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Perde btaabal, Ankara eadıle.i 

~~DAM,, Yurda. 

İKTİSADI 
TETKİKAT -
Seyahatlı çıkan 

azadan bir 
kıs m'ı dön clü 

-İktiıadi vaziyetimizi tetkik için 
ıeyahate çıkan iktisat meclisi alisi 
azuından Mehmet, Vehbi, Raif 
Necdet ve katibi umumi Nurullah 
Esat beyler, Gireson, Samsun, 
Trabzon cihetlerinde tetkikat icra 
ederek dün sabah tehrimize pl
lllİflerdir. 

Salihattin, Muhtar beyler Am
uya , Tokat , Slvua gitmiflerdir • 
Kayseri tarikiyle Ankaraya ~de -
ceklerdir. Bekir Vehbi bey de Zoa
ruldakta kalmqtır. 

Bir muharririmis tehrimüre ıre
len azadan biriüyle din görilfmlt 
ve fU izahab almıttır : 

ktisadi tetkikat devam etmek
tedir, ne zamaa biteceti malOm 
detildir. 

Seyahahmı:a bitirmede• yap
tıtımız tetkikat hakkında hiç bir 
feY ı'5ylepmeyecetim. ı8aradan 
tarakyaya giderek tetkik seyaba
tına devaıa olunacaktır. 

ostacı Alinin katili 
19 seneye 

mahküm old · 

~1111111 1 GAZİ Hz. ·ııııııı~ 
;; Reisicumhur hazret - ; 

leri dün akşam Nat yedi 
_ buçuğa kadar Dolmaba- :: 

hçede istirahat buyur -
-· muşlar ve yedi buçukta 

"Sakarya., motörüne ra· 
kip olarak Boğazda bir 
tenezzüh icra buyurmut
lardır. 
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KİN! 
HASIMLARININ 

• • • 
EKiNLERiNi 
YAKMIŞLAR 

Şiledeki bir cürilmlerindeo do
layı l'örülen lüzüm ilzeriue tevkif 
olunan S kiti d6n tehrimiz tevki
faneaiııe 8'etirilmiflercilr. 

Tahkıkatamwa nazaran bu 
adamlann maznun buluaduklan 
cürüm şudur : 

Şilede bulunan bazı köylüler 
bir azazi ve ekin meselesinden 
yekditeri ile kavga etmişler. Ka-
vga bOyümOt ve bunlar birbirleri
ne kin beslemeğe batlamıtlardU'. 

Nihayet Şilelilerden Musta
fa , Oıman , lbrahim , Haydar 
ve Rıza iıimferiodeld eşhas, dij'er 
köylünün ekinlerini baştan aşağı 

yakmıflardır. 
Bu vaziyet kartısında müddei

umumilik tahkıkata vaz'iyet etmif 
ve bu adamlar hakkmda birer tev
kif müzekkeresi keserek, btanbul 
ağır cez:a mahkemesinde muhake
edilmek üzere tehrimiz tevkıfane
ıine celbetmittir. -
Taksimde yeni 

ı-aylar 
tefriş ediliyor 

Taksim meydanında teıviyei tü
rabiye ameliyesinin tatil edildiji 
laakkındaki haberler dopu deti)
dir. Bu ameliyeye devam olunmak
tadır. Diter taraftan dün Tabiin 
•eydamna tramvay raylannm tef
riti•• lNıfla•mlftar. Taksi• ba'+
siıaia U.IUldu bir maka yapa
luak hat "eski talimltane meyda
'ıadan ıeçirilmekte ve Taksimde
ki aptesane yamadan Beyofluna 
indirilmekte4ir. 

Eberiyel olınpdJlı iPn 

Bayrı mObadlll~r 
dOn lçtlnıa edemedi 

Oln lçtinıaa ittirak eden mahdut iza 
. Ö ü - deki haftalar içinde 

Dün Türkocagıada toplanmaıı lerdır. n muz 
lnukarrer bulunan gayrimübadiller in'ikat edecek olan konpeııfn 
C • • h • ti · k · ddelerden ibarettir: emıycö ey e umumıye oagre- ruznamesı fU ma 
•İ in'ikat edemcmiftır. Buna se- 1 - Heyeti idare raporu, 

bep niaamname muibincc mukay- 2 - He.sap raporu, 
Yet azaya nazaran 164 reyle nısa- 3 _ Müddetlerini bitiren heyeti 

bı ek seriyet hasıl olabileceğinden- idare yerine yeni bir heyet intihabı 
dir: Bu rey adedinin asaleten veya ve bu heyete verilecek salahiyet 
Vekaleten olmasında bir fark yok- meselesi . 
tur. 

Gelecek kongre günü ayrıca 

gazetekrle ilan edilecektir. Dünkü 
kongreye gelmiş bulunan azadan 

bir kısmı k ongreye kendi menfa-

Gayrimübadiller arasında şim-

diki heyeti idaren in i craatına mua
rız olanlar da oldukça büyük bir 
yekün teşkil ettijinden, gelecek 

ok hararetli olacatı 

Cümhuriyet için, Halk için 

Dsmet pş. Hz. seırglde 

~a,vekilimiz dftn sergiden çıkarlarken 
Başvekl~~ı~ ~mes paşa hazretleri dün Calataaaraydaki yerli 

mali~ ~r,.sını sıyaret bu)'Mrm~şlardır. l.met pata hazretleri gerek 
sergıru~ ıuızkmmdan, gerek lıefbır edilen ıaafiann tenevvü ve muvaf
fakıyetioden son derece memnun olmuşlardır. Başvekilimiz izas ve 
ikra'!1 .ed!lmi~, bir müddet is!irahatten sonra avdet buyurmuflardır. 
Sergıyı tımdıye kadar gezenleno miktan 30 bine yaklqm .. br. 

ŞARKTA 1 BORSAD=-.o=--=A-
HALK BİR 

ŞARKISJ. İÇTfMA! 
Toplamağa çıkan -
hey'et dün gitti. llıtnk mülflessilleri 

Kouer • ·ar .atl6d\ .V.... d D 
Zi1a Bera- • .yuetlnft ....... toplandılar 
Fer r • h ve,. ... _ !!l!!!Rl.-11!!!11!• 
MehmetRa
l'P Be)'ler
le halis ...... 1 

netı namıu ı 
Aptllkadtr 
bey.ıen mtl-
rekkep bir 

te1'et din 
mir ••P"

nyla telıı.i· 
mi&den ha-
reket etm!f-
1 erdir. B"' 
hey'et Şark 

viliyetlerin· 
de halk tar
kılan topla
yacaktır. 

Hey'et bi 9 ey'ete riyaset eden 
hafta TraL. arül'elhan müdüril 
sonda otura- Yuıuf Ziya Bey 
cak aonra Erzuruma ıeçecelderdir. 

Hey'et Erzurumu merkez itti
haz ederek çahtacak ve orada 2S 
gGn kalacaktır. Hey'et sonra gü
milthaneye gidecek daha sonrada 
buraya avdet edeceklerdir Hey'et 
azami bir buçuk ay zarfında bu se
yahabnı ikmal etmiş bulunacaktır. 

--Din bone4a b·-Laa.. murah-
laaıllnla, iaGrekkep bir komiayon 
topl-.•8'r. itti~ O.m..ıı, 1., 
ziraat. EmWı •e E;ytam, Doyçe 
.'tlid.t i>aak, bank Kommeniyale, 
~ikaa ekfprea banka munh
... 1ftlrai etml,lerdir. 

içtimada yeni hona bnunu
.._ tatbikab hakkında ıörüfll
'*aitMr, Bu komiayoa daima Bo, .. 
.. ••clilİ Ue temas edecek, ber
ea ne bankalU aruıncla yapalaa 
!"P-ele ve tahaddüa eden ihtili
ftMt koatroJ edecek ya:ıiyette bu-
luaacakbr. · 

Diyamondoplos 
gitmek iızre 

Muhtelit mübadele komiıyonu 

yu"an heyeti reisi Diyamondpoloı 
Yunanistan• gidecektir. M. ·Diya
mondopolus hazırJanmıttır, hareket 
için memleketinden haber bekle
mektedir. M. Diyamondopulosun 
4-S gün içinde gideceği söyleniyor. 

Bugünkü koşularda genç biniciler· 

Karacabey harasımn birincı talebesi 

Bufiinkü ilçüncü yaz yantının harasında cahm ve mümarese 

4 ndl .. yfada: 

Borsa 

SDOr 
Telpaf adre1h ..._., .... UWAM 
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Çin de 
BİR MUHAREBE 
İHTiMALİNDEN 
K(>RKULUYOR 

Tokyo, 14 [A.Al 
Ajans des iıou,·cllc in Ma· 

nchuliden aldığı bir habere 
nazaran Çin ve Rus kuvvet
leri arasında Manchuli nin 
garbındaki tepelerde bir ~?· 
sademe vuku bulmuıtur. Çın 
piyadeli, Ruılarıa açmıt ol· 
duğu ateşe mukabele etmit
tir. Manchuli de panik hft· 
küm ıflrmekte olduğu IÖy· 
leniyor. Zira bu •ludeme
nin Çio-Ruı muha .. malının 
mu.kaddemelini teıkil etme· 
ıinden korkulmaktadır. 

Mo•kon, 14 IA. A} 
Tas aJaıw düa Sovyetler teba

aıından 166 kitinin hudut haricine 
çıkanlmıt oldutunu ve ıark demir
yollan tulleleilnln hepsinae l>ir 
çok tevkifat yapıldıtmı Harbinden 
aldıtı bir habere atfen bildiriyor. 

Harabin, 15 (A.AJ 
Konsoloıhanede taharriyat icra 

edi13iği zaman tevkif edilmit olan 
39 ıovyet memuru 10 haftadan 
beri muhakeme edilmiyerek tahb 
tevkifte bulundurulmalarına kartı 
protesto makammda olmak üzere 
açlık grevine batlamışlardır. -
kısıklı tramvay 

şirketi 
tasarruf ediyor 

Üskükar tramvay tirketinde 
memurin kadrosu haddi urariye 
indirilmittir. Şirkette az adamla 
çok İf görmek gayesi takip edil-
mektedir. Hatlarda çahtan memur
ların miktan az oldutu için muai 
fazlalaşmaktadır. Yalmz kontrol 
itinin bakkiJle if ua için, üçe in-
4~olu kootrel-uriannm Mte mua n -......ı adldür-
den Wrcle muavialilıı tiı.ıu. 
dGfilal mektedlr. 

0,Jcüdar - Kıukh batb her ne 
kaclat yazın mühim varidat temin 
etmekte ise de kıf ın murafmı ko
ruyamamaktadır. Üaküdar-Doıan
cılar hattı yapıldıktan sonra bu 
hatbn ahnacak temettilün Kısıklı 
hattındaki zaran da konıyaeatı 
lmit etlilmelctedir. Bu UtbD hı· 
pata kafa kadar behemehal ikmal 
eclileCektir. 

Şirketin imtiyaz huduttan da-
IUlincielci ha~r evveli tek olarak 
inşa edilecektir. Şebeke bu suretle 
ikmal edildikten ıonra hatlar çiRe 
feftktir. 

"Zeppelin '' Dün yayı devir 
etmek için 

seyahata çıktı. 

Tokyoda hazırlık 

Balonun kumandam Hu1eo 
Eckener Ye muavinleri Flcm

nıiug 'e Lehmaou 
Evelki gün de yazdığıma& _.Jbi 

Graf Zeppelin ayın on dördünde 
sabahleyin Fredrichshaven' den 
devri ilem seyahatine çıkmıfbr. 
Balon doğruca Tokyoya gidecektir. 

Bu kasımda, bilhassa Siberya 
(izerlııde sey.ı.at son derece müş
kil olacakbr. Fakat balonun Jilva
rilİ Dr. Eckener mütkilibn ikti
ham edilecctin kani bulunmakta
dır. 

Balona •m ileme ift&ak ecl• 
biı ku ::.\.,,.. : yC)ica. !! 
ef1A ~n • y~llrilJ'a-
OQ faJwib11. tek AiYa...oi 
.balona ahhma11,1lp ahn ftir ~ 
lit teklif etmi""'. 

Tokyoda baloa X.$111agauı11 
hangarına inecektir. Ze.Ppelini 
muvaseletinde ka,fılamak için, 
Japonyada- 480 cfi lı~ hkme
tioe alan-. n bwdan balumaa 
muvueletiodeJd vuifeleriı;ai örreı
mek için, bir çok marıevral• J.,.. 
tın'ımatbr· 

Friedri~ U fA.J\I 
Zepella iN ...... .. ela T• 

yoya dojw 11Ç919flw. 
Zel>'lia yediye ~yı:ek luala H.. 

renberı üzeri.nele uçm11ftur. ~ 
nun saat 10 da Berlioe l'elmeei 
beklenmektedir. 

"Re,it paıa" dün gitti 

BugOn Anafartaıar 
ziyaret edlllyor. 

ŞehltHlderi ziyaı:e~ e~enf.c-rden bazı zevat 
.. R~ paA., Tapunl şchıtliklen zıyaret etmek isteyen zev:ıh 

hamil oltfWtu halde-, cNn a~m •at ıeki~de 'hareket etmittir. Bu •er.e 
siy.,...tciı.ria .O.dan p99n senelere nazaran fazladır. 

fJJ':.~1·..t• yarı~ iştirak Dikili sandık emini 
Y ant ve ıalah encümeni ( Ka

racabey) harasında bir binicilik 
mektebi açmıştır. Bu mek tebe 
memleketin her tarahndan gele~ 
Türk köyl.ü çocukları kabul edilir. 
Bunlar bır mütahaasısın i<laresi 
altında olar:ık fenni ve asri bır 
s~r~t.t~ • ~ayvan bakımını ve yarış 
bm!cılijin ı Öğrenirler. Memle
ket~n. ~ek muhtaç olduğu iyi seyis 
ve ıyı Jokeyler bu mektepte yetiş
meğe ve meydana çıkmaj'a başla
~ışt~r. işte bu g üçük Türk sipa
hılerı bu hafta 6000 metroluk bir 
nıesafe üzerinde manialı bir av 

Dikili hapishanesinden kaçan 
sandık emini bu defa tekrar lstan-
bul da yakalanarak f!hri~ize geti
rilmiştir. Ömer Lutfü, vah muav nl 
beyin nezdine çıkanlmış ve sorulan 
suallere ert bir ı : anla şunlan 
söylemiştir : 

"Benden ne istiyorsunuı? Eğer 
p ra isti) orsanız, size b · r çek e
re} im ba k d n ahPız." 

LOtfü e ndin~n cinnet getırdıği 
zannolun• k muayeneye vkedi
lecektir. 

Mamafi dün tevkif müzekkeresi 
ı __ - =•---L 1.- -:•'-•n•v• ~ t1lmıct1r. 
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San'at m ktepleri 

Maarif 't>kili Cemal Hüenü 
Bey efendinin san'at mel.:tepl<·ri 
hakkrnda irat ettiCi nutuk bu me
~'ele hak.kında Lir daha dikkat 
nazarımı (•dbctti. 

D<>rJinıiz büJük.tür: 'fiırkiyede 
Nn~atkar lüzumu clere1.·eainJe de
lil, ı•ek ıı~. San'at \ •~ birfet kıul· 
rolan ektıik. Kat; nıarangoıı.unıu~~ 
duvarc:mn,.., denıin·imiY., teııckt•t·i
miz, elektrik4;itniı, makinlstmiv:, 
,,. fi., Htr ~ Henüz hu haptetki isıa
tiııtikle.r inti~ar etnıedi~inden hun
ların mlklan lıelli değil. Yalnız ~u 
resmi ralı.amları gözden gc~irdim. 
Umum nufutıumuz H,t,ıı0,375 tir. 

nu vatamla,ıarumzm kahir ek
ııerİ)eti J\ö:rlüdür, yani ~an'a•kiir 
olm.ıktan uzaktır. 

\ı ıla)et \e kaza nu:ı lı.nlcriıulc
ki umum nııfuı; miktarı ancak 
:i,305,879 olup lnınl:ıno mühim 
hiı kısmı da ziraat sayesinde gr
~inir. Kaza merkezlerimizin çoğu 
biı er köytliir. 40 bine kadar nufu
eu olan şehirlerimizin ehalil!i 
2,780,102 dir ki umum ııufusa ni
tıpt•ti yl'izde 20,35 tir. Bunun da 
lıl'psi san'at eahibi dc·~ildir. 

Bir kö) lii rnc:wlekcti olan Bu· 
lgari landa bile ımn'at erbabının 
nispeti .;ok ziya<lt•tlir. Ufak bir 
hı·sap: ipticJai wevat iııttheal eden, 
yıuıİ c_;ifçi, haltkçı, llVl'I, \. •., yti
z<le 75, 29. Madenc· i~ 0,1 l; sıuı'at

ktir, 9,9J; ııakfiyt>, 2,01; tİl.'.aret, ba· 
nka, v. Eı •• 4,57; Ü6t tarafı da asker, 
memur, ıerhes ~@ldder, gelir ea· 
llipleı·i, ev a,ıeri ile ugra~an}a:r, 

i•~iler. 
Bi~nı İetatiııti.kkrirııiz ikmal 

eJiliu~.- ~öret:e)i~ l i Türkiyı•,f e 
.köylü Biıvcti Bulgaritıta~<lan fü,.,fa 
ve ~ao'atlı.ar ~i ... pcli Ja!,u azdır. 

lptiJailikten çıkmak, ve hayatı 
unızJatmak iç: o bt !ıemehal bir 
san"aıkar sımft t~§Vilinin çarı ~ini 

Luluı.ah)'ı:t.. MiUi urnmrlano gituıc
ı;i iızerinc biz<le ean'at kadroı-ıı 
ekısik kaldı. Bunu münı k lin ııwr

tf:bc ~alıuk doldunııah} ız. llu ga
)t'ye en ı:ıalim yoldan ••arınak ic;in 
amerikan ntıuliinü ihtiyar e&mdi, 
yani çıraklıkran vaıgcçeıelı,; ıuek· 

ıcpleri talviye ctmdiyi.z. J~ıe ma· 
ui( 'eki'ılctinin tnthıgn tıİ) aı;t•\ tc 
budur. 

talin mektep için muallim Ja· 
,;un. Vekil Bey lıu •·ihete işaret 

etmiştir. Evvela nıuııllim, 11oma 
talclıt-. t;öriiliiyor ki İ1' \"etiotlir. 
Mir kararla, bir kanunla binine e 
tw.-a yeli•mez. 

H.ıun, yurul:n, mütemadi nıc

~i nctieeainJe bu 'ayeye vara
t·a~.a.. 

