız . 

Gillcttc bı~n pek salJılft 
SMftidd çeliğfndaı mamılfdur. 

Yola çıkmudan n.w/ bir ~ 
lrı almaruzı dcr~tır ediniz. 

Gillette 
:ocıı.O~·H Operatör Geıfı4H.etı .. 

,. z 
BASUR I\1El\1ELERİ 

Fistül ve sıraca1an amcli-.ath 

:ım~li3 atm:ı c rktinli.. ıedn\ı \C bil· 

cumle amelı~atı 11 ra •der Saaı J.7 

Dıvan ' olo A<"J hamam No 20 

Diyanet i lcri levm•.ım · 
m iid iirI iiğOnden, 

t.lııyratı şe ı ı feyr muktezi 8000 
kilo Hunırli cııııııııılt•ıı ıı. " l ı..o

' t !ilmi tir. 

rn \ C 8)111 ııuılıalıJı• 11 1 t ı . 1 ılc· 
ruııuııdn kAııı l i ırn ııar:ılı ,A}f) )ıı :ı kı.>· 
nıdindt• uç bap ıl ık 1 .uıdnl,ı hi i '3) İ· 

1111111 ızıılcsi ;unıı ııcl.ı furuhtu ııı .. arrur 
edıp ıcm kılııı.ııı ıııu1,a)ed ındc 73 
numaralı clukk!ln ] lO lırn ve 77 ııumn· 
rıılı dukk&n J(ıO lıra ve 13 mırnarnh 
dukkftıı 275 lirnds mu~teriııi uhte iıı~ 
ihalr• İ İt:m kılınmı i r.<le lıeddi ınuza· 

MIKTARI 
Metre 1600 
Adet 100 

.. 
Çift 

100 
300 
600 

lllll 

nıüdürliiğiin 
CİNSi 

Patiska 
Havlu 
Yün fanila 
Terlik 
Çorap 

en : )ede haddi l&)ıkıııda ı;ıırulcmcdif,.U.den 
teındidı•ıı illlnı karargır eoldıığundan ıa· 
rıhı ilandan Jııl itih:ır <Jluımııcu gunu 
ıholei kaı'iyesırıirı ıermıı nııılrnrrer buh>ıı· 
muş olduğıırıdıın talip olnnlıırın kı~ meli 
muhamıııt nelerinin } ıızde onu n betin· 
d o pey akçasını mıı•la!!hıben 1 ntilı ıı-n
t<ıııa 9'29 • 4746 11unıara ılı ıııurn aaıla· 

" 
Guraba hastanesine .. lüzumu olan ba~ad muharrer beş ka

lem levazım ayrı ayrı munakasaya zaz edılerek A~ustosun yirmi 
dördüncü Cumartesi günü saat on beşte ihaleleri icra edilece· 
Jinden talip olanların şeraiti anlamak üzre levazım idaresıne 
ye ihale günü de idare encümenine müracaatları. 

rı ılAn olunur. 

Jıul ııı lı,..ıııdcrı : llir 
dt>\ ııın tt' nıını ıı11nııı la ı ıa uı. 

ı lnn nlııı • 

JO \,LI\ ıl ) ula m hi 
1030 
lıı~ı 



KTIS IKTiSADi 

Muha/aza v iştir uz oto 
( ·4 yahut C. 6 SİTROEN otomobili AYrupa arahalarınm mütta ıT oldukları en esaslı keyfiyete azami surette maliktir:iktisat ve idare 

Bır SİTROEN otomobili gayet•~ benzin ve yağ sarfcJer. Zira: Motörü asgari hncmi istiabına göre azami semereyi temin eder. , 

Bir SITROEN otomobili pek az lastik eskitir. Zira : Hem hafif tir ve chnı sıkleti dinglllere gayet mütevazin olarak tevzi edilmi tir. 

Bir SİTROEN otomobili pek f.Z yedek akaama ihtiyaç messeder. Zira: Gayet iyi ve sağlam imal "eililınit" oldutu gibi hiÇ bir suretle qınmuına da i.W yoktur., 

r ~ ~ 
~ 

1 

Doç kamyonları her nevi yolda, en ağır şerait tahtında ınuvaffakıyetJe çalışacak 
tarzda iınal edilrniştir. 