Meml~k~lle ııan'ıtt ve birfet, 
maauea.ül ım'aoeye girm(':mi~ti. 
~er u çok esu olu)cı onun 
~rine l>iı bina kurmak. mümkü
ıulU. UMa çırak ye•ittirirdi-. Şu fa· 
•dirdc et'Debide• ietianeye me"bu
'l'u. Ya bar~o talebe ~ünderet:f'tİ.z, 
ya oralardan muallim r;e&irte.-e~iz; 
yahut her iki usule mürac:aal ede
t·~~ia. Memnuniyetle ~örüyoruz lı.i 
hükumet h~r iki .;•reye de teves
etil etmiştir. 8an'atkar yeti~tirınek 
~in htilı;eden ne kadar ııarfiyat 
~llf8a revadır; ~idct't!k rıaralara · 
yiizde tia ui.z afac ~ıs. 

Hayat pahahlığınıo en •:ezrt 
iıa)e çaresi bu ~ibi tedbirlerdir. 
l\lemlekeue faaliye~ liy. Asri ve 
fenni siy artmalı ki ke11di kendi
mizi get;intıireliın. Bu Ja un'atla 
olur. 

Tüccarın çoğu 
sınıflarını 

tenzil ettiriyor 
Uzun müddettenberi T icar et 

odası tarafından tacirlerin ev,-elce 
tayin edilmiş o!an sınıflan hakkın
da Odanın piyaııa memurları tara
fından tahkıkat yapıJmaktatlır. 

Bu taMukahn sebebi şudur : 
Son zamanlarda piyHada:d dur

ğunlui<tan dolayı bau tacirler Oda
ya m<ıracaat edere:< mınıflanmn 
tenzilini İ&temiş:erdir. 

Çünkü her hangi .bir tacir oda
ya birinci sınıf olarak kaydedildiği 
valtıt başka bir üueti kaydiye ve 
teahhüdab şehriye vermege mec
burdur. 

İilind ıımıf olarak kaydedildiği 
zaman başka ücreti kaydiye ve 
teahhüdah .şehriye itası icap eyle
mektedir. Üçüncü, dördüncü sınıf
lar da ba.,kadır. 

Ücreti kaydiye ve teahhiidatı 
şehriyelerin alınma.smdaki esas ta, 
sermaye esasıdır. Bundan dola
yıdu ki son zamanlarda ıınıf
larmın tenzili için istida ile mü
racaat eden tacirler hakkında 

mahallinılen ve komşularından tah
kıkat eFa~ı kabul ediJmiş ve ma
alesef tenzil sınıfını foljyen tacir
lerden, ekeeriainin lıalta yüzde 
doksanının ııermayeleri azaldığı 

görülmü~tür. 

Hatta garip olara!t bu müra
caatlardan birine iyice itimat edil
memiş ve odanm idare heyetince 
bu müesaeaenin şeref -ve Eermaye
si 11azan itibara a]marak tekrar 
tahkikat yaptınlmı.;lır. 

Neticede hakikaten bu müe1.
ıuenin de aımfını tenzil ettirecek 
kadar sermeyesinden kaybettiğj 

görülmüştür. Her hafta toı.: ranan 

oda idare heyeti tüccarlann tenzili 
aınıfı üzerindeki tetlı.iltabna deva
etmektedir. -
Emanetle 
Emanet, nu~hkfını 

anıelc kullannııyacak 
Mıııhkemeler, }'Cr&İz, yuTtııuz 

serseri ve dilen4:İll'rİ elut'nyetle 
idarei hususiye ve belediye hiıme
tlerinde ir.lihdama mahküm et
mektedirler. 

Son zamanlarda şehremaneti, 

mahkeme llara•;yle gelen bu nı
ıerileri kaimi etmeml'ge başlamış, 
polia vaaıtasjyJe gelen mahkumları 
ldarei huauaiyeleıe jÖndermi~t' r. 

Bunun ac:behi, bu mahkumlann 

iş ı;örmediktt'n mııada iş gÖJ'en}ere 
de mani olmalan, lt.oğu,larda ame
lenin parniannı ve eşyasını ça.lma
lan, iş~nni bırakarak ka~makta 

iki çocuğun 
kavgasından 
çıkan cinayet 
Geçende Kadıköyde Recai zade 

Ekrem sokaj'ında ilai çocuğun 

kavgaaını ayırmak isteyen Onnik 
isminde bir ermeni ile şimeneöfer 
memurlarından Ferruh efendi a.ra
smda bir kavga çıkmış, bn kavıa 
neticesinde Onnila efendi sustalı 

çakı ile yualan•nak ölm~w. 

Bu cinayefjn fajli olmak üzere 
tevkıf edilen Ferruh efenc!i»in mu
hakeme5ine dun atır ce2a mahke
me•inde ba~·and1. 

Fes-ruh efend~ hndiıeyi kısa~a 

şöyle aalalh : 
- .. Vak'a gece~i Onnik «-fen

di, kendi aralarında şakala!icın ço
cuklara müdahale elti. &n bunu 
yapmama.ını IÖyledim. DihJemedi 

ve bu ıefer bana taanuz etti. Ken
diıine ibta.ratta bulundum, gene din
lemedi. T ecavüzatmı daha ziyade ar-
tırdı. Beni vurmak istedi, kaçtım, 
kovaladı. Nihayet kartıla11bk. Alt 
alta, üst üste boğuştuk. Bu esnada 
kendi bıçağıyla vurulmuş-... " 

lsticaYabtan sonra şahitler din
lendi. Anadolu ajann idaJ'e me
muru Hayri beyle refıkası, filhaki
maktulun elinde bir bıçak olduğu
nu aöYlediler. Ltil gencin hem
şiresi Zeynep hanım da aym şe
kilde ş~badrtte bulundu. 

Yalnız Mıgudıç i~miDde 'bir 
ermeni şayanı dılakal olarak laad·
aevi şöyle aalatb: 

- "'Cinayrt gecni eBıade ite 
beri yel değinneıajndrld erime sl
diyordam. 

Bu soJı. tın b~ıaa gddillm 
zaman illi kifiniu ~tç o!, 
duğunu gördüm, ıt0kalatao geçeme
di rn b~r ilen ıra durarak aeyrettim. 

Bi .. arahk Ferruh bey o!duğunu 
sonradan öğrendiğim şahn belinden 
bir sustalı çakı çıkardı ve Onniki 
yurdu. On<?an sonrada çak\yı ora
da ki bağçeluden birine alarak 
avine kaçh ben polise baber ver
dim n Ferruh beyi yakalattım.,, 

Mıgırdi~ efendinin bu ~ehadeti 
diğer şahitlenn anlattıklarına ta
mamen muanz olması dolayısiyle 
mahkemece şayanı diklrnt gürüldü 
ve Mahkeme aaiblnin lıuıuriyle 

vak'a mahaHinde ge~e bir keşif 
yapılmasına karar veriterek muha
keme 28 ağustosa ta'lik olundu. -Mahkemelerde 
'"Resimli Ay,, aley

hine bir 
dava açıldı - -

olmalarıdır. ile.indi ay mecmuuınıa bir 
Emallf't amelHi ekseriyetle nüs.ha&ında intişar eden: , 

münferiden çalışmaktadır. "Sesini kaybeden fdıirn eerlev-
B\• itibarla mahkiiml:m naza- hah bir :Pirde kemüniatlill propa

reti mütemadiye altında bulundur- saodaaı mevuıt olduğu dolayuriyle 
malı kabil olamamaktadır. Ha1bu- müddei umumilikçe dava ikame 
ki idarei buauı;iyderde bu mahzur olunmuş -.e enalu ~üncii ceza 
yoldur. mahkemesine verilmiştir. 

Çünkü ida ... ei hususiyelerin • T defi nefse sebebiyet- İbra-
ameleııi ekHriyetlc toplu bir halde bim isminde birini bir kadın yü-
plışmaktadn. ı.ünden öldüren Zelr:eriyya isminde 

Çoplerin imbaı;ı bir gencin muhakemesi dün ağır 
ceza mahkemesinde bitmiştir. Nu-

Saraybumundan Kumkapı ve fus kaydında 327 tevellütlü olduğu 
Samatyaya kadar imtidat eden gözüken Zekeriyyanın 25 y~ında 
aahil boyu latanbulun bütün mi- olduğu hakkındaki Tabibi adli 

Barem kanunu zahrafabnın toplandıtı yerdir. raporu üzerine tevellüdünüıa 321 
Emanet, bu mah:ıUJ'a mani ol- olarak laıhihine karar verildi. 

Gelecek ayın iptidaıundan iti- k - .. J 3 4 
ma uzere çop mayna anntn - Badehu müddei umumi iddia.sım 

baren memmlar maaşlannı Barem mil uz.ağa dökülmeıini müteahhl-
serdederek. Zekeriyanın katil kas

kanuna tc\•fjkan alacakJardw, yani de tebliğ etmiştir. Çöpler açıkta tiyle olwayıp te•efi nefiaten müc-
eyliı' bidayetinde Barem kanunu- dökiildükleri halde lodos havada rimiydini i•tedi. Hey'eti ha.Jıônıe 
nun latbikab ua,hyoıeakbE. Kanun bu sahile biıiktiğinden bu semt- warannı buırün vercceetir. 

len:lc oturanlar şikayet ediyorlar. } 
şimdiliJI yalnız 11!.UVlleneİ U .. U- 1 ı• ese Aıe:ıı• 

lıtanbulun en l"ü:ıel aahilleria- r ışa m . "'° 
naiyedeo maaş alanlw içindir. Mu-

den biriain ~yk mülevves haWe t J 
hasebei husuaiyelenltn •aat ala- bulunman çok çiAia röriilüyor. Ve gaze e er 
nlar:> ıelinu, bir sene ı.adında lata.nbul limaaa ve Marntarada- )rli.p luuıli.eaiain İatDıtala .L.i-
vi~ayeder bu memurlann derece- ki su cerevanlan çok 111iilehavvil rtıinee tahlulaabnaa icrua e .... a
)t'rini tespit ve bir c.:dvelini Da - olduğu için çöpler deai:ıe açıldan da nepİYJ11Ha ·inal._ suctela 
biliye vekaletine irsal edecedlir. dökülmÜf ol•alar Wle akıobma hakloada aiMWei .. u..ı&Jr.~ tala-

Dahili}'e \•ek~leli de bunlan tesirinden maaua 'bulunmuyorlar. bat yapılaeajl h-"lmula 4lia .. ..._ 

te1 kik ve btr derece Jisteai iluar Emanet, .enelerden beri dev... llyet,. refilômnde Wr ~ Yanla. 
eden bu çirkin hale nihayet Yel'• 

cdnek vilayetler.? tebliğ edecek, Keyfiyeti •Üdei amumiliktea IOf• 
1 _ mek için çöplerin imhasını yeni duk, bo~v'- ı.-.blig- .... t y-•-~ olmadt~ ... l>unu müleattip muhaaebei huıu. J ~ ... - .... •&9M 

"Zevcem verem, 
çucuğum· doğdu, 
bu parayı aldım.,, 

Ceza mahkemeleri son ı.aman
luda bir çok ihtilas mazmınlannm 
muhakemeleriyle me,gul 'bulun
maktadır. 

Bu meyanda aju ce•a mahke
meıü diin yeni bir ibtifi.s ma:anu
auaun muhakemeaine ba.şlamışbı-. 

Kule kapu idarei buaunyc tah
sil memur11 Sadıll efendi 1395 lira 
ibtilia ettigi.ndeıı mahlleme)1e ae
vkolunmuş bulunmaktadu. 

Rei5 ne i~o bu İ.fİ } aphğmı 
Sadık efendiuen sorôuiı.ı :ı:aman, 

ma:r.nun şöyle anlattı: 
-"Karım verem ol:m:.~tu. Dok

torlar acilen bunun önünü almak 
]azım geldiğini söylediler. Hal bu 
merkhde) ken çocugum da doğdu. 
Büsbütün şaşırdım • Bu vaziyet 
karşısında, değil bap.ıri, tHkifi, 
idamı mucip bir .:ürüm işlenmesi 

lılılmgelıı;e kerhen yapacakhm. 
İşte bu sebepten tahsildarlann 

bana getirdiklerj parayı kısmen 

rimmetime geçirdim . ., 
He:t eti hikime bu ac.ıkb itiTaf 

kal'flamda daha soracak bir ıüil 
göremedi. Bir ehli vukuf tayinile 
heaababn tetkikine karar Yerer~k 
muhakemeyi ~8 ap!ttosa bırakb. -

Bu ne biçim iş? 
Selini& •iibadillerinden bil' ai

le, ialıı.ana miitea.lük biitün mua
mdelcnsai ikmal ettirerek keadi
lerme lıü H' •erilmesi içia bma
daa bir bu<uk sene Hel l.u.nbul 
İskan müdilılüğiiae miiracaat e~
mi,lcı-di. Bu aileain başıada erkek 
olmadığı için, i. ş 1 c r i ıı i yene 
kendilel'i mulıteJif dairelerde ta -
kip C"derek intaç eden bu kadın
lar 'l upKapıda ıakana ait bir eve 
taJıp olmuilar, fakat ev bir mu

hacir t-.rafırulan işgal editditi ci
hetle, şagıhn]n o evi teffiıe hak-
kı o:madıgı halde, ev\ tahliye el
tirememişlerdi. O zaman kendile

rine: 
- Ne yapalım? Jslıina ait bir 

ev bulun, içine girin, bi:a teffiz 
muamelesini yapvıı.. Denilmişti. 

Uz.un taharrilerden sonra, her 
ıemtte ev arayan bu lrimscıai2 
kadmtar Kadıköyünde Moda cad
deıinde fır ari bir nıma ait boş bir 
ev bulmuş'!ar, içine girmişler, İ!'l-

kio dairesine giden k maliı 
vermişler, teffi.s edih~eaiui taıct1 
etmişleJ"dir. 

B11 ailenin iskana mütuDik 
bütün muameleleri ikmal edilmit 
.,e işgal ettikleri evi teffbe Jıalc
Jan tealim ohı.-\1,ftu. 

T aa tielıH ay, llİIMeÔZ ka
.k.alar, W.iıa daise.iıne beyl.ude 
de-V .. ettiler. Her sen. erte.iı afm 
•iİl'Haat el~kri taniyuile atla_. 
hlaJo-1-, enUlanaa ukan amiri
•• muasmtlaa plrartamı.yorlvdı. 
Nihayet 'bu sia, nei iftalleriaden 
' ay nma anauıA evi tahliye el-
111eleri emredildi, E.miri al1nca -.ali 
iıeye giden kadınlara bi.r yanlışhlıı 
olduj'u bildirildi. 

Aradaa 1 ay daha geçti. Kadın-
lar bermutat her gün iakin dairesi
nin kapıamı aşmdm1orlar, fakat hiç 
bir müspet netice elde edemiyor
lardı. 

Nihayet bundan tam bir hafta 
nel, '1u ailenin oturduğu eve bir 
kadanla iki polis ve bekçi geldiler, 
hiç bir itiraza kulak asmayarak 
eşyalan sokağa döktüler ve bu 
eınada aile efradından biri yara
landı, biri de dayak yedi • 

Şu hadiae. eğer yunaaiatanda 
cereyan etseydi, feryat ederdik, 
fakat oir Türk şehrinde, bir Türk 
aileye karşı yapılan bu 11Juameleye 
her kes göz yumdu. 

ltin prip cephe.i evi halen iş-
tal eden kadmın e ni tcffiM ha
ldu olmaınası Ye •U..ceretini 
htais i.pat etıaiıt bulaamaw .. tdu. 
Hall>ultiı evden ce.,._e• ~ıtu.nlaD 
.ae.- w tirWI m_.eleleıüai ik-

aal et:linüt lt.ı....alanaa •uka•U 
~ kMham enalu •eam •uame
lededi.r. ı.kia iflertade lte.teıdteri 
~nam Hea yobmluldana •u yeıai 
.isali laalalwaı.fa DUiliye nSıileti
aİll ye iıllia midüiyetinia aaaan 
dikatiniııi celbetleri:s. bir şekle ıokmağı dü4Gnüyor. öjrendik. 

aiyclerde liareın kananuna terii- Evclce çöplerin bir fmıada JA- y 
ı.an maaş tedivatına ba!llıanacakbr. 1 fak t Bı·r kunun hır~ızı az tatili 

J .., kılması düşünü mü9, at ıtan- • -:ı ~ · 
Dahiliye vekaleti, bu muamc- b 2 1 · • k l 20 a«ostostua S e1lôJa kadar bulun ütün çup ennın ya a man Adliye biDUmJn alt kabnda • 

kui bir senede ikmal edecektir. . . t b. 'ki fınn kifayet ap ceza •e üçüncü ceza mahke-
J açın mevcu 11 1 bulun"'- ev+•- idae ..... ..: .. :n hel""'a- · ·n '-'- "b' 

d b d _ _ı - s- •'-'"....... iU - melen ya:ı tatı yapacaıu.n gı ı, 
lstanbul vila}eti, muhuebei edemeyeceğin en un an •ıun:ı.a- İstanbul ve Beyojlu nJh ceza 

hı..ı• uı;iyeden maaş alan memurla- zar edilmişti. nndaki kurfUnla.rı Ahmet Iuet mahke.me' erinden de yalnız Sultan 
un derecelerjui tefrik ve enc~meni Emanet bu husus için ,ehrin iımindc biri tuafındao çalmmak- Ahmet Sulh lı"rind ve Beyoğlu 
CJahnii ~i "jde taıdik ettir«iikten vaı.iyetine göre yeni bir tedbirde tayken cürmü meşhut halinde ya- sulk ihin:' cez,1 mahkemeleri talil 

Kibrit İııhisar 
idaresinin 

yeni kibritleri -- ---
Kiprit inhisar idaresince bu 

ayın 20 sinde piyasaya iki kııru'ft 
•ablmak üne küçük kibrit kutu
lan çıLı.arılac.atı evvelce yaz.ılmJflı. 
Bu haber füerine ortaya bir taiıım 
dedikodular ~ıkmıştır. Bu dediko
dular şu mahiyettedir: 

"Şimdiki 100 :- a•aj a satıbn 
kibrit kutularında 50 ~öp kibrit 
varchr. H2lbuki 2 kuru,a satılacak 
yeni kibritlerde 3.S çöp kiprit var
du. 

Para ile kibrit adedi arasındaki 
n isbet birbirine muvazi gitmemek
tecl:r. Yani yeni kibritlerde halk 
zarar edt-ct'ktir. B.ahusus bunlardan 
bir kısmının yanması iJe sönmesi 
bir olduğundan istifade edilemiye
cek ve zarara sebep olacaktır. 

Piyaaanm bu itirazı ve dediko
dusu üzerine dün bir muharririmiz 
kibrit inhisar şirketi müdürü Ta
bir kevkep Beye müracaat etmiştir. 

Tahir kevkep B. muharririmize 
şunJarı söylemiştir: 

"- Ayın 20 sinde pi.yasaya 
çıkanJacak olan yeni kibritler 
kat'iyyen halk için zararlı değild!r. 
Çünkü kutusu 50 çöplü kibritler 
yani şimdikilerin sandığı 5 dolar 
SO santimdir; yeniler 40 çöplüdür 
ve 2 kuruşa satılacaktır. 

Yeni kibritlerin sandığı 4 do
lar 40 santimdir. Bu halde yeni 
kibritlerden halk söylendiği kadar 
zarar etmiyecek Ye aynı fiata ala
cak demektir. Bundan başka baıı 

kibritlerin yaoma.ıırla sönmesinin 
bir olacattda yanlı,br. ,, 

Kücük haberler 
Malullere O~kü<larda. arn:t.1 

Ü'."küdarda ve Humelihisanndaki 
Baha limaomda mtıliil ga~i!ere 
araı i 'erileC'cği malumdur. Uskü-
dania da .:ırazi tevziatına ha~lan

mı~tır. 

Üskiidarda Y alnız:.-ıervideki &· 

ra~i üzerinde tcv.1.iat yapılmakta-
di r. 

Haha limanında da arazi tev· 
zialına yakında lıa~lanaeaktır. Va
ktile oradaki ara:tiye nuk:;an kıy. 
met takdir edilmeRİ, tevıiatm 

gf'cikmesine seht·p olmu~tur. 
Bu anı:ri meseleri tetkikik e

dilmekte<lir. Mü teakıben 60 ma
Jule istihkakları nisbetinde tevzi
at yapılak.br. + Hileli ~briyder --- Bellek
te bir bakkalın dükkanı muayene 
edihn~, ic,;inde hiJdi tel ft'riye.CJi 
lmlunmu~tur. 

Tel §Chriyesi Emand kimya
ne8İn~ muayene edi}mif,. i~iode 
bol miktarda çavdar oldutu gô· 
ıülmüştür. Bakkala on lin ('n3 

verilmi~tir. + Tit.-areti hariclye müdürü 
.Asm1 B. bugün Ankaraya gide
cek tir. 

Asım B.' Rusya ile aramızda
ki t1cari münasebat bakkmda tet· 
tikat yaµnuştır. + Malul gaziler pazarı- Ma
lul gaziler pazarının tasfiyesi-
ne karar verildiği yazızmıştı. 
Ticaret müdüriyeti paumn tasfi
yesine başlamtştır. Pazann ~yası 
perakende suretiyle· satılacaktır. + Marg:uin ya~ları - Şehre
manetine margarin yağt fal>rikası 
açmak için yeni bazı müra•·aat
ler vaki olmu~tur. 

Şehremanetinde m_a~garin for
mülü hulunamadtğı ıçm ~ıhhaye 
vekiJetine mütacaat edilmi§tir. 
Sıhıyye vekaleti margarin yağ,a- . 
rmm ne suretle yapılacaima da
ir formül haı.ırlayaeakttr. 
+ Cezairde veba - Cezairde 

•Phlippeville. ismindeki ~elıtrde 
31 Temmuz 929 tarihinde Veba· 
dan 3 musap görüldüğünden mu· 
varedatma muayenei tıbbıye ko
nulmuştur. 

+Teftiş --- Muhasebei hu
sıı ~iye müdürü Cemal Bey dün 
U:--k üdar ve Kadıkiiy cihetindeki 
iılan·i lnısn:siye tahsil şubelerini 
tt· l t i ~ etmi~tir. 
~ D.rniıııarka .... cf iri - Dün

kü t· 1'.~ ıH cslc· ~e l ı l'İıııizc Vaııimar-

' J ( Sıhha 
Şişmaıılık nedir? -- -

-1-
Hiç şüphesiz yaz sıcaklanndan 

en çok müteessir olanlar .şişman
lardır. Son .ııerıelerde bithas•• ha
nımlar arasında zaifleme moda• 
nrdu. iki senedea beri, çok til
kür, bu moda zel"ale opadı. 

Memleketimizde bir kısım aile 
ocaklarına felaket ye betballthll 
J'etİren , veremin m i k d a r l n ı 
arbran zaifleme derdi, akli aell· 
min dünya üurinde ıalebe falma
aıyla azaldı. Fakat çok şişmanlık 
ta zaifljlt. kadar zararlı bh feydir. 

Şişmanlık nedir? 
Şitaıanhk. eski hekimlikte deri 

altında ve bedenin diğer yerlerin
de faıla yağ toplanmasına denilir. 
iyi bea;leomiş adam ile •ifmaa 
ara~mda fark vardır. 

Fakat böyle iyi beslenmiş 
adamların bir çoklarında da za
manla ti•manlamaya istidat mev
cuttur. Bilhassa ,işmanlık kalbl 
ıaif ve ciğerlerinde Amfizemi olan
lar için zararlı bir ~ey olduğundım 
fazla şişmanlamamağı öğrenmdt 
her halde faydalı olacakbr kanaa;. 
trndayım. Vücutta yafllarm en çcık 
toplandığı yerler, kann, bel, meme, 
kalça, karın içi, böbrekler, kalp 
derileridir. Keza karaciğerde de 
birikebiJir. Bazan mikdannı bildi
ren metro yanındaki kesir raka-
mından 10 - 15 kilo fazla olanlara 
şişman denilir. EpaekteDi namın

daki müellif ,işmanluı: 1- imre
nilecek, 2 - Gülünecek, 3- Aca
aılacak iaimlerile üç grupa ayır

maktadır. 
Vücutla fazla yağ toplanması

ntn zararlan şunlardır: 
1 - Hareket ettirilecek yüküa 

miktarı artıyor. 

2 - Vücudumuz içerainde aza
nın işgal ettikleri yerio yatla• 
yama.siyle darlqma.111. 

3 - Deri vurtanyla et.rafıD 
hararetinin tanzimi meselesinin 
bozulması. 

Tabii iyi bealennıi' adamda 
yÜcutta ihtiyat akçası maka
mında olan yaj', albümin aayi 
etıneklitimi:ı.e mani olmaa1 iti
bariyle iyi bir garantidir. Fa:da 
olunca Jlik artar ve bu yakiln 
artması lıareketimiıi, kalbi• fıatt· 
kelini güçleştirir. KolayWda yo
rulan hasta tabii tenbclliğe t»aşlar. 
Bu da )•atan artmUU1a sebep 
olur. Yat artbk~a kalp lrifayetn:ı
liğitehlükesi ~dlar. Atırfık. ndn 
darhjl, wnami ten'bellik bunfe 
gelir. Ayaklarda tlüı tabanlık t&a
ııl olur. Dite.r W ::ıa.ran da bwa-
dan u tkfildir. Onlan da ana 
ile ya:aanz. 

Lokman Hakim 

Cerhler 
Meçhul bjr selJepten 
T opanede Kalkandeleali CelS

lin kahYesincle eYelki gece oturan 
Sabd ve Ali. meçhul bir sebe-ptea 
uvga etmifler, aeticede Ali, Sab
iı·yi tabanca ile ağır suretle yara. 
laıınıştır. 

Carih yakalanmı" mecruh Jorj 
hastanesine kaldırıJmışhr. 

Kavgalar 
Mısırlı oğlunda 

Kadıköyde Mıaırhoğlu bahçe
sinin Hltİ müsteciri Mehmet 8. 
yanında Selimi ve Emin isminde 
iki "işi olduğu halde bahçeye 
gelmit ve gaziaonun yeni lbÜale· 

ciri İbrahim beyi dövmü,Ier ve 
eline geçirdiklerini lunp dökmüş
lerdir. 

Sirkati er 
Man taı·cılık 

ikFcaada ÇalUI' handa oturu 
Mehmet efeadl, enlki ıece ee,a
D ttaP 1reçerlen önüne iki meçhul 
şahıs ~ıkmış ve mantarcılık sure
tiyle Mehmet efendiaia SOO lirasmı 
dolandırmı,ıardır. 

BunJanlan 1alnız Bunah Meh.. 
met yakalanm .. br. 

Diğer vak'aılar 
Kandillide yangın 
KandiUlde muhacir maballeam.: 

de toflr Ne<ati efeudinin evindea 
evelki ıece yangın çıkmı• ve bu 
ev kamilen yandıktan sonra ıôn -
dürülmüştür. 

Bir genç boğuldu 
Sirkecide sandalcı Tevfik ism

inde biri Sirkeciden denize girmiş 
bir müddet yıkanmış~ada, bir az 
sonra boğulup gitmiştir • T evfikin l!OH•'l hunu Dahiliye Vekaletine bulunmak üzere tetkikat yapa- kalanmışbr. Bu adam mahkemeye yapac~!i a , dıgerlcri açtk bu1uıı.r.-
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Az,Oz 
Vay, sen de mi? 

llirıdistandan gelen bir haber 
~ taıırttı: 
A/gan hududundan Q.ılcut

gelen havadiıe göre, yeni 
llabibullah (yani BQççei Sa· 
hıral Emanullahm ıehlükeli 
lirıe tebean memleketini yeni· 

.. nıege karar vcrmİ§. 
aiı·ayet olunuyor ki Habibu· 
.arırupalı elbisesi giymiş, oto· 
l koıturman öğrenmi§ ve Ka· 
IOkaklarında dola1maAa ba§· 
tır. 

.. Gelen sen·ahlar diyorlar ki 
bu yeniliklerden ı•c zorbalık· 
il ho§nut dcğilmiı, lakin is
etrnek için cesareti ·yokmuş. 
rıla beraber cnıirc kar~ı bir 

~cısı olmu§tur ... ,. 
[J" havadisi okuyunca Anatole 
llQ 'ın ,·azdığı kafirce bir hika-
1: tırıma geldi; hülasatmı: 
,_övbc estagf urullah, Cenabi
ıq Şeytan, göklerde cenge tu· 
"ılar. Harp trilyonlarca asır 
iiı. Bu mücadeleye Allahuı 
il orduları, yani melekler, ve 
nın olanca cukeri, irili ufak· 

liıler, Harut ve Marut, Tec'cal., 
.. karıımı§. Talih bu ya ! Şey· 
ıalip gelmiı, Cenabihak ise 

lup düımüı. Şeytan, bütiin 
. teti ile, hadem ve haıemi ile 

A.llahm karargôhına kon· 
• tahtına cülus etmiı. 
f1luhiyyet makamına geçen lb· 

ilk iradesi ne olmu§ zan ve 
lltıur ederıirıi::ıs ? 
Papa hll.%Tetlerinin yerinde ıp-
... 
Demek oluyor ki Beççci Saka 
te taassup namına cihanı ve

e terd~ Afganistam ayakla· 
~dı, kafir kıralı yuvarladı. Bu-
12 maksat ne imiş ? Teceddüdii 
1tıden sökı7p atmak mı ? V ehle· 
Öyle zannolunur. Halbuki asıl 
Scıt Saka oğlumm emirlik tah-
oıurmastdtr. J)in ve taassııp 

t t'esiledir. Emanull<ıh çok di· 't olsaydı Habibullalı, bu sefer, 
lı~düt namına isyan edetekti. 

~
"•1katı halde o kütleler ne din· 
' dinsizlikten, ne yenilikten, es· 
kten anlar, 
"1.nlıyorıız ki bir fikri yürüt
için evvela kuvvet, saniya 'im· 

• salisa kuvvet lazımdır. Kıtla
çınlasm Emanullah harretle· 

el askerini bir a.ı yoluna koysa· 
rıe taht ve tacından ulurdu, 

<le tasavvurları akim kalırdı. 
lik dinler bile k!lıç sayesinde 
rtür etmİ§tİr. Hazreti Muham

t: "ben kılıf ?4irgcımberıyim ·~ 
erniı mi idı '! J,ef orme ( yanı 
~tanlı~ J harp ve siyu~t ıa· 
'tı.de muzaffer olmadı mı ? 
"·· ller hal Beççei Saka· na· 
di~e~ I}Wir Habibıdlahın: gü-
bırınde lxf rncJG uııuvarıa şa• 

• 8ırtmda ':JXtık ':Aurupd payi-
ı ve mNlceiler-irıi dolaıfJlını 
rıee haytel etmemeliyiz. 1ı 
'llll/ahı kogmaktdn ibcıreui, 
l>alı kıya/ etini ıerketnıek de· 
i. - C. N. 

~ariste bir koınünist 
bankası 

Paris, 14 (A.A] 
ltorııünist tctkiliibna nakdi 
-"cnettc bulunmuş olan köylil 
le bankası hakkında, cemiyet
lt,nununa muhalif ha!ek~tın
dolayı tahkikatı evvelıbe ıcra~ 
başlanılmıştır. Bu aptakı 

t ı banka defterlerinin sahte 
er ve gene hayali bir takım 

{ttiıler kaydetmekte olduğunu 
Qrrııektedir. 
ll bankanın sermaye ve mat-
3 buçuk milyonu geçmemek~e 
ilki ıimmeti 26 milyona balığ 
lllıaktadır. 
d asen devletin emniyeti aler-
lldc fesat tertibatı yapmış oldu

an dolayı aranılmakta olan 
tnüdürü M. Marane hakkında 
llıüz.ekkeresi çıkanlmıştır. 

1(.. Paris1 15 [A. A] 
ti 0Ylü amele bankasJ mübürlen
b.t, Bilah;ıre taharriyat yapıla-

r. 

v Kaçak rak1.lar 
elliden şehrin muhtelif yerle• 

t b• 
ır ta1',ım kaçak rakı ka:ıan-

l~kalanmışbr. 
-ti ~eyoğlu Pangaltada Adaem 
~~ tıın evinde külliyetli miktarda 
' konyak, rakı ve bir bakır 
~ Yakalanmıştır. 

~ - Kumkapıda telliodalar 
~1tıda rnarangoz. Beonun evin
i Çak büyük bir kazan ispirto 

\ ~ınıştır. 
)....._ Bulgurluda kasap Ömer 
~flaşın evinde de keza bir 
l~ı elde edilmiştir. 

YENİDEN 
TUGYAN 

Trabzon, 14 [A.AJ 

Son gilnlcrde yağan şiddetli 
yaA-murJardan Sürmenede(Sargena) 
ve Trabzon ile Pulathane arasında 

(Maglavit) derelerile daha bazı kü
çük dereler taiarnk eteklerindeki 
tarla ve bahçeleri ailrümüş ve mah
sulatı tnhrip etmiştir. Trabzon şeh-

ri içinden geçen Lagnos deresi 
de taşmış, bazı evleri su başmış 
ise de bir hasar yapmamışbr. insan 
ve hayvanca telefat olmamıştır. 
Yağmur bu sabah bir saat sağanak 
halinde devam etmiş. Kisarna ve 
Tirzik köylerinde seyelan husule 

getirmiş, bütün tarlalarda kısmen 
hasar yapmıştır. 
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•• •• Singapur ussıı 
Singapur, 14 [A.A] 

Aralarında büyük şahısiyetler 
bulunan kalabalık bir kütle huzu

runda vali bu gün ussü bahrinin 
sabih dokunun kütat resmini yap-

mışbr. Bu dok, avrupadan Fele
menk romörkörleri ile getirilmiştir . 

Frarısada mahsul 
Paris, ıs (A.A] 

Maten gazetesine na~aran, buğ
day mahsulünün fevkalade olaca
ğı anlaşılıyor, Buğday mahsulü 
bütün rekorlan kıracak ve .şüphe
siz 100 milyon kentala baliğ ola
caktır. Halbuki memleketin vasati 
istihliikatı 90 milyondan ibarettir. 

Fransa ·ve Schneider 
Paris, 14 [A.A] 

Fransız tayyarelerinin tecrübe
leri ikmal edilmemiş olduğundan 
dolayı Fransanın Scbneider kupası 
müsabakasına iştirak etmiyeceği 
bildirilmektedir. 

Balıkesirde Ikdanı 

Kepsutta bir 
sokak harbi 

13 Ağustos 
Balıkeslre yanın saat mesafeli 

Kepsüt nahiye merkezinde son . 
zamanlarda zabıtayı jşgal eden bir 
çok vak'alar olmaktadır. Ya~tığı
mız tetkikata nazaren teakup 
eden bu vakayiin, val<ayii adiye 
meyanında mütalaasına imkan 
yoktur. Mevkileri nüfuz tesisine 
müsait i>azı zevat arasındaki ihli
liflann halk arasında vücuda 
ietirditi. müeHif aliislcrden iba
ret olduğu anlaşılan hadiselerin 
esaslı surette tahlilini ve mutlak 
surette hal ve tesviyesini alakada-
nda bırakarak ıon vak'ayı de kay
dediyor: 

Kepıüt, ( Muhabiri lnahsusu
muzdan ~ - Cuma günü saat on 
sekizde yekditerini müteakıp atı
lan elli altmış ~l ka~ar silah s~si, 
kasabayı yeniden halecana ııevketti. 
Yeknazarda bir çocuğa ablan bir 
tokattan çıktığı anlaşılan vak'a 
şudur: 

Kepsutta oturan kıptilerdeıı 
sekiz on kndan kavgaya başlıyor
lar. Az sonra balta, kama, silah 
ve saire alitı kapan kıpti mahalli 
vak'aya koşuyor ve elli altmıf ki
şilik bir arbede vücuda geliyor. 
Ablan silahlardan sekiz kişi yaralı 
vardır. Şayani dikkat bir nokta 

rsa 0 da mes'eleyc vaziyet eden 
~~kimin yanında bile bir adam 
cerhedilıniştir • Yaralananlardan 
_ _ ınr olduğundan memleket 
uçu aıs• •1 • t• y 
hastahanesine gönderı mış ır. a-
ralıların isimleri şunlardır. 

S d k Afo kara Mehmet, Be-
a ı Oıs • 1 O 

kir oğlu Mehmet, Mehmet og. u . s-

ç k ğlu Cafer, Salıh oğ-

I
manM, a. ır oKıraharlı Salih oğlu 
u emış, • ~ 

Ali, Melniş usta zevcesi ":_yşe ... 
Tahkikata bura hakimı vazıy~t 

etmiştir. Halk vek!adan ·pek mu• 

teessir ve müteheyyiçtir. 
Cuma günleri silah atma. ha· 

diseleri teakup etm~kte olduğun
dan burada herkes ınüştekidir. 
Kepsüt hikiminin bundan evelki 
vak'alarda l:lıım geldij"i kadar ha· 
ssasiyet giistermemiş bulundu§'unu 
ileri sürerek son vak' aya başka 
veçhelerden schep arayanlar da var
dır. Muhakkak olan dhet yalnız 
bir çocuta tokat ablmaınndan iba
rtıt olmayup bu tokat a ak key
fiyetinin vesile ihzar etti idir. 

Okyanusta 
sun'i ada --Nevyork, 14 [A.A] · 

Atlas okyanosunda yapılacak 
ilk sahih tayyare karargahının ge
lecek sene Ağustos evasıbnda kul
lanılmağa başlanılacağ'ı ümit edil· 

mektedir. Karargahlar sabih adala· 
ra benzeyecektir. Bu karargahlann 
tulü 1,200, arzı 400 kadem ae
viyesinden 70 kadem irtifada bir 

iniş köprüsü bulunacakbr. Her ka
rargahta hangarlar, tamirat ately

eleri bir lokanta ve bir otel bulu
nacakbr Sabih karargahlar kat'i-

yyen sarsılma ksızın dalgalı deni
ze mukavemet edecektir. 

Fenerler ve işaret aletleri Ue 

mücehhez şamandıralar, sisli ha

valarda yol göstermek için, sahih 
karargahları tefrik eden mesafe
lere .sıra sıra vazedilecektir. 

Gene 111i bir hadise? 
Paris, 14 [A.A] 

Bahriye nezareti Waldeck-Ro-
usseau kruvazöründe müstevli has
talıklar ve bazı hadiseler zuhur 

etmiş olduğuna dair bir komünist 
gazetesinin neşriyabnı kat'i sure
tte ve resmen tekzip etmektedir. 

Sov)'et Tayyareei. 
Moskovn, 14 [A.A] 

~vyet memleketi tayyaresinin 
pilotu Ceslakof Taigada yere in
mek mecburiyetinde kaldığını, t, -

yyare rakiplerinin sıhhatte bulun
duklarını "Soshoserik,, ten bildir
mektedir. Uçuşa devam meselesi 
tetkik edilmektedir. 

Ragıp B. Moskovada 
Moskova, 14 {A.A] 

Hüseyin Ragıp bey buraya mu
vasalat etmiştir. 

Zonguldakta 

40 kişilik bir 
gr.up ormaıılaı·cla 
tetkikat yapıyor. 

6 Ağustos 

40 Kişilik büyük bir hukume
'nmizin müsaadesi üzerine orman
lanmm tetkike baflamıştır. Hu 
gurup vazifelerini aralarında beş 

kısma ayırmı~tır. Her kısımda .or
man, liman, demiryolu, hevai hat 
ve sair itler için mutabauıslar 

vardır. Birinci kıııım altı kişiden 

ıQÜrehkcptir, hepsi almandır, şeh
rimizden geçerek Ereğlidc kıı:ılte
pe ve havalisi ormanlannı ye De-

ı 

vrel:te ırarbi ve farki Karadere, 
Uzunör ormanlannı tetkik etmiş 

ve Filyos vadisinden doğru Saf -
ranbolu ye Kastamonu ormanlann
da tetkikat yapmak üzre - Safran
boluya hareket eylemiştir. Bu kıs
mın başında huhumet murakıbı 

sıfatıyla orman mektebi müderis
lcrinden Esat Muhlis B. vardır. 
Gurupun diğer dört kısmı orman
larda muhtahasıııslarıyla fenni tet
kikata devam etmektedirler. 

Öğrendiğimize göre: "gurup, 
istikşaf masrafına 1,5 milyon inıri
liz lirası tahsis etmiştir. Ormanlar 
bu guruba verilince, Adapa.zarı-bo· 
lu arasmda demirymolu yapılmak 
lazımdır, ve ancak bu demiryolu 

ile o havalide mevcut ormanların 
işletilmesi ve bu ormanlar mamu
labrun da bu suretle nakledilmesi 

kabildir. Bu taraf ormanları için 
de Filyosta büyük tesisata ihtiyaç 
varc:lır. Şu hale göre Bolu ve Fil

yos i~lctilecek ormanların nakliyat 
,merkezi olacakbr. Gurup, Bolu
Adapazan arasında yapılacak de
miryolu için hükumete mühim mık
tarda 'avana vernıcğe iıa.zırdır. 

Bu gurup Cf ört yıl evel gene 
hükurnel:e muracaat etmiş ve yal
nız• Kı:tıltepe ve Uzunöz ormanla
nnı istemişti. Bu defa (Bolu ve 
Kastamonu) ormanları da tekline
rinc dahildir. 

Gurupun sermayesi in~liz., Al
man vs. rnuhtalittir. Gurupun or-

lanmız.ı beğendikleri anlatıl· 
man k b". 
maktadır. Gurup tetki atını ıtir-
dikten sonra hikümetle müzakere-

ye srirtıecektlr. 

Konferans 
diıgılıyor. 

La Haye, 14 [A.A) 
Fransa, Belçika, İtalya ve Ja

ponya başmurahhulan muhtelif 
murahhas heyetler arasında reımi 
müzakerat cereyanını mümkün kıl
mak için mütahassıslarını Yyoung 
planiyle her devlete tahsis edilen 
mebaliğ hakkında umumi bir ic
mal haz.ırlamağa memur e!miştir. 

Mükalemeye ynnn devam olu
nacakbr. 

Fransız mahafiU, Belçika, Fra
nsa, İtalya ve Japonya murahhaa 
hey'etlerinin noktai nazannda bir
lik olduğunu kayetmektedir. 

Girişilen iş kafi derecede iler
lediği takdirde, dört murahhas 
hey'eti cuma günü İngiliz murah-
haslariyle birlıkte toplanacak ve 
cumartesi günü kat'i bir celse ak
t'i bir celse akdi için ihzaratta 
bulunacakbr. 

La Haye, 14 [A.A] 
La Haye konferansı mali komis-

yonu ayni teslimatın tedrici ıurette 
tahdit ve tenzili hakkında müte-
hassıslarca hazırlanan raporu tas
vip ebni tir. Komisyon, ithalabn 
tekrar ihracı usulünün ilgası hak-
kında lni'iltere tarafından vaki olan 
talebi iltizam edecektir. 

Paris, 15 {A.A] 
Paris ıni(li gazetesine na

zaran, l .. a Ha) e konferansı· 
mn Cumarte i gliııil hitam 
bulacağı söyleniyor. 1urah· 
haslar bir itiliif imi fımnı ha
?~lanıak ve kolaylaştırmak 
ıçm sı s k fikıİI' teatisinde 
bulunma · tudır. 

Ln Haye,15 [A.A] 
M. Snowden in M. Jaspor a bir 

mektup yazarak geçen haftn mali 
encümene vermış olduğu takrir
deki metnlibi lehinde ısrar etme
sini iltimas eylemiş oldu,f\ı rivayet 
eüiliyor. 
J La Hayc, 14 [A.A] 

M ... Henderson M. Snowdeıı ile 
M. Stresemana bir zivafct çekmiş
tir. 

IKDA~l 

denaet, 
cinayet 

[ 11 Ağustos J 
Bir kaç gün evel Giresunda 

çok feci bir katil vak'ast ile bir 
fi'li şeni hadisesi olmuştur. Vak'a 
şu suretle cereyan etmiştir: 

Gi'reshn nahi)'.esinin Aşağı ma
hallesinden Sijlf.eneli Muştaf g 
"bğ1u Yusuf, Raif çavuşun Emine 

isminde}..; kızına nahiyeriin l\ena~ 
nnda rasgeliyor ve saçların~an 
tutarak kızca~:u sürükleye 
sürükley~ uzaklara götürürlten 
harmancılar ve korucular kızın 
feryadıiu1 işitiyorlar ve Yusuf 
ile Eminbi yanm saat kadar takip 
edercl< ~ri <lönüyorlar. 

Yüsuf 'bu takıbe eheııımiyet 
bile vermiy~rek yofuna devam et
mekte iken o sırada tarlaınnda 
bulunmakta olan teni lbrahim E. 
çiftesile önlerine çıkıyor ve Erni
neyi Yusufun elinden kurtarmak 
için uğraŞlJor. Mel'un kasbnın 

yanda lylacağına aklı eren 
Yusuf ta'bıtncasını lbrahim cfediye 
endaht ederek dört el silah at
mışbr. 

}abancadan ~ıkan iki kurşun 
ile lbrahim efendi omzundan ya-
ralanmıştır. İbrahim efendi de çif
tesini istintal ederek Yusufu sağ 
ayağının parıuaklanndan yarala
mıştır. Zavallı terzi aldığı yaralar
dan müteessiren on dakika içinde 
-vefat etmiştir. 
a Katil Yusuf lbralıim efendinin 
çiftesini yaralı ayağına mesnet ya
parak topallıya topalhya Karaçam 
köyüne gitmiş ve Emineyi de be
raberinde götürmüştür. Karaçamda 
iltica ettiği evde bir müddet eyel 
yaptığı cinayeti düşünmeyerek 

Emineni*n bikrioi izale etmiştir. 
Vak' an haıberdar edilen Gi

resun j• darması takibe çıkmıf 
ve Yusufu iltica ettiği ~vde y~lsa
lamı~br. T er~i fbrahim efendiyi 
katil ve Emiaenin bil<rini i:ıale 
eden bu cılrlavar ru'hlu adam t>ır 
gün evci tohrimize getirilmiş ve 
hapisaneye tıkılmı4br. Katil şim
di hapisaoede adaletin tccclliaine 
intizar etmektedir. 

Rakibi takip 
Sandalcı J.lüseyin isminde biri 

mevditi kadının batka birisiyle 
münucbeftat oldutunu anlayınca 
eline geçitdiji bir tabanca ile Bc
fiktat cadClesinde kotmata bafla
mıtsada MOliılcr tarafı ~dan yaka
lanmıtbr. 1 

Vashington, 14 [A.A] 
Reisicilmhur M. Hoover bugün 

cümhur riyaseti dairesinde harici
ye nazırı M. Stimson, bahriye na
zın M. Adam, müsteşar M. Coltin 
ve bahriye umumi encümeni icra 
heyeti az.asiyle görüşmüştür. Bu 
mülakatta bahri silAblanmanın tah
didi meselesi tetkik edilmiştir. 
Bir tebliğ neşredilmemiş olmakla 
beraber bahri teslihatta tahdidat 
yapılması için teklif olunan "Ya
rdstock,, usulü hakkında görüşül
düi\i zannolunuyor. 

Nevyork, 15 (A.A] 
T!ms gazetesi, bahri devletler 

arasında aktedilecek resmi konfe
raasın sene nihayetinden evvel 
ve ihtimal birinci kanunda topia
na-ahıoı, ancak içtima mahallinin 
henüz tespit edilmediği fakat Lon· 
dranın intihap edileceğine dair bir 
takım alaim mevcut orcf uğunu yaz
maktadır. 

Volkan iııdif aı 
Batavya, 15 (A.A] 

Cavanın maruf kaplıcalarından 
olan "Sandsea,, yakınındaki Bro
ma volkanı iki gündenberi faaliye
te geçmiştir. Mütemadiyen alevler 
püskürmekte ve kül yağmuru yağ
dırmaktadır. 

Paris, 15 [A.A) 
Paris midi gazetesi yazıyor: 

İtalyanın Zeebruge de icra edilecek 
olan 11 Schneider,, müsabakasına 
esrarengiz surette 12 büyük deniz 
tayyaresi göndereceği ve bunların 
modellerinin son derece gizli tut
makta olduğu rivayet edilmektedir. 
Bu 'f;ayyarelerin saatte 580 kilo 
metre mesafe lmtedcceği söylen
mektedir. -
Lizpondo lJir istifa 

Lizbon, 15 [A.A] 
nazın istifa etmiştir. 

Aııtrepo buhranı 

zail oldu 
~in Önü vapuru Umandaki 

buhraa dolayısiyle, antrepo ittihaz. 
edilmişti. Buhran zail olduğu jçin 
vapurun antrepo olarak kullanıl
masından sarfoazar edilmiştir. Ye
niden 7 antrepo açılmıştır. Buhran 
zail olmuş addedilebilir. ... 
Deriler ~çin yeni bir 

şey )Ok! 
Deri messelesi henüz hallcdil~

miştir. iade edilen derilerin tekrar 
sevki için ticl\ret odaaına henüz 

bir emir de gelmemiştir. Bu husuata 
sorı mütemmin tetkikab yapan 
Ticareti hariciye müdürü Avni B. 
bu gün Ankaraya gidecektir. 

tc 

Y eııi nıah nl 
Bu seneki malısule dair Ana

dolunun muhtelif mın takalanndan 
malumat gelmiştir. 

Anadolunun en mühim butday 
istihsal menbaı olan Konya ve 
Eskişehir mahsulü bu sene hem 
mebzul, hem de .kuvvei gıdaiyeai 
iı:ibarile mükemmeldi • Adana ve 
havaliıindcki buğd ydan batka bu 
sene pamuk m hsulü de çok mem
nuniyeti caliptir. Son günlerde, 
mevsim itibarile mahsulün sam 
ruzgarındao müteessir olacağı .za
nnediliyor. 

Fakat ekser mıntakalarda sam 
ruz.garı pek hafif esmiş, ve tesir 
yapmamıştır. Bu neticelere göre 
bu seneki mahsülün geçen sene
ye nazaran yüzde 70 derecesinde 
fazla olduğu tahmin ediliyor. 

Şüpheli bir adanı 
Be~;ktaşta şüpheli bir adam 

nazarı d'ikkati cclbctmiş, polis 
tarafmd~n takip ediliı-ken cebin: 
deki tabanca} ı tram' ay caddesı 
üzerinde köprü hınnamı ) aırmda
.ki arsaya atmı~ ve kendisi tevkif 
eılilmiştir. Bıt ada1nm kayıkçı 
olduğu a~lagılmııt'll'. 

1 

Yerli buğday 
Anadoludan şehrimize gelen 

buğday m1ktarı artmaktadır. Şim
diye kadar her gün şehrimiz 5 
vagon buğday gelmekte idi. Bu 
miktar son günlerde 7 vağona, 
hazan 8 'ağ ona çıkmaktadır. 
Ayrıca Trakyadan da ert hµğday 
gelmektec;lir. 

Perde 
Vatanı tavaf 

Bundan iki ay evef, ilk flJ 
caklar henüz başlayordo. ZeuJ 
gin ve müreffeh in anların sa 
fi)elere gittiği, pılajlara dôkillİ 
düğü hu tenbcl me'' imde, An• 
karadan kıea bir telgraf geldi( 
"Dahiliye yekili bu güıı seya• 
bate çıkıyor." 

Ondan sonra, hcı• gün, eı<~IV 
tan akldrım kan bttrÜ) en göt) 
JerJe, gazete sfitunlarmda iki 
şer, üçer satırlık kısa hal}crleJ' 
okuduk: Şükril Kayn bey Et.J' 
zurumda .• Şükrü Ko)R bey VaJl.' 
da:. Şükrü Kn) a hey Diyarı he 
kirde •. Şükrü Koya hey EliizİZ.J 
de.. ':. ükrü Ku)a bey Rizede .• 
Şükrü Knyo hey Adımada •.•• 

Genç Türl i)C Cümhurivedı 
niıı genç D bili) e vekili, hizim1 • 

serin boğnz sobilferindcn şil'"-i 
ket Yaporlaı·ımn güğcrtesine ku· 
rula~ak 1 lnnhula gitmeği bil.. 
yük bir zahmet saydığımız, bu 
azmi, iradeyi, takati, ateşe tu
tulmuş balmumu gibi yumuşa• 
tan kızgın yaz günlerinde, bık.....
madan, u anmadan, yorulma• 
dan, dağlıır aftı, tepeler -~~I 
bütün memleketi dolaştı, butuıV 
vatanı tavaf etti! .. 

Genç ve mütefekkir "ekili J 
biz7.at ge:r.diği, bizzat gördfiğü,) 
bizzat tanıdığı bu uzak vııtan1 
parc,.~lorınnı, eski devir rlcall 
haritada yerini hile arasalar 
hulnmazlnrdı J l 

Kaygıs1z ve korku 111., fU•\ 
muşak i koltukları dururken,' 
meYkii iktirlnr denilen dikenli 
sımdalyoya oturmak için, iıısnıı· 
do, im inkiltıp erlerinin nihn· 
) et<ıiz fcrngati) le vutam;everliğt 
olmalı ... 

Yusuf Ziya 

Küçiik telgraflaı· 

Mar~il)a, 15 f A.A] - Uir (a1•
1 

yare bir gole düşnıiişttir. Iki kişi 
mecruh oldukları halc'ıc sudan_ 
çıkahlımş, tayyarenin enkazı al
tında kalan diğer üç k~inin ta.·
haITİsine giıi:ailmiştir. 

-0- <:enevre, 15 [A.A]- 'Bey .. 
nelmilcJ darülfünun kadınlar re~ 
dertıS) onu kongresi ıncsa · ine lıi 
tam \ermiştir. 

~ Madrit, 15 [A.Af - Gar· 
nıinal de bir alektrjk fahrikaşnı, 
da vukua gelen bir infil"k lO 
ki:;inin ö]ümiiırn ve 5 kadının 
mcçn:ıh olmasma s"bebiyet ver~ 
miştir. 

+ Berlin,14(A.AJ- A~erikıi: 
ve a' rupa gazete! ri' ahip ·ve 
miidürlcrind n mürek!k p ku-v" 
' etli bir grup gündelik ga7.C'telcA 
dn ticaretin 'lnkişafı için yapılan 
her şekildeki neşriya!a nai.aran 
gittikçe artan bir fşikiyetj ,haiz 

~ olmağa Laşlaıııa~ından mülc,ellit 
mesele hakkında telkikattH bu· 
lunmuştur. 

+ Londra, 14· (A.AJ- lngili:93 
hava kuvvetlerine mcıı_up biJ 
tayyareci Suton köprüwü yakının· 
da yere düşmüş ve ölmüştür. Bn 
vak'a bu tiene zarfında kaza ne
tice inde vuku bulan zn) iden 23 
üncüsüdür. Geçen sene oJenlcrin 
miktarı 76 idi. 

O toııdra, 15 (A.A) :- .~~1ik:· 
hane p:ıtroularuun teşebbu u uze· 
rine yarın 8ınele ve Patron mu
rahhasları arasında bir konferans 
aktcdilccek ve hakem usulüne 
miiracaat meselesi müzakere olu-

nacaktır. Patroul.ır, hakeme mü
racaat hususunun şeraiti her iki 
tarafı menmull \ c tatmin ç.tme::-
c\ikçe iplikhanelerin açılması 
mevzuu bahsQla.mıyacağını heyan 
etmişlerdir. 

-Ot Londra, 15 [A.A] - Ma· 
ruf üleıuadan "Ray bankestcr .. 
vefat et mi:. tir. 
+ Moskova, 14 [A.A] So\yet 

Rusyada <lort hafta ikamette~ 

... oııra Amedkan ticaret ve anan 
delekcleri Berlirı tarikiyle mem-

leketlerine a' det etmişlerdir. 
+ Pari , ı 4 [A.A] - Birinci 

filo :kumandanı vis-amiral Fre· 
chot, o]müstür. 
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Berberler cemi
yeti reisi bu 

rivayete gülüyor 

15 ğu to 1929 kaınbiyo, nukut borsasi fiatlar 

-----"Bize bir tarife lazı11ı!,, 
diyor. 

Nukut 

1 Ingiliz lirası 
1 Amerika dolar 
~\') Yunan drahınl 

1014 751014 
20B 
5~ 

~ ~ ' 
Ba:ııı berberlerin müşterilerini 

taksi ile traş etmek teşebbüsünde 
bulundukları şayi oldu. Bu mesele 
hakkında ne fikirde olduğudu ber
berler cemiyeti reisi İsmail Hakkı 
beyden sorduk. Mumaileyh bize 
tunlan söyledi: 

1 Alman rftyht nıark 
1 A\·uıtya f;lini 

208 
54 
49 
2() 

50 
75 

50! ~ ~f ı Tertin (\.D. 

o :.,l 2 .. (D.E} -o 
,19 5~ ;" ::- 3 (F.J) 
29 75 . .... .. 

!O. IAıy Rum11nya 2-l 

20 Len Baıgar 29 
r;o 
5 

2 ıı r,o1 (~alnta tahteıarı: D. Y. 
21} 50 htnııhul truııvay Ş. 

1 Felemek floria! 
20 Frnn$ı:ıı. frcınlu 
20 it J) oo lireti 

8!! 75 R2 75 RilıL I>ok, Ant. 
75 Ü küda .... Kadıköy Su 

IPtnmbcıı anonim ~il 

7:; Erekli ~fadea 

"- Biz daha şehremanetine traş 
tarifesini bile kabul ettiremedik. 
'!aksi meselesi nasıl mevzu ubahs 
olabilir? 

Taksi usulü traşa kabili tatbik 
olmayan bir şeydir. 

Avrupada hatta dünyanın hiç 
J.>ir tarafında böyle bir şey yoktur. 
Y alntz sınıf üzerinden tarife var
dır. Traş meselesi zevk mec;elesidir. 

Bazı kimseler iki dakikada traş 
olmak isterler, Bazıları ise bir sa
ııtte uğra~ı.ıa gene memnun ol
mazlar. Traş mese\esi otomobil 
gibi yol katetmek meselesi değil 
dir. Tarife kabul edilirse müşteri 
girdiği yerde kaçıncı sımf bir 
yere traş olacağını anlar ve 
vereceği parayı bilir. Tarife me
selesi için senelerden beri uğraşı
)'oruz. Beyoğlu taraflarında 10 ku
tuşa traş olmak isteyen kimseler 
100 - 150 kuruşla ancak dışarı çı
kabiliyorlar. Hatta bu yüzden ha
zan kavga çıkıyor. 

20 Kurna Çek lıılu,·ak 

l Çıruneliı &Ü\ i)Cl 

.l 1Jotl l.chl5tan 
!!O Dinar ) o~'\llll.ı \'Yll 

20 Belçika Jo"ranln 
1 Pezet11 bpıınya 
20 levi9re J."rnnlu 
• Mecidiye 

Çeh 

l.Jondra 1 Jsterliıı 
i h > or.k l türlı: 1.- Do. 
i'uru ., 1 rnnk 
Milano ., I .lrcl 
Derli o .. Mark 
Sof ya 

" l.c\a 
Urük•cl .. Bclga 
.ı\ınıtlrdam .. l lorin 
Cine•·re 

" 1-mnk 
l'ruıı .. Kurun 
Viyana 

" ~ilin 
l\Jndriı .. Pe:ı:eta 

\'ırıuva .. Zc?otl 
Atina " Dı·al ml 
Bük.re' 20 Ley Kuru' 
Ma.kova l Ç.ronenı 
llelgrut tiirk llrn.u lfoı. 

lstikra~lar 

latikrazı D. vadeli 

ı<ı:i 75 
218 
121 7 

23 
73 75 

)14 75 
30 25 

801 

1015 75 
0,47175 

12120 
913 
2 2:; 

l ı 19 
2 ı7 

16 7 
338 
3 21 

4125 
3(ı B6 

2•1 ;:; 

1072 
27 O:' 

95 50 

163 
218 
121 

23 
73 

ll •l 
30 

801 

Hisse senedatı 

751 = 75 ı:ı 
2. c:ı ,,... 

~ -ı:ı 
1 

'1 

~ 

If lıanknel 
M Ügla itibar. Milli 
o~D Jınll Hk. 
Milli lktiııat Bk. 
1 lcaret •e Mnyl 
J;anaf Dk. 
~irkctl H11yriye 

1015 50 
.. 'i'<'metıı 

I'ı liç , aı orlar. Aı 
Aı .D.Y. )Olıf 0.1~7:; 

iZ 20 
() 13 

250 

(5 50 

314s 
1 19 

2 13 
Hı 07 

s 18 
3 '.!4 
ı 2S 

:16 B6 

21 75 

)072 
27 07 

95 

~ 100 
" " f ııdnn)a-Bur:u 

~nııışun "'nhi1 
fr nnay 

Trr iye milll 
ittihat ., 

Jtin nt .. 
~ "°nr~ ~igorla 

1,: ı l!o:r.kurt 
;::; Ann~lolıı An. T. 

~ I '"'· l:muın.. 
llahn Knrna,,clın 

~en . 
• Ar8lım Çinıl'n. 

Vııl ırL:öy " 
Tfrk köıııül' M. 
l'tlerrİıer Tıııı ş; 
Hına gut, nlt•iı;trik 

,. temeıtu 

u ı>ıı n 

1 

Bütiln bu hallerin önüne geçi
lmek için tarifenin tatbiki lazım
dır. Emanet " ticaret serbestir. 
her keı istediği fiata traı eder ., 
Ölyor. 

Düyu.nu tnuvahhrde 
lkramlyelf d~mlr yolu 
1902 Ci:mrükler 
1903 ~a.ldlmahl 

191 7S 192 2S 
f .. küdar· KadıkÖ> 
bnnr 01nhbs 
İıtanınıl 1·. Ano 
ltıhtlm ılok. Aa. 
İtt"lınt <!f'firna·nri 

Halbuki bu gün Ankarada bile 
berberler emanetin koyduğu tarife 
üzerine işlemektedirler. ,, 

Cihan zeytin . 
yağı pıyasası 

190S 1ultizatJ A.\eri>r 

t:= ı J903 Tertl,;> 
Q !O• .. 

CJq ]'01 19() . 
:::: 11 O 1-.·r:i;ı 
~ ı•o: .. 
"' 190il 

1909 
)139 

' 

v.ıı ~ •rk n:crk .. .-~~ 
:; lt '· K11anplar• 
:t:" P.rji (lııdi tn.fiye.) 
~ e., 'J ürk tüt. An?. 
~ .., llulıım Türk , 

Mar::.ilya Ticaret miime~~ili

mizden şehrimiz Ticatet odasına 
cihan zeytin yağı piya:;asına dair 
gönderilen bir raporun mühim 
noktalarını berveçhizir iktiLa:; 

Dün gelen huhu 
ANADOLUDAN: 12 vagon bu

tday 2 vagon arpa 194 balya tif
tik 185 balya yapağı 20 .andık 

ediyoruz: afyon. " 

Cihan ZC) tin yağı pl) asasına DENiZ IARiKİbE: 1684 çuval 
ariz olan sukut hareketi ispanya arpa 100 çuval fasulya 100 çuval 
piyasasında ] 6 Temmuz tarihine -deri 15 balya ipek 50 harar koza, 
kadar devam ettikten '.tıonra hafif ecnebi memleketlerden 1094 ton 
bir surette düzelmeye ba:tlamış• buğday 3576 çuval mısır gelmiştir. 

tır. ·ihracat tamathile durgun ol- Piyasa:) Fiatlar 
duğundan hu düzelme temayii· Dün piyasa oldukça faal idi. 
lünün ancak mah~ul vaziyetinde- . Bilhaasa buidaylara talep .fazla 
ki şeraite atieılilme;,i • Jiizıingelir. olmuştur. Afyon piyasası yine istek-

lidir, ihracatcılar avrupa fiatlarının 
bmafi ispanyanın en. mühim bura fiallarından dun olduğunu 

zeytin nııntakaları olan Malaga, iddia etmektedirler, bununla bera

Jan, Kordoba, 've Sevilla. ç.yalet- ber zuhurabkabilinden gelen batı 
}erindeki mahsul .fevkalade eyi- işler piyasaya tabi olup yükse fiatla 
dir. Binaenaleyh bu fırtına ha- m::ıl almak mecburiyetinde kahyor-
bcrleri bir dereceye kadar mü- lar. Avrupa ile büyük ihracat işi 
balegalı ayılmaktadır. Geleco'k yapan müesseseler. bir. kaç gn.i'· 
-rekoltenin Jıakiki miktarı Ağtıs· den beri mal o 1 rn ay o r la r ve 
to nilıayc1inC1e belli olacaktır. iıleri olmadığı~ı, söyleme!dedirlerı 

mükerrerciler ise piyasada mal 
Fiatlar Malaga piya:,asında şbylc ,;h~adığında~ fiatların tcreffü ed-
bir düzelme hareketi takip eyle- ~ ce~i kana tile m·aıı~n~ı satmrunak
nıiştir. dadırlar. Dünkü buğday fiathm 

17 Temmuı yüzde 3 asitli 1085 yumuşaklar 17 kuruş 20 paradan 
~ilin yi.izde] asitli 1130 :.ilin tas· 18 kuruş 10 paradan % 20 ili 
fiye edilmiş 1230 şilin 20 ·;·em- % 30 sertli yumuşaklar 16 kuruş 
muz yüzde 3 a~itli 1093 ~ili.."l yüz· 30 paradan 17 kuruş 15 ı>;araya 
de l 3 ·itli 1175 ~ilin la fiyc edıl- ka::lar, sert buğdc.ylar 15 kuruş 20 
mi:.: 1260 şifin 22 Temfuuz yüz- pardan 17 kuru-1a kaClar, Kıztlca 
de 3 a-;itli } 11\J şilin. 16 kuruş 15 para, Karahisar 928 

Tarnıgon piyasası dahi a}"ı . Afyonu 41 lira sandıklı yeni 37 
lira Tiftik Van malı 120 ila 125 

derecede sağlamln~riiış olup :o kuruş kastamonu 168 kuruş: Ya-
Temmuz tarihinde gari mal: lOW pağı yıkanmış ve kirfi 90 l<uruşdan 
1080; Kaınpo kalitesi 11'20. 1160; 170 kuşa kadar, Bulgar sarı mısırı 
Afhğon ve Borja kalitesi 1320 15 kuruş 10 para Tralcyav ku,Şyemi 
1360 şilin idi. 21 kuruş 20 para, keten tohumu 

En ziyade panik görmüş olan 21 ı~uruş 20 paradan 22 kuruşa ka

Tunus piyasa$ı Temmuz nihaye· dar, nohut Uzun köpru 13 kuruş· 
tinde şöyl~ idi: Bidnci' pre~se S para: çavdar 13 kusuşdan 13 ku-

ı. tuş 5 paraya katlar, yumuşa~ unlar 
Yilğı 1190, ikınci presse y:ığı 124<t kuruşdan 1350 kur.uta ka:-

1070 şilin. dar sert onlar 1200 k\ıiuşdan 
Anadolu · sahilindc - ağaç 1260 kuruşa kadar. f 

santim. Türk kuşyemi S t;ı-çı fialı 

112 !ibresi 19 şilin 10 pens okka:aı 
25 kuruş 47 3/10 santim. Şikago 
Hartyinter 2 nul}lara buşe · 133 3/4 
sent okkası 13 kuruş 161 S santim. 
Vinipek ;iJuğday TeşrinieveT' Btifeli 
154 5. 8 s~t olckası 15 kuruş '1 1 2 
santim. Varna Ti sikletli 1~'5 çav
darlı 0 o 2 analiz 100 kilosu 675 Leva 
okkasi 12 kuruş 76 -315 sahtlnt'. 

İkj senenin j~~"-a.,,.t 
arası nd:ıki farl\. 

• l ,. t ' ,ı J ,, 
Geçen sene {em'muzda · ~enri-

ı;itiı~ Avrupadan. 3~,4?..t .. ton, !11~1,, 
bu sene temmuzda 55,996 ton mal 

gelmiştir. Şel\rimizf.:limanırdan ak
bırma gP.çen mal temmuzda 841 
ton, bu· tene" 2372 "tondur. ı·ıı.' · · 

Geçen sene temmuzda limana 
lOS. vapur, bu se~'t;·T;e1 1\"f"'vapiır~' 

1 gelmiştir. 
•• -~ .. - ,,, '-il .... 

~ . . lngi]iz ..Jirab~ · 
Dün borsada İngiliz lirası• 

1015,75 te açtlmış 1015,5 te'>ftaptın
mıştır. 

Göndeı:ilecek deri}er 1 
Evelki gün Oda meclisinde mev

ıuul>ahseüilen deri ihraç listesi ti .. 
caret odası tarafından iktisat Ve• 
katetine gönderilmiştir. Liste ya
nn tasdik edildiği takdirde malla
rı~ Rusyaya sevktne başlan1lcakbr. 

J.i Ağııst,os 929. 1'icaret 
Horsası f i<itla'rı 

' . ' .. Çamlıca •eteklerinden başlaya- ... Ecnebi .piya~, fiatiarı 
' . 

• 1 

"' .· 

{ 

ralc BÖğa~içintb. Analtblo MitiUin- ' LONDRA: 14 - 8 - 29: 8'ıtday 
dehi çıplak yJ;rlerde ;"ğaç yetiŞ- ' fiatlan gevşektir talep aıdıri Türk 
tir;lr:ıesinc emanetçe karar veril- kuşyemi fiah sabcı fiata olJp sif 
111işti. Bu işe başlamak üzere Liverpol A~stcs Eylul t.'!hr:ıili~ir. 
şehrenrnneti çıplak mintakalardan Avu~turya b·Jğdayı karteri St şihn 
hangilerinde ne cins ağaç yetiş- okkhsı 15 kuruş 57 4-5 santim, 
prcbifoceğine dair tetkikat yapa- manitoba 3 numara karteri ·55 şi-

. cak, hundan sonra teşcir ameliye- Iın 9 ;>ens okkuı lt> kurı;ş 70: .a-10 
s~c başl .. nacaktır. T~ıcit saha· ' .aar.tim, .Jaruza larteri 46 §ilin 9 
ıında bı ... ~"sa az zaman içinde pens okkuı 14 kuruş l - 2 santim, 
bo; vcre•.:ek ve fazla gölj"e ;a- "-tı .. ır k~rterl 3G şiiin 4 1-2 san
pac ık hc!t:çl ... r yetiştirilme.si tercih tim okkası lJ kuruş 89 7-10 
~~f!'<.'ccktir. ç •. mlıca eteklermın santi~. Llvt,_oı bağdayı ~ Tef
te ;:ot(. ~meli)'<' Ji Hr seneden evel riııi evvel 100 libre•i 9 ~ilin 
rKm-41 c~ilcnı .. y.:cckbr. it' penı c.1'k~.ı.ı ll kurut 48 1/2 

• 
Komşu memleketlerde 

Suriyede ıneclisi mües· . . . 
sısan rcısı 

zeJ1irlenerek öldü 

Taymi in Beyrut muhabiri bil
diriyor: .Mufrit Suriye nıilliyet-
pcrvcrlcriniıı rci"i olup tanzim 
eylediği Suriye kanuııu esasisi 
pr<ıjt'Sinden dolayı mecli i mii
es:;banın fesholunmasına bai 
oları Fe\zİ beyin vefatı strikninle 
le:;ernmüm neticesi olduğu tahak
kuk etmiştir. 

Mumaileyhin zt!hirlenmc i si
yasi hir ka~tla değil belki :;-abi 
bir garaz e eri olduğu anlaşıl

ıııı~tır . 
F<!vzi beyin feci hir urette 

'cfatı umumi tce~-.ürü bais ol
muştur. ";ı imdi Pariste hulunan 
1 'ran anııı Suriye f~vkalade ko
mi~eri \C <liğer maruf ;rı·vat taziye 
te lgrafnamrleri gı)ndcrmi~lı>nl i r. 

Ş chremanetindcn: Bedeli ke
şfi 544 lira 76 kuruş olan 

Beyazıt ku!esinin tamiri ka -
pah zarfla münr kasaya kon -
muştur . Taliplerin keşif ev -
rakını görmek ve şartname 
almak için her gün Levazım 
miidürlüğüııe gelmeleri tekıif 
mektuplarını da ihaie günü 
olan 5 Eylül 929 çarşamba 
giinü snat 15 e kaddr mezkur 
müdiirlüğe vermeleri. 
"" ehreman etinden: )30 kilo 
~damga kurşunu , Üsküdar-
da Tabaklar çeşmesi su yol
larının, Karagümrükte Kilise 
sokağında çeşmenin tamiri , 
Kocamustafa paşada Ôksüke 
camii sokağında su haznesi -
nin tamiri emanet matbaasın
da basılan 7500 çift rüsumu 
belt•diye tahsilatı makbuzuııun 
ciltlenmesi , Hoca Hayrettin 
mnhallesinde Ayazma kapısı 
yanında 67 No. dükkanın 
icarı 17-8-929 tarihinde iha
leleri ilan edilmiş iscde o gün 
devalrin kapalı olmasın~an 
dolayı 19-8-929 pazartesi gü
nüne tehir edıld'iği ilan olu
nur. 
.( adıköy şubei idariyes!n -

den : ,Bedeli keşfi 720 li-
radan ib;ıret olan Kadıköyü· 

nde kartat tepe mahallesinin 
ınillet ·bahçesi sokağı şosesi
nin Mektµhçu sokağından bed 
ile incirli caddesi şos~sine 
kudın b~r.aP. qJpn şosenin ta
miratı 19 - 8 - 929 tarihinden 
itibaren • ·kapalı zarf usulile 
münakasaya vazedilmiş ve 
Eyluliih 9üncu pazartesi günü 
"'ci.at 15 ~e. iha)esi İnukarrer 
bulur.1111.ı~ olduğundan talip 
lanların ehliyetname ve te-

nııhat akçclerini ve teklit za
flarını lıamilen yevm ve vaktı 

mezkura kadar daire encü ..; 
menine müracaatları . 
,S cHremanetinden: Sular şu
fr, besile cendere su fabrikası 
Vev kumkapı terfi makinası 
>çın lüzumu olan ampül, boru 
va a 1'Ve teferruatı , odun ve 
saire gil5i muhtelif cins mal· 
zeme kapalı zurfla münakasa-

' ya konmuştur. Taliplerin şa-
rtname almalC ve' eşya liste -
sini görmek için her gün. le
vaz rri müdürlüğüne gelmeleri 
teklif • m kt~plarını da ihale 
günü olan $ A~ustos 929 
perşeube günü saat on bJşe 
kaan bı~kUr müdürlüğe r-rer
ineleri· .' · 

Ş ehremanetinden:. Metrd m-. 
urabbaına 14 lıra kı:Y:met 

akdir e.dilen a1aspaşa yaygın 
yerinde 30, 25 metro murab-
baında 1 Harita numaralıı ar
sa ile metro murabbaıria 6 
lira kıymet takdir oluhan 
mezkur mahalde 25, 41 m

1
etro 
1 

lnürabbaında 2 harita numa-
ralı arsa pazarlıkla satılacak
tır. Taliplerin 21 ağustos 929 
'çarşanba günü saat on beşe 
lcaaar levazım müdürlüğüne 
elmeJeri. 

-------J - ·- -

Ta§rada 
Uişvet - Kemal paşa kazası· 

nın Kızılca ulu kôyünde F'ilibeli 
.Mehmet efendinin i kan işi için 
para dolandırmakla maznun ~a
bık iskan memurlarından Hikmd 
efendinin lzmir · a~liye ceza mah
kemesinde cereyan etmekte olan 
muhakemesi bitmi~ ve karar tef
him edilmiştir. 

Hikmet efendi miicrimiycti 
sabit olduğundan üç ay hap:-.e ve 
50 lira nakdi ceza} a mahkum 
edilmi~tir. 

Tecil ve Af kanunu rnuciLince 
cei'.ası tecil o!unmu~tur. 

-Ot İzmir belediye reisi - Hu
Jü i bey tedavi iç'ıı Vi} anaya 
~itmiştir. 

cOt İzınirin iki )fmi tanaresi
Tayyarc bayramında lzınirde de 
dt·ğirnıencilcrlc, Seydiköylülerin 
verJiklcri paralarla alınan tayya-
n•lerc at konına merasimi yapı· 
lac.ıktır. 

-Ot l\lıığlada bağcılık - Muğ· 

ladan )azılı)or: Foııbera Muğla 

ve ~laha kazalarına gelmezden 
C\ el Mugla kaza ında 18000 <lo
ııüın Malıa.., kaı.a~ıııda 5200 do
nünı Bodrum kazasında 275 du
niim Marınari-. kozasında 800 <lo
ııiiın Fetlıiye kaz .. ısıııJa 2200 U()· 
niim ki ccman ~0225 dunünı bağ 
ıııevcu t t u. 

Hu ~üıı !\luğlada 7100 l\laha~ta 
3200 ~lannariste 800 Bcyceğiıde 
850 Fı·thiyede 2200, olmak üzre 
141150 dorıiiın hağ vardır. l\laa
ınafi halk on zamanlarda bağ-
nlıga elıcmıııİ)el \ermcğe haşla-

• ıııış ve yeııidcrı 3SOO donüm bağ 
\ licuda getirmiştir. 

Bunu da } ukarıdaki miktara 
ilave eder~<·k elyevm lıiitün 

vilayet dahilindeki Lağ mikta
rı 17950 ye baliğ oluyor. 

Aldığımız mallımata gi'ıre fılo-

ks<·rndan harap olmuş bağların 

) cııidcn ihyası için 682:>00 adet 
a~ıııa çulııığuna ihtiya~· vardır. 

Bağcılık c·ki miktarını bulmak 
i~·in daha 2275 dönüm bağ dik
rn ye ihtiyaç vardır. 

-Ot Bir günlük vak'alar- Ma---

11 [_ Da' et] er 

325 d oğn ınJ ular 
E)ip a~kerlik şubesinden: 325 d 

mlu efradın on mıın\enclcri 20 • 6· 9 
uncu güııu hıtnm hulacnğından mun)e 
ıı: rmc,> enlerin o gün akşamına knd 
ubc) e ınuracaatlnrı. 

. ıı,~;.::.-:==: 1 
Kadıköy ınaarifi için 
KaJıköy maarif pcrver cemi)e 

menfaatine 6 E) lülda Kadıkl 
Hale sinemasında bi~ mlbame 
\'erilmesi için m'usaade nlınmıştır. 

Adalar sulh hakimliğinden: D 
) lıkadada Nizamda müteveffa Se~ 
oğlunun uhtq.sinde iken terekesio 
tasfiyesi dolayısiyle 17 Ağustos 9 
Cumartesi günü ihalei kat'iyele 
icra kıl ınacağt mukaddema il 
edllıui~ bulunan 22 ve 32 numnrs 
emvali gayri menkulenin t•ev 
mezklırun eyamı tatiliyeye teeadii 
dolayıbiyle müzayedeleri gtinlın 
27 A~uslos 929 Salı giinüne talı 
edilmiş bulunduğu ilan olunur. 

lat) anın UJ~oğı köyünden bir k 
şi oldiirülmüştü. Öldüren Adliy 
~·e vcrilmit;>tir. 

Kemali)cnin Gınayık köyü 
den bir kişi uldürülmüştür. ' 
Gemlikfm koyünde bir tcsmi 
vukubulmuştur. Suçlular .Adliy 
verilmişlerdir. 

Samsonun Fistalar köyünde 
o"sınanı .oyan beş kişi adliyey 
verilmi~tir. 

Çar~nmhadan iki kişiyi öld 
ren Atineli Taşcı oğlu Kad' 
adliye) c verilmi~tir. 

Mihalı~çık kazasının Kuzu 
rüklü koyünden imam oğlü l\leb 
medin <lamını yakan aynı kö 
den dört ki:-i adliyeye verilmi, 
lerdir. 

Arapaonun Crımll Atik mahfil 
le~in<len Riza efendiyi öldür 
bir kiş adliyeye verilmiştir. 

Erhaada bir kişiyi öldüre 
Muaşşir oğlu Ömer adliyeye ve 
rilrniştir. 

Olun Küçük Mesaraş köyü 
den Ahmet oğlu Aliyi öldüre 
bir kişi adliyeye verilmiştir. 

Çanakkale Jandarma mektebi. 
mü~~rlüğün~e 

1 -:- Çarıaklrnlc 9 No Jandııı ma ~frat meklçhiııi11 O mera zabitan vo 
radıııııı 1J29 senesi i~·in Etin ihale tarihinden ~tay) 930 tarihine kadı 
13/81929 tarihi11tlen itibaren yirmi glin miiJlletle kapalu zarf ile mUnak• 
saya vazedilmiştir. · . . 

2 ' Etir1 ihAl~si IN/929 Pazar günti ant 16 da vilayet "dairesind 
icra k•lırıacıığ ı ııdarı ihaleden evvel mektep idnr<.':.ine müracaat ~8en tali9 
lerc derh:tl şartıınıneler Çarıakkal. e mekf<!ı> mlıdlı-H> tinden 'verili~'. ,It 

.3 ~7, fl~pnaka:;a)·~. i~~irıı~ ~ıfoçe~. tal}Jılerin, vercçe~Yeri 'left.tnamele. 
şartnamedeki şerait lhlıiliıttle verilecek fıat } azı ve rn,k.kşml4 \ e -okuıl 
bilecek hi r ..taı zıla. açık ) l\G lacakl r. • , ·~ 

4 - Bedeli mulıammenenin Ao 7 15 ·Pminatt- ıouvakksttisi sandtk ma 
; buzu' \ c } a lıükuml!rçe m(truf banka )nektup!nrı luymoti n\ubar~eresi uı 
rindı:n i tikrnGl dahili talıvilfıti}o lıor a fİ}tıtıııdarı o.P lb n6ksanlJe Sil 

milli c::ılııuıı ve fnflVllatın teldifnanıc ile lıirlikte iltiı~ci ~ir ~~rfa kofulorı 
komi )'Jill. riynseli~ıe birer makl>~z mlJ#aLilir}~e verileı::çktir. 

7. F~ Satın ·alma komisyorıtJ .. ·~ >~.~ 
riyasetinde~ 

. Adanaıhtki merkez kıtaatının ihtiyacı için 1 Eyhıl 929 tarihindcrı g 
Agııstos 930 tarihine kadar :zirdb cinsleri gö terilen altı kalem erzak 1' 
pah z11.H \ 'C on iki kaiem 'erzak aleni iniinaka a u:suliyle 5 A~ustoı ·~~ 
tarihloılcn itibaren ~ irmi gim ıntiddetle ıııuııakasıı)'A Çı(\arı lmı§flr. KaP.li' 
2nrf1Rrın ihale i 28·8-tl29 tııribinc ımısadif Çnr-ıııınba gunli sa:ıt ondatiıf 
\leni mılrıaka:mlnrııı ıhıılc ... i 29·8·~29 tarihine müsactif Perşembe _gil~ 

saat oıı ılorttedir. Taliplerin .• eraiti a.ıılamak \ızrc her gun mUnnk:ıssr 
i~ti rak edeceklerin ltc 'f akh nma)'} eninde } i.ızdc } edi buçuk teminatı 111• 
val,katcle~İ) le A<lann~a ıııôtcşeikil a k ri nıubayut kom' yöntı'll 
ınitracaatları. 

Aleni ınünaKas 
Koyun ı·ti 

Kuru fasulya 
Nohut 
Mercimek 
Zeytin tanesi 
Pirirıç 
So~an 

Alenini münakasa 
, Kuru Uzum 

Bulgur 
Patates 
Sabun 
Meoe kömürU 
Peynir 

7: F. Sat~~ ~alma komi.syonu 

Kapalı urf' 
Un 
Sığır eti 
Sa do 
Yulaf 
Samııp 
Odun 

, 
. riyasetinde~ . ~· \ '; ' ' ·~ ' Mcr,,indek'i kıtaat ılıtiyacı 1çın l 'Ev)ü' 929 iar1h\nden 31 · AAtı9;tf 

,930 tıırilıine ;1<;ad4r: zirde cin•lcri gö&tcr1len beş' kalem erzak 1'apa1ı. j,, 
\'e 12 kalem erzak aleni ffiiıı'laknsa usuJiyJe 5 J\l~uStjB 929 larJhı11 l ( 
itibaren 20 gıın müddetle mevkii ınlınııkns!.ya çıkarılmıştır kopalı z•r ~ı 
rın ilınleı:;i 26-8-~29 tarilıir,c ı.ı lsadif Paıarte&i gUmi S. 10 rl~dır 8 ;it• 
munakasııların ihal~sl 2·r-0-929 tarihine mu adif Salı gilnü 1 S. 14 tr. ri~ 
Taliplerin şe,ttiti aulaınü i.izn; l:er elın ve mUnakasaya iştirak :edeco~l~ 4J 
vı.lktı muaneni.ıde yuıde }'erli uu~uk te~innt ınuvakk~tlerıyle Adan• 
müteı. kld asl..eri sa!tn alw'i l·onıisyo•u'la rnüraeaatları. 

Aleni munahsa Aleni mUnakn2s Kapalı zarf 
Nohut Kuru Uzum Un 
Mercimek St.lmn Sığır eti 
Bulgur Pej nir Sade 
Pirinç Odun + Yulaf 
Pauteg Me~e kömJl'l\ Kurc. fo!tlf(:t 
1\uru 8v~n Samun 



"-' .. .__.. __________ _ 

Türkiyedc en sevilen, en rağ- Takdirle knr~ıl11~an 1ayıf ruhlu 
bet edilec, en fazla teammüm spcrcu f;'Ö}•le düşüniiyor: 
eden spor hiç şüphesiz futboldür. "- Ben artık lutbolü tamamen 

Futbol, &on !'ICPeler içinde k;n radıır. Bundan soııra çah~ınağa 
wncmle-ketin her tarafına dagıl- ne liizum \'ar! •• ,, 
mış, spor cerey~nlannın g;rd,ği Arhk hu ı;«"nÇ ft•tbolcu id-
her noktaya nüfuz etm~tit·. m•nn ı:!tmiyor, kapl•nı ile nıüna-

10-15 fienelik bir maziden baş- ka· .. f;.r pıp} or, ( nu ne z•nnan 
layan bu cereyan bir zaman ararı-::ınız 11,uhayyt-I şöhreti etrn.-
aıami km•\•ctini k .. :c:mmışh. Öyle fında tophın:m bir lrnç d;ıfka"ukla 
ki memlekette vücudu hissedilen beraber nuı:ınen gc.ıiıH,:ardan lıi-
canh varhğın bi:ri bir kaç sene rinde lıulu.sunuz. 
içinde A' rupa futbolculuğu aevi\"e- Bu vnz,İyt t gi}ı;tcriyor Jd şimC:iki 
tıİne yiihselteccğiııi iddia ediy~r- nesJ;n spor leNİ} s· bcLult•ur ~e 
duk. onun içindir ki bundan sonra bir 

Fakat vakayiin tarzı inkişaf1, Zeki, bir Bekir, biı- Ala, bir Nihat, 
hata ettiğimizi bize ispat etti ,.e bir Leblebi yefo,tiı em;yecegiz. 

ve aıiladılt ki futbolculuğumuzun B1111'iillkii IJo/rs 
atisi hakkında vuku bulan tahmin- M 

le k b 1 
• . 

1 
Bugiin tepeba~ı belediye bah-

r pe a apcrvazane ımış. çc::inde Buks ınaçlan yapılacakbr. 
Vaziyeti kavramak çiin Istan- · içlerinde çok şayanı dikkat kom-

buJ futbolculuğunu tetkik etmek 

~fi-Sxi.«~-t-;t~EXJ·~·m·if!.·;;;·;ı_~-E.., .... ~~W.i: • ... iliö.Wi.W.'fl5~mni .... ~.Wı .. • .. I 
=~ ~ a V lb:JJ K ~~ . . i .. 
l~ İf ©lYY©llr® PÜV©llf"i19}©)~lYJ~ '~ff,ndık • • 
~ v~~G!NCil ır~~lfö~ 1 3 Balya 
:~: fk"NC- K&::c::- :~.. 1 t~ ov' ~~·~ :;>C~E: 11 EYLOLDED!R. - ~! 1 :: 

1000 
450 

90 
55 

Kilo 
.. 
.. 

Paslı kaşık 

Kıl torba 
Kendir ip 

.. Boyalı pam.ık mensucat 

:&,; :-; '!ı:ı:e ç-..r •: Mctromik5bı : · "td 7,490 3370 kilo muhtelif ebadda keres 

35 QQQ L•RADIR ~'~. Balada nıuhurrt>r 5 kalem <şya 19-8-929 tarihinde lstanlul itha-' ı . ! • ı · t ·- - v •• l · ı · ı 

~
: a guııı ugu ~atış an rnrırıda bilnıünyede s~tıh:cağı ı an o unur. 

. 
~ 
~= • ,~-= 

AVRBCA: 

"~·= fiı~ 18s:000 
~l 'tiSeOOO 
=\!.~ 12.000 
~'!E ~~.· :,~ ~0001irı:ılık ~ rı ~. • lirahk rniikfıf at 

~j bu Leşidede cem'an "3,900,, 

~ numara kazanacaktır. 
H~ T 30 000. Lira kaıanan 9924 numaralı bilet· lstanbuJ, Ankara, 
~ ~ rabzon, lzmir ve Turgutluda. • 
~': • ~8 00!) Lira kazanan 30811 numaralı bilet: İst~mbul, Edirne, 
~~~ Jzmır, Acıpayam ve Samsunda. 
t'::] f ~S OOÖdO Li~a imza nan 33166 numaralı bilet: İstanbul, Haymana, 

l: 

-.: Ticaretl Bahri~e mekte~ 
. bi ôlisi mlıdürlUQUnden 

Eylii :iin on beşinci günii tedrhlta iptidar edileceğinden talebe 
kayt ve kabu~ünc başlanmıştır. Mektep Nehari ve meccani olup 
~daini ticariye.ye Kaptan ve makinj t y<'tiştirir ve derecesi yüksek
tir. Tni il mliddcti ikisi tali ikiki~i ali olmak iizcre c1ört senedir. 
Alı l 11 inci sınıfa liGe-) i ve tfı!i birinci sınıfa lise dokuzu ikmal 
eylemiş talebe almır. Ve liselerin onuncu on birinci sınıfların
dan münakale suretile talebe kayt edilir. Talip olanlaıın Eylülün 
yedinci cumartesi gününe kadar istidalarırıa atideki evrakı rapt 
ederek Ortaköyde çırağan sarayı ittisalinde kain mektebe her 
giin gyledcn sonra müracaat eylemeleri lazımdır. 

kif ayct eder. balar lıulunan bu organizasyonun 
Son seneleJ' içinde Türk futb- en mühim karşılaşması küçük Ke-

olculuğunun bir kaç lutbol yıldızı malin Sarango ile yaptığı maç ol-
acaktır. 

yetiştirmekte olduğu iddia ediH-

: ,ıı zmır, emış ve Samsunda. 

1 

~ ~1 Çan12
1 

kOOOl Ura
5 
kaıanadn 12759 numaralı bilet: İ!>tanbul, İzmir, 

:· ,,: a 1 a c ve amsun a. 
;il:': ~ ~ 10. 003 Lira kazruıan 32575 numarnlı bilet: İsl. nbul, Burııa, 

1 - Hüviyet cüzdanı. 2 - Aşı şshadetnamesi. 3 • Mektep şa
hadetname ve ya tastiknamesi. 4 - Maznun ve müttebim olmadığı
na dair polisçe musaaddak ilmühaber, 5 - Dört adet kartonsuz 
vesikalık fotoğraf. 6 - Veli. validelerinin musaddak imza suretleri. 

yordu. Galata.saraydan Kemal Fa- JJf.>)'1">%'1llkİ llltJf/(lr 
ruki, Necdet, Şadli, İbrahim, F e- Beykozda da, Fenerbalıçelift:rle 
nerbabçeden Şahap, Fikret, Mu- Beykoz takımı arasında bir muııa
Hffer, Reşat hep bu birdenbire pa- baka yapılması mu!iNrt:rdir. 
dayan ve kua bir faı;ıladan aonra T(>Hİ!C illrtllll'(lSt 
•Önmeğe ba,layan yı~dızlardandır. 

Bu oyuncuların parlamak \'e Tokatlı}an tarafmd•m tertip 
ıönmek ubeplerini tahlil eder!lek edilen turnuvaya bu gün trabya
futbolcu]uğumuzun neden karanlık d.ıki Sümmar pnJas korlJannda 

bir atiye dotru ilerlediğini anlanz. başlan:ıc.-akbr. 
Her hangi bir futbolc.-unun bir- Hote_f' geliyor lllll ? 

denbire takdirle karşılaşması onun Bulgaristan şampiyonn.u fina-
naanevi haaletlerini kaybetmesine lia\i Botef takımı lımirde üç maç 
aebep olmaktadır. yapmak için yakında ~ehrimi~den 

Halbuki biı takdirlerimizi maa!- geçecektir. Botefin burada da maç 
esef ibzal etmek iatidaöında}>Z. yapmaııı ml1htemeldir. 

-==~=-

Vakıf al{arlar 
müdürlü2'ünaen: 

Müzayedeye vazolnnan enılak 
1 - Gnlutada kc nı:ml<e~ ıııahaHı'sinde hch·nl'I ı-oko~ nda l2 ' -

2.n ~e o<lalarııı dokuzıfıı c'kız hiı:;.,t.~i. ~ 
0

• flWl~n-
!Z - •;alatada kenuıııh § mnlıall<•siu<lt• lıt>hncı solrnll nıla <ı 'o. lıanın 

dokLmla seki:t hisse· i. 
3 - (;alal:ıcla kt'mnııkc 'i' ıııahallt>~iııd .. hchuı·ı 1.:okııf;ııtıla 2 Nu. JüHA· 

nın dokıı.t.t.lu sd1.iz hi-ı·w~i. 
-t Gıılııtada kı ıııanke~ ııuılıalleııinde hıpı;ıılar nuldı·~inJc. 20 No. 

anaa oda düldı.5nın sekiııle ii~ hi~ı,.('~i. 
5 . Gala tada Jıseı ama mahallt'.einde 12 1\'o. ~dıi1 Mrhıııct Jııı~ıt ~anıii 

bahçe~n. 
() - Bahçt:ltaı;ı<la tıuL}ar tlıahaUouMfe ••J.ttıtlt~ıak •mı• ırula 4 No. 

du•Uaın aıuttf hi ee::i. 
7 - S.h~ekapı<la huL, ar tnahaU"in.de orın.tilıa" s11a~ında " Ne. tliik· 

Uam nıtıf hi8 esi. · 
ıJ - Ba!ı5tkapıda bul>yar nl&ha.11eeinde hamidi)C radtkeinde UJ • 2t> 

n 81 • 10 No. Joh:kiuın J.ortte bir hieee~i. 
9 - Bah~ekapıda huh)ar mahallesinde lıaılliJi)e ı·addttimle 3() • 75 

No. dukkiııııı ) u' stkııende )İrmi hit .. <;eı;i. 
16 - Baıhçekapıda lıuhyar ınalıalk~ind(• baı.ni<liytı ··a.1Jt' .. imle 28 - 77 

No. .lülı.ltauın scki~Je bir lıi~:;i. 
11 Yeni cami hnhı~uaıda 114 · 15 '~ 27 · 28 o. ul.lklUf) iki d~k· 

lı:iwuft altıda llf!§ hişseııi. 
12 - Yeni nmi lıavhıeuncl::ı 40 • 41 'e 107 · Hın No. maklup iki 

dtikkfuıın Jfüth• bir \t' ııde }.ıir his~dt•ri. 
Mııtldl'ti miizayede: 3İ Temmuı 929 dan 21 A~uı;tos f,:ur§aml>a gunıı 

eMat on dur& l.mçuHa kadar. 
Balida muharrer enıldk kiraya , criJect'~indcn murrıyetle)'6 vazolunmuş· 

tur. Taliplerin ) emıi ihale olan son guııuıı eaat on cl~nt lnıçu~ına Kadar 
eertnameyi okumak '.' tcıııinntı muvaklrntc ita ederek muıaycJcye i~tirak et· 
nıck uırt' İtıtaııbu) E\kof muduıJıığünde \alof akıırlıır ıııııdıırlıığüne mora· 
uatları ilan olunur. 

Evsaf ve mu~temilôtı hnkkında mııl\ınıal almak isi ) eJ1ler bu müddet zar· 
fındn mfizııyedc oc.lasına muracaat t•dt:rr•I\ t•cri misil raııorlıırım r,orebilirler 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden:, 

Müzayedeye vazolunan emlak 
Rahı,t•katııda clıınhıncii vıt:. f h1111ın 1t•ıniı! .ı.rıt.ııııla 12 • 4 'o. m_a~nı~ 

ve hanın ll!<llla kııtırule 18 ,e 29 "" 35 \e hırrn•'I katıncla 36 ve ılrnıcı 
kaıında 2 ve 4 No. oılalar. 

Muddeti miızıı) edt": l Ai;ıı::-toıı 929 dan 21 A~ustoıı 929 Çarşamba 
r.111111 Hat on dört lıu~uğa kadar .. 

Balada muharrer emlak kiraya 'erikrt'~imlen ınuzaycd~ye vazolun 
nıu~tur. Taliplerin ) e\ mi ihale olan ı;on l!İiııun . saa~ on k flört .~uçu§uaa 
~adıu ~artnaml') i \lkunıak , e teminatı nımııUate ıta e ere m~ye e~e 
ı~tirak etmek twe btanlml fakaf müdür)ü~unde vakıf akarlar mudtırlu~· 
•ı~ muraeaatlıırı ilan olunur. -

fü !laf H' nıii§trıııilatı hakkında malümıt almak iııteyenler bu mu~~t 
:tartmda 111uzı) ede odasınıt muracaat ederek ~eri miıil raporlarını gore· 
LiJirln. -ili lal ialınıer Beyoğlu kaza şuhesindt' n: 

Rize ve havalisi feliıketıedelerine yardım edecek ıentı nıuhtereme ye 
miiessesatın ,·erecekleri ianeler için oubemiıde bir defter açılmııtır. t,hu 
emri lıayrı inNoiyctkaraneye i§tirak edeceklerin teberruatlarnu Jllıkbuz 
mııkahilindc şubemaze te~lim eylemeleri rica olunur. -llilaliahnıer Beyoğlu kaza şubesinden: 

Piealti fabrikasından 15 Standar oil kumpanyasından 100 Pake ye 
Masajcri kumpanyasından 20 Bank Franl<o • Aziyatik müdüriyetinden 10 
Neft :ııın<lıkat şirketinden 25 Hat otomobilleri acenta! 1ından 15 Hava guı 
§ırketinden 25 ve tayyare piyankosının bu keşidesinde 10000 lira çıkan 
Madam Anastasya tarafından lOO lira iane olarak ye; r emiae teali• ettik· 
lerinden dolayı arzı te§ekkUrat olunur. 

~ ! lçel, bmir ve Osmanclide Satılmıştır ... 

HUMMAYI MlJRZAGİ - ISITMA 
UNSIZLIK -Zafiyet ve k uvvetslzUk halattnda 

KINYUi't1 LABARAK 
illa lllllm, dlfn humma '8 kUVYef şsreblnt latlmaf edlnll. 

Yemekten evvel ve ya sonra b•r Ukör kadehi. 

~c;uMta;do •attbr : Mal90n l: "'°'! <E. v.Aıant a Clc> 
t8, Ruf' .tacob. PAAtl 

V ak!f akarlar 
müdiirlöğönden: 

Mü~ayedeye vazolunan emlak 
~ • Jfal.!.ı·k~~ıdn ıl~rdünctı rnkıf hanın birirH i ketırıJa 39 No. oda 

ı,lalullu lalıtımı111are nıalıallı• ·:nde t;içek sokaf~ımfo 3 No. uınt' 
3 StıthıceıJ.• Mahmut »f;ıt mahallesiııde tekke ,;ı ı.. nw:ı:ınıfn f!t malın ne 

,,. lıalı!:e 
4 n~kııdaulcı rııııı Mt•lıuwt fl8~ nıahMIJNıirultı "''"ille uwydımı t'ad-

Jeı;İı}(I~· J.] ~o. dii"'k;iıı " ,. 

.s O~kiiclımla rum Mdmıet ııaf!a malıalletıirıJe c~~nıc meJdanı uJ'-
ıJt'.ı,.ınJe 1:i-l5 No. ıliik.l.in 

1 

__ t>_ - P~kiid:mfo Çinili oıatwll.-tıiHtfe Silafular ,.;.., .... ., 8ıo.ınJa 216 !\.' tl«kk;uı -,.,• "v h Hf>. 

7 - OhkuılımJa tıaı·c H'"smı hatun ıuahalle&inde 11llard rÜ(ınaı.ınde 
alım 

8 - Kii\ı"llk ~11rıhı·ada MeocMti) DMahallt:aıinde ..-ailt tıey eohAında 19 
N~. Jiikllan 

~ - Bo~a.ti~in~l•1 Km:guno:ultta tasıı udde~ JH-21 No. dükkia 
»U\a ar~ 

10 - llal Jarı.ıaşada iLrabim .,. mahaHt>..8inde ,e e~iıute 17 No. 
du.l.."in kall\•ehaıuı 'e arsa 

11 . - ~ult·kavı~ınJa Karanfil ~tlJ.:atnwa hhYt'hıne ve arsa 
MıulJeh uui~ayedt>: lt> Ağuı;l~s 929 dan 7 t:ylut 9'2C) Cu11M1rlesi 

gurm 11~al on •lort bııı.;u~a !..adar. 
~~a~la m~harrer ~·ınlak kiraya \t'rilC"ce~indrn mt.ızayedeye vızolunmu§

hır. hhplerın . .} tvnn ihale olan l()n ~unun aaat on dort buc;uAuna kn
~a~ şartnameyı okumftk ve teminatı muvakkate jfa ederf'k müaayedeye 
ı~tırak etnlt'k tlzre. hııtnlıııl fakaf mııdurhı~ıındt: nktf akar]ar müdurJu>t-
ııııc mural·natları ılliıı olunur. e 

fagaf " : mıı~kmilatı lıal\kında maliinıaı almak ieteyenler bu müddei 
2arfıııd.1 nıuzn.} t•dt 0tfaı;ıııa nıtıra<'ftAl ederek .. ,,.:r· m· ·1 J - b·ı· } • , , ı 111 rıpor arını ıore ı ır er 

Mahliilit 
müdüriyetinden: 

K ı) meti muhamıuirwsi: ıra 

700 
Bedeli müzayedesi: Lira 

630 

. GıJatada Yolı·u sade mahallesinde Yolcu nde aoka~ında 94 aztın 
mı~tarında 53.3 N?. lu ıh§llp me'ktepteo mUnlıaJip hanenia tamamına 
,·enlen bedel haddı liyıkında frörülmedi~ndee bir ı.fta ,..idfftle muz _ 
}·edeıi te~dit .edilmittir. Talip olanlar k\y.eti wnahlım•ineain ymde ye:i 
huç.uju nııhehude pey akçeleriyle beraber 21·8·29 ç.r .. mba pnü aut 
on beşe kadar Çenberlitatta Istanbul Evkaf muduriyeti biaaatnda mahl6-
1At kalemine mliracaatları. tı 

Mahlul it 
müdüriyetinden: 

Iı1•eti: Lira 
210 

KUçilk A~a5!'fy~ maf~lleııinde C.witaif 1eU1t.- 8 Ne. ı. ..... 
tonoz nıahıenını muıtenul arsanın icra kılınan müza,.de .eticeeiode veri· 
len bedel haddı l&yıkında görülmcdiiindeo pmılık •reti1le •tılmuma 
karar yerilmi§tir. Talip olanlar .kıymetin jiDdc yedi ı,~ 11iwttetiade 
pey akçelcriyle beraber 21·8-29 tarihli Çarıamba gU ..... , • ~ kadar 
Çenberlita§ta lttaıWul Evkaf maadiiii7id ı.iutıa41a - 16\M blcmine 
müracaatları. 

----------------------------------------------------------~---

G ala.ta i1hala1 
QlımrUQlınden: 

Cinsi eşya Adet Nevi Kilo 

Halı secc3de yün şark 1 S- 24 
Ve yün kilim .. 
Gramo{on pilağı ve pilak 1 .. 4 800 

cilası 
Kokulu sabun ve krem 1 .. 8 500 

Yün kaba şayak 1 .. 175 

ipekli pamuklu mensucat 1 .. 141 

ipek işleme ince mensucat 2 •• 121 
-7 

iki ve üç No. anbarlarda meycut cins ve evsafı ya1Jh 7 parça 
eşya bilasahip hükiimün~ iktisap eylediğinden 11-8·29 a yirmi gün 
müddetle müzayedeye konulmakla 26-8-929 ve anı müıeakip gün 

)erde satılacaktır. 

--·AT YARIŞLARl----

1 
16 Ağustos Cuma: 

Karacabey Harasmdan gelen 36 hayvanın i~tirakile: 
20 hayvan satılacaktır. 

1 Hususi trenlt>r Sirkeciden: 

Cezairl i (;azi l lasan paşa vakfı 
mütevelli kaymakamlığından 

24-26 1.5 Büyük kışla c..1-.i clllı:kan 
53 14 .. kayık iakele.i .. 

~3-13 70 •• dere çaytr batı Han 
29-28 25 ilkele mahalli 4f ,. .. 

294 1 l 50 .. .. .• hatap ana•• . 
Bilada mahal ve mevkii muharrer 5 kaltm tmlik ve •uıı ve ar• 

diye mahaıti yirmi gün m6ddetle müzayedeye yazolunmuttur. 
Talip olanların 20-8-929 Sair gününe kadar Kaıımpaşada divafl'

hane karşısinda vakıf idaresine ve yevmi mezkürda istanbul evkaf 
müdiriyetinde mülhak valuflar müdiriyetine müracaatla ihalci 
kat'iyelcrini icra ettirmeleri ilan olunur. 

Emni}fei sandıQından: 
Halka her türlü kolaylık göalermeği Sandık vazife bilir. Eınla

kini ipotek göstererek sandıktan para istikraz edecek müşteriler
den işlerini bizzat göremiyenlerin dcllal ve komisyoncu gibi hariç
ten bazı kimselere müracaatla f'1ı:uli masraf ihtiyar etmekt~ olduk
ları naıarı itibare alınarak bu kere Sandık bu gibi milştenlere ko. 
layhk olmak üzere mahsuı ve muvauaf memurlar tayin etmiştir
Vugi Ye belediye ve tapu idarelerindeki bu ipotek m~an:ıele~ni 
bu memurlarımız va1ıtasiyle yaptırabilecekl~r Ye ken~ılerıne uc
rct ve aidat namile bir şey vermi)'cceklerdır. Alakadarların ma-
lümu olmak üzere ilim keyfiyet olunur. 

Jandarıua imalathanesi müdürlüğlintlcn: 
Ellıiade 3 üacü ~yyar jandaıına alayınca kapalı zarf ueulile atın alıruıcak 30 

bin 1'ilo arpa J.a.929 tarihinde münaka•ya lı.oınaldu. Münakau 21~929 çar~nba 
günü uat 15 te Ellziıde mnkür alay kuarplunda )&pılacaktır. laliplt:rin oıczkü.· 
k..-,_. müracaatları ıa.-d•· 

• 
Jandarına imalathanesi müdüriyetinden: 
·~· :ua!'1ı. &atın alı11acalt 212.8 a~t etya \antasınıo münüa.w l-eyiıU.929 
~ paü .... 14 ac ı .... l>Wda ~~dıltp-.ada jandarma imalAtbanuiA.te }apt • 
laf'alııır. ~~ ı..alithaaeden ~.e~ır. Teillifna~uin tanı imlbı §Mfnamede 
'avh4sr. Te.aut ..ıeuchtı• ttrilıp makbuz teklif ıufı .. llonu)M:ak alı.si lıal 
ıeııtilaıımenm ...Mini muciptir. 

Licede yedinci seyyar jandarma 
alay kumandanlığı.odanı 

}.-la.yın E_y~ü} 919 dan Mayıs 929 gayeıioc kadar dok~z aylık baı~•.: 
~t ıhhyacı ıçan 120 - 172 bio kilo arpa kapalı ıarl nsuhyle 00 • 21~ 
kılo ot ve 65 · 86400 kilo UID4Jl da aleni ıuretlt: S ASUetoe ~29 tarihin· 
den 26 Ağustos 929 tarihinin Paıarteti günfi eaal 14 te Lıeede alay 
merkezinde mi.iletelı:.kiJ komisyon tarafından ihaleti i.era kılın~ üzr~ 
mlinak~ aya konulmuştur. Sartnameler ]şta~l>tılda J. ımalAtha!'eaın~e . J)j. 
yarbckırde J. müfettişi Lutl'i beydedir. Taliplerın prtnamelen daıreamde 
teminatı muvakkate iraesi ııuretiyJe pey ıtırmeleri ihaleden evel teklif
namelerini uıuJi dairesinde komi11yona 1tondermele.ri illn olunur. 

.· . 



Seyri sef ain 
Merkez Acentası; Galata Köpru ba· 
şında Be} oğlu 23t.ı2 
Şube Acantaeı: Mes'adet haııı alımda 

etanLul 2740 

Antalya po tası 
( Annfnrta ) vapuru 18 Ağus-

• tos pazar 10 da Galata nhb
mmdan hareketle lzmir, Güllük 
Bodrum, Redos, Fethiye, Finike 
Antalyaya gidecek ve dönüşte 
mezkur iskelelerle birlikte Dal
ran Marmaris Sakız Çanakkale 
Gelibouya uğrayarak gelecektir. 

Kiralık kulübeler 
Köprü Kadıköy Haydar

paşa iskeleleri methalinde 
karşıhklı iki kulübe bit sene 
müddetle bilmüzayede kiraya 
verilecektir. Kat'i ihaleleri 
26 Ağustos 929 tarihinde icra 
kılınacağından taliplerin o gün 
saat 16 da levazım müdürlü· 
ğüne müracaatları. 

Biiyükada iskelesinde 
kiralık dükkan 

Büyükada ikelesinde 2,3, 
7, 8, 9, numaralı dükkanlar 
üçer sene müddetle bilmüza
yede kiraya verilecektir. Kat'i 
ihaleleri 26 Ağustos 929 tari
hinde icra kılınacağından ta
liplerin o gün saat 16 da leva

zım müdürlüğüne müracaat
ları. 

19 Ağustos pazartesi T ra
bzon birinci postası yapılma
yacakbr. 

Le}li ve nalınri Avu, tıır)'a 

SEN JOHJ KOLEJİ 
Gıılatu: Çınaı sokak İııgiltere 

sefarethanesi karş sında 

11 E> lül 1929 da nı;ılıyor. 
l~ylulıın 9 \'e 10 ııuncu günleri 

yeni talebe ile ikmale kalını~ tale· 
benin imtilınnlıırı icra olunacaktır. 

Her kısım için 8 Eyhile kadar 

her gün (9·12) ve (13-15) arasında 
kayıt muamel:itı ) apılır. Yeni tnle· 

benin nüfus tezkeresi, sıhhat ve aşı 
raporları ile son mektep tasdikname· 
sini \'C bir kıt'a foto~raf gı>tirmesi 
luzımdır. 

tanhul sıhhi nıucssc-
. eler nıühavaat ., 

koıııisyouu riya etinden: 

Hak rko) de kain sınrazı aklı),. 
vr asıbı) P. lıastalıane:.i için 15.zıııı 
oln 25 ton maden komuriı tanzim 
eda n .,artıııune i rnçhile H' 27 A· 
{:.ıustos 92~ Salı g ııı u san l l 5 te ka. 
palı zarf u ulılr ilıale ı•dilıııek üzrı• 
rııuııtıkn a) l koıımu;;t•ıı. Bu h pi ıkı 
nrtnıınıC') ı görmek \C fo:ılu mallı

ııı:ıt alm:ıl, istryrnlcrın mczkür ko
ııııs} uıııı ıııur:ıL·aatl.ırı il,ııı olunur. 

§ 

Bnk•rko}J kam cıuıaz akliyı> 
v"" ıı ahi}e hu tahaııe iııın bır. pn\)O· 

rıuııda ) up Jacak 7332 lira ıo kuruş 
bcdrli ke!l:ifli İll~;ıat olbııptaki ke~if· 

name \c l>u hapta t.:ınzım eclileıı 
şartoaını·,.i \'.t'ı,:lıile H' 27 . Ağusto 
929 Sal guııiı aal 15 te knpııb 
zurf u-.ulıvlt> ihale edilmek üzre 

nıiiııcık ı .• 1) t kuıırııuştur. Uu baptaki 

§artıı.ınw~ i gorıı)('k \ c fazla izulıat 
almak i.,f P\ rnleriıı ınezkiır kı>rnİ"· 

ilüıı olunur. 

<ligıııı.!eu tıı\ı olanlarııı ierıı 
duıı . ., il'! mum Jııtları ilan olunur. 

• v 
Ankara gazi orta muallim mektebi 
müdürlüğünden: 

A ıl{.arada azi mual im ıne (tehi l<.a
. lör ·· er, ele · ı · i:, s ve va gazı esisat 
işler· 1i i a eye mu de h·r en n1e

. yaç vardır . • A • 
ır 1ııavıı e 

azife sa ·bi 11e tep e yiyecek 
n1e nuruna ayda 

(150) ve ınuaviııe (75) lira ücret verile
cekti . Bu işin ehli olu l ta ip olanlar 

Fen yataca ( lr. 

el1er'nde \:
0

• hizınet ves'kalarile; şah&
cletı1aıne e · ı i a· a ~a]{ ınaaı~ · f e lanetin-
de or a muall' ı nıektebi müdür öğüne 
n1üı·acaat e ı ıeleı· · iJaı1 o ı1 ıır. 

( 

t 

Ilurma l!e ze)tun yn
ğlcır • ba§lm lıi~· lıir 

şey. değil - ı•atmııliv 
ubununun tolıii )'t'· 

şil rengini t erirler. 

il' 

!P 

Her kadının emel ve arzusu yanaklara 
t:aelik ve penbe!ik bahşeden taravetin 
coeji kalınası ve uzun müddet muhafaza 
dilmc,;İdir. 

Bunun için de boyanmağa ihtiyaç mes
s~ttiğinİ zannetmeyiniz. Haki!.i güzellik - ta 
bii lekeler - aizin cildinizde mündemiçtir . 
Palmoliv sabunu iae onu meyd3.na çıkara
cakhr. Palmoliv güıeUik sabununun mürek
kebatı:Hlaki hurma ve zeytun yağlan cilt 
üzerindeki yumutabcı ve uyandıncı bir 
tesirleri vardır. Meaa:nata pek derinden nü
fuz etmesi itibarile Y•itlan bütün ııayn saf 
mevadı ecnebiyeden kurtarır ve cilde cev
valiyet ve yumuşaklık verir. Her akşam 

Palmoliv sabununun kaymaklı kopüğ!i ile 
hafifçe bir masaj yaptıktan sonra taze su 
ile dikkatlice yıkayınız ve uvalamadan ku
rutunuz. Hemen bariz bir selah görece!~siniz. 
l'c.n·n:z nçı}acak, renginiz canlanacaktır Ye 

her kesin size göstereceği meyil ve muhab
betten ne kadar g-ü:r.elleştiğinizi anlıyacak
sınız. Gilzell~mek usuUerinin eıı basiti 
olan Palmoliv sabununu kullımmağa heman 
bu ak~amdan itibaren tecrübesine başlıyınız.. 

• 

Hu 18 Eylül 929 ila de\·anı edecek 

A BEYNELJ\IİLEL SERGİSİNİ 
z.)aret ediııiz. A vrupanııı en mukemmel nıuhny aat ırıerke-lidir. 
Sütun Avu tuf} a sana)'İİ ile Avrupaııın eıı ıntıhim devletleri tnrn· 
fmdan zengin ve pek mühim ınıeşherlcrle tem!'il olunmaktadır. hi 
ve llCllZ mal atın almak için ycğfıne fırsattır. · 

TafsiU.t Avu~tury~ sefıı.retha_ııesince ıı.l ınabilir. ı~ıanbul • Viyana 
.Sofya tarikiyle ltçlıncu sınıf aı:ınıet ve avdet bileti (VH) lira rerine 
100 liradır. Hµvİ) et 'araka lan milme sili fahrilni bulunan Galata 
c Perapalas knr~ ndıtki 1'\ ta Se) ıı.lınt idıırehane!ind "ıt nl ı nalıilir. 

Nişaotaşı: Halil Rifat Paşa konağında 
(Leyli ve nihari) kısımlarına talebe kayt muamelesi, her gün . '. 

saat 9 - 17 ye kadar mektep daire5İnde yapılmaktadır· .. 

m.--=-=-- -~ ı.:ı 

J llö)'çe Uryant JJank j 
Tarihi tc'sisi 1322 

1 

M• r eıi ıclnre Berliu 
Ttlf'joıı l ı• u~lıı ~ :;-..::: •. <;3 t,985 

t t• i t m:lmJ. :.l 12,z; /..J 

Banka nummelatı 
9 ve ka~alar icarı 

i elcrıwnk 
Ilanka~t 

~1crkezi 

A ın sted r anı 
Calııtada ı,nraköy hani duir~i mııh usa 

telefon Beyoğlu 3711 · .) Mcrkeı " 
po tarıe i itti~linde Allnlrmci han 
tdefon lttarıılı ıl 5tJJ lı"rn.!vİ Earıka 
ıııuıınıı·:&ıı \M eııınİ>el ka alılrı icarı 

ı~t.anbul liseler rnuha
yaat komisyonundan: 

1 taııbul erkek ınuallıııı mı-kt bindı• 
olL:ıııtaki krşifrurnıf' "' şartname nıuci

li11ce )Dpılacak tamirat ve in~aat kapalı 
zarf u u!ilı• ıniııuıkıı,;u) a konulmuştur. 

B ı:y lı'.il 1>29 turilıine ımisadif Pazar giimi 

ihale i ir.ı a kılınnl'aktır. Taliplı·riıı ~e
raıti nıılarnak iızrc li eler mubayaat ko· 
misyonu k itabetine uıuracaatları. 

A ~ra NıkolayiJr IUuııırıa lstaıılıul 
hhalat güınriığliniın 2(ı09 :\ıı. 1 i 

Te~ı irıi,;aııi 928 tarihli ılipozito maklrn<1 
·nedi 1.;.ıy i t'\ le·lim lıiikmiı y ~tur. 

z ll}i Hayduıpıışa 86kt'ri lı.ı tuııc in· 
<lt:n uldığım raı urla taLiLi ııılııclı,ı:i· 

s: 111111 \erdiği raporumu karnen la) ı 
C) lediğinıden buları liitfeıı J~t.ınbtıl bal k 

ııaııırıııdn kalızımal Hoca wdc ) akııp Ef. 
) n:ı:ılınııe"inc ıe::.lırııi ak i takdirde ) eııı -
•ini olacağıındnıı mezkiır rnporlann lıuk· 
n·u olnın} arnğı i!An olunur. 

Yalkııı: oğlu ll)tıS 

B C) k<ıı ullı ın:ıhkeıııcsiıı<len : l'ııjral 
kariH•,ındr ikam,.t c·Jl'n ıııiıte\ cfliı 

"C})İl lınırt namı digrr Kemıııııı kl.'rıııır· 

si on bir ) ış 11 in Fatrıııı ~iikri} e Hunııııııı 
\eli i bıı lunııı:ıdıı!ırıılun k,ı ri) f•İ mezkure 
ahalısindcıı İ•mail çıl\ u;ıırı rnsi ta) in 
t dıldiği i!arı olumu:, 

} s ıınhııl lıc inci icra daire:.imlen : Ka. 
;ıııııpaşada ) cııi çr~ır.cde ibadul'alı s<ı· 

kıı~mda numara 16 hanede şoför Hikmet 

Ef. bin llasaıı ··fendiyc : Franko ~e şu· 
rekniıı şiı ketıııin ccııeral ~lotorz fnlırik 1 

nıanıuliltındao 219189 ıııptor \Ç 20'J7356 
şasi uuın ralı Huik ıııarka~ıııı lun'l bir 
kıt'a kapalı teııczzuh oıonıohili hedelın. 

ıleıı horr.unııı ulan 2635 lirıının tahsili 
için alacaklı tıu-ofmdan 24-6-1928 tarihli 

vo y;rnı..579 :\o. Uc) oğlu birinci I\otcri 
tıırafıııdan tanzim edilmiş senet iııfuz 

ı~in dairemııe 'erilıni tır . Paranın ocle
meniı liızunıu ize tebliği icap eden ıh· 
barnanıc ılaııın tebliğ cdilmiştır. l\liıd • 
deli ımirurunn mebm ikıııci ıhbıırnamo-

ııin dalıı ilünııı tarafınıza tebliği takar • 
rur elın'ı'tır. Üç giın zarfıııd.i paranın 
adrmi teıniycsi ha1inde m:ıhcuz otoıııo. 

bıliıı f üruht rdılt•ceğı ikinci ihbarname 
tebliği nıl'kaıdına kaim olmak ve malum 
bulunmak w:rl' tdıliğ olunur. 

Asiler· müna· 
it ilA lari: r ... ·F:~·tİ;ki::ı: ·;i: M.·;:;ai~··:~:::~i;:-··· .... ı 

f komisyonundan: · 
-···-.·····~······~-····--·· .. _.__ ..... --~ S arıkn~ı§daki kıtmıtın ihtİ}D•'I olan Lıı kapalı zarfla ınunnkusa)a konmu~tur. 

Jhalesı 19-ağııstos-929 pımırte.si runiı sn:ıt 15 ıe :::ıarıkumı da askeri satım alma 
koıııisyonundn }ııı•ılarnktır. 1 alipleriıı ;;;nrıkııııı ~dnk ı ıııe•kiir komı~)ona miıracaatları. 

A skeri ılttı}ılCI ıçın 18-8-929 pazar gumı sııat l ı te beş biıı metro sarg1lık bez 
pazarlık la al nacaktır. 'l n'ip:erm şa tıııııııc, ııunıunesini komi yoııumw:da gör· 

mcleı i \ c ılın hı aııtıııda şartnamede }azılı uldugu gibi tcmıııatlarile konıis)·onu· 
mum ıııunıe<ıat l:ırı. 

B c ıgııınııdııki kıt.ı t 1 u\ \aııatı ıLli} cı olan kuru ot \C Banıon }eniden kapalı zarf· 
la ıııı mıkas:ı)a ı,onulıııu.ştur. ll • .ıl ı;ı :..'4 • ngu~to::ı • 929 <.:unııırtesi giınü saat 

15 ıe Edrcmıttc u krrı salın atma komi )onunurıdn )ııpılncu.ı.tır. Talıpleri Edremit 
Uı: k 1 JllCZk ur kOllll:>)Ona murnc:ıatfarı . 

E rzun'.ı~ ~c. cİ\ıırıııda cil~ı·ti a"k ri)ecc ırııe _oluı~ac~ _rıınlııılde biri ~kiz pa:t.ada~ 
\c dıgerı ıkı par~adaıı ıbarct ır.ı gurup bmıı ışçılığı \c malzemesı talıbıne aıt 

olmak ın[ır.f'ddct olmak iizrc irı:;a~ı 8) rı !l)TI şartnameleri~ \e kapalı zar~a müna • 
ı,n~)a konnıu;ihtr, ihaleleri 21- n •u tos. 929 ı:arsıııııha guııu <mal 14 ıe Erzunımdc 
ıısJ:..•·ri atııı ulıua koıııİs)oııun lıı yapılar.ıktır. Taliplerin şartnamesini gbrınek ve 
tt'ldıflcriııı Vt'rmck iızıe Erzurıımcl:ıl\I ıııczkfır kuıııisyoııa müracatlırı. 

O r lu iı;iıı alııı1cuk 50){1 ovC-1 'e ;~SO pcrdı-li u\ar. borusuna kapalı ıarfla ve· 
rıh.:.ı iiat guli 0 u. uııluğu11ıl<·n panu lıkla ıılıııacı.ktır llıalc i 21 · ıığu,;to3 · 92' 

ı;arşamlı3 gilmi sııaı 14 le }apıla,.aktır. Taliplerin şnrtııame ve ııumunelerioi komi• 
yonıırııuzdo gıirıııeleri \'t! ilıııle guııüııde tt>mİııatlarila koaıiı;yonumuı.a gelmeleri. 

K onyııdaki kıtnaıın ihtiyacı o:an sığır eti kapalı zarfla mlinakaeaya konrullitur • 
lh.tlc i 20-ağusto::.-929 s:llı günü :;ant 15 tc Konyadn askeri eatın ıılma l:coıisyo

ıııındu yapı:ı:raktır. Taliplerin Konyııdaki me<1kur komİS)Ona ınuracaatlan. 

K Oll)~d~~i- kıtruı.1111 ilıti)acı o!ao da~ik knpa'ı zarfl_a munakasay~ konmuştur. 
hıa esı 2ı · A.;u tos • 929 Salı guııu saat 15 te Konyada asken satın alma 

koıııisyonuııd ı }~pılurnktır. Taliplerin Konyııdaki mezkur komi:.} On& ıııuracaatları. 

A ııı..ara mer:H·z ihti)acı olan 1500 ton la\cmnrin könıürii knpalı zarfla miınak.a· 
t~}a konıııu;ıtur. Ilıal~i 21-ağu ıo -929 cuıııartı i saat 16 da An:. arada merkez 

ıııı alma ı,oıııi~yorıunda ~npılaıaı,tır. Taliplerin ıırırıuıııc &urelini kouıisyooumuıda 
ıı.•mııckrı ve leklifnamel"riııi tcminatl.ırile lıcrııhcr nkarnılaki mezkur komisyona 
'l.'rıııelt•ri. 

y <·ıı "s,.lıird • ııı~n cdilmekt • bulunun ;\hlli Mudafo:ı ~ckilti bınasına dört adet 
A .. ıı~tır te~i~atı ~apılııc.ık ır. Kup:ılı 7.llrf u ulile ıniinalrnsa~ konulmuştur. lha· 

Je•ı l • E) lıil • 'J}}J l'aı.ar gii:ııı sual ondııılır, Kc~fini şerııiti fcııııi)es.İni projesini 
g0 ırn11•ı.. ıw•rc her g.ın Ankara ııırr.<cz sutııı alına koıııısyonun!l ı;,.Jıuelerl Müııaka· 
.ı)tı İ~tıruk için dı· o gun \ c fıuılınclan eHrl l(111inat \C teklif ıııektuplaıını makbuz 

ıııııkıılııliııde ltorııı-•)orıu rııezkür rİ)ıı:.eıirı<' vcrnıclcri. 
l lşlıu le-ııs:ıtı clcrulıde ctlı-.cck mulıt·ndis ile Lu gibı te~isat \ ücuda getir· 

dıt lerııı.! daır ' ·-;:ııki re mİ\e}İ ıhral eylrm leri lal. mdır. 
7 · \ğu~ıos · 'Jl9 Cumnı tt i gunu &ı3l 15. O dn hmirde ihale edıleceği iilıı 

olunan İzmir \C Ci)ar.ndaki kıtautm ıhtıyncı ol.ın pirincio ihale gunü cnaml 
r ı;;nıi eyi ı:ıtılı}e~e ıes:ırliif et i •indı-ıı ilı.:ıl • i 20 · Ağustos · 920 tarilıınde yapıl· 
mnı, U't:I talık ·dıldı;!i i an o.unur, 
y ('! li mnnıulat•ııdun 175000 metre \ • ık db sdik Leı mulxwıı:ı ı knı>alı zarfla 

muııak ı ı\.ı 1 mırııu tur. Jıu.I i 5 E}lıil · 929 ıarilııne rııu adif perşembe 
güııiı sa.ıı mı du:t lıu~u!.tıır. Taliplerin ş:ırııı,ıne ve ıııııııunesini gornıek uzre her 
~un Aııl~ımı ııwrkez rntııı alına konıİS}Onuıın ıııuruc:ıııtları \C ıuiinn\.asa)a iştirak 
edeccklı rııı o gıııı ve eaatıııdıııı r, vd ı .. ıııuıat 'c ıe lif mchtuplıırınııı ıııaldıuı' mu· 
bulıilııııle ıı ı:oı.kur komı:>jOll rİ)a,etiııe tevdi C\ lı•ııı"l•·ri. 

1 a;ılıııı ·ll'r ilıti\ll(.'I için 20 . B • 929 !:lalı gıinu sual ı l le dört parçadan murck· 
kep 2 '11 lı:ınıarıı takını \C 2:>U'l adet )UZ hmhı~ıı ve 200 adPI berber lıavJusile 

onlıığii poı.arlıkla alınacaktır. Talipleı in sıırtnaıııc ve ıuııııuııe ini komİ3)onumuzda 
gormeleri ve ilıalc s.1atında şartnamede )D7Jlı olduğu gibi leminat1ıırılc komİS)ODU· 
ınuıa rııuraeııatları. 

O nlu ilıtı\ cı ıı;ın 2Q • 8 92) pa1.:ıriesı g ınu saat 15 ite 20000 metre kanaviçe 
pazıırlıl,lu alııı:ıcaktır. T:ıliplerin ş:ırtnnme ( numune ) ini komi~yonumuıda 

.görıııe:rrı ~e ilıale aııtıııda ~rtnamerlc )azılı olduğu ~ibi teminatlarile komisyo .u· 
nıuzn murııcaıııları. 

...................... -............... -.................. ... 
i U(·üncii kolordu satuıalma konıisyonundan 
t ol ........... ~········-····-··· ............................ . 

Aqı.ı l · Eylül · 929 iho.t<.sı 
!'.'adı· ya~ 2 · 

• Odun 7 · 
K ırh \ır rliııılr.d kıtaat ilıtiyar:ı u,;ııı JO)<)(l()I) kilo odun kap:ılı zarf u3ulile mü· 

ıı.ık~ı ıırn l.oııııııı~ıur. llıale'li 25-8·929 paı.ar gımiı aat 15 le }apılacaktır. Ta
liplerin şıırllı'.lmı•~ini Kırklıır elin<l~ki satın ıılmıı. komi yuııumlan almaları ve pıt· 
namede y,ı,ılı olıııı ..-·k i'.ıleki teminallıırilc kuııııbyonuınuzda lıaıır bulunmaları ilin 
nluıııır. 

17 -IPJ2,9. Jlakiıı'.iyeti ı'.ıil!i)cnin ilanına nıiı::_adif olduğundan me1.lı.~r Lnrilıte ~ha· 
ldcrı ıcrll "'ltlt"t:ek olıııı ot ve e,uak mııııııkn alonııııı l8 • 8 • 929 paııır gunu 

}llpılacsğı ıliin 10lıınur . 

K ar:ııııaıııfaı, ı l.ıtaat il.t Hıcr için iktiza eden iıç k'alc;n eruk. 10 · ti • 9"29 T. 
itilıoırt'Jt (20) gıııı uıiııldctJe knpah 1.İlrf mıulilc ınünnka!Wl)B v:ı1 edilmiş ve zirde 

ınulıarrt•r tarilılt>rll' !:jaat 16 da ilıalcııı icra ı•dılt>ccktir. Taliklcrın şııı1name ini hcc 
gıiıı a ıl 10 ılıı Kararııan~a o;atın alma koıııis~oııunJa Koıı)ıııla fırka, liitanbulda 
3. K. O, lrnıırılı> mihıtahkı·m meıki ı:\ı,~chırde sa!ın alma k.omisyunlımndıı glirme· 
lcri tı•k lilnuııwll'rilc teminatları hrrolıer