Çan1ur, yağnıur kar ... l)oç rnot<lriiııün 
Menıleketiınizin her tarafında ))oç, kı ııı 
şöhret .kazanınıştır. 

kuvveti karşısında hükünısüz nıanilerdir. 
kar]a kapanını~ yollart tek başına açınakla 

Dik yokuşlarda l)oç kaıııyoııunun çeknıe kuvvetini tecrübe. edin. IJiğerlerinin boş 
olarak çıkaınadtğı yokuşları, l)oç kanıyonunun azaıni yükle tırınandığını gördüğunüz 
zaınan sahibinin enırine bundan nıuti bir nakil vasıtasııu ta"avvur etmenin imkanı 
olnıadığını siz de tefrik edeceksiniz. ı ı 

~ü~~c§l t~ccr(Jı[Q)~ e<dlüna~ g 
ürkiye için unıunıi v i 1 i : 

ş··re Kemal Halil, Mehmet Rif at ve A 

ası 
İdarehane ve atış yed: 
Beyoalu tstiklal caddesi "o 168 
1.,clefon Beyoğlu 2124. Telgraf: rratko 

t;araj ve tanıir }·eri : 
Aya paşa Jandaı-ına karakolu 
Telefon Beyoğlu 755 

başuıda 

iia~rr~ 8{Ç<§lllil'lt<§l0o kD<aııro: 
Ankara : Zabıtçı Zade ve ~eriki 
İzıııir : Mahıııut Celalettiıı hey 
f(ayscri : Muhaddis zade Alim hey 
Adana : l\1ulıarreın Hilmi bey 
Gaziayiııtap Güzel bey zade l:lasan hey 
1'rabzon : Hacı Abbas ve ınahtumları 

l 

Diyarbekir : Pirinççi zade Sıtkı Nedim ve 

Hur~a 

Saınsun 

(
., . 
Yircson 

asuhi E at bey 
: E~at cf ~udi za e Seyyit 

Hilal bPy 
İsınail zade ahit 'c ~üre ası 

: İntibah 

=-=· ..,,... 
-- - -- - ~ .. 

·Tr 

Baladaki klişeye azami dikk:ıt etmek yalnız 
bayilerin değil ~a<d!H~m lb>Dç:a~O ft • 

'tDmaı ~<dl®fiil bDB~tYımD<e ~ey -
f e ınHdl n o e ır n ifil u=riH~ ifil 'ff aı art o e ırB k~ ı CI 

Z8SOlflHdlalli'i)~Oır0 Çiiııkii son zamanlarda 
ladium bıçağının temin cUiği şöhretten istifa

de etme) istiyen bazı açık gözler aalJ:=lla~ .. 
ki ~au9ID'6nM 00 ffllcBliiiilU aOtOIMl<dl 
pDyasayaı salhıit® bO~alKDaırr 
sıtlı ırm lQışO<eır<dln ıra Binaenaleyh salıtc1eri 

ltiı~eır0(fl)C)~~n °01hakftki ~eonme
SÜ snt?.EOe&rn a0<91aı1t:masnnoo 

Yalnız Almanyarun nıe~hnru alenı R T .. 
fahrikas ı taru fmd.ın imal edilen 

ve haladaki kli~cdc görülen Hadinm tı ra~ hı
çaklarmı Ketenciler ve Marpuç~ular vt• Tahta
kaledeki mnhterc.-ni tiic('ar \C dükkaneılardan 
arayınız. 

Fiatı: 10 adedi 70 kuruş, adedi 7,:)0 uru~tnr. 
Herliııde Tcuıpelhofta Rot-Bubncr şirketinin 

Türkiye unımni vekili (,alata<la kiirkc:üba~ ı Ha
n mda ı numarada. 

,:;;:.Al·· ....... 
~d.:, ~~,, . . ~ > i E p· ___ __./ 

I Ana ımııfı ilk ve 
erkek tali kısımlar 

Dh•anyolu : Çifte Saraylar 
Bütün smıfları teşkil edilmiş tam devreli lisedir. Kayıt ve kabul 
işlerine 19 Ağustos Pazartesi gününden itibaren başlanmıştır· 

Müracaat zamanlan Cum1;trtesi, Pnzartesi, Perşenbe günleri saat 
fı ,J 10 dan 17 ye kadardır. 
n~ ) T clefon: lıt. 1995. 3496 <~ıa~~~~ 


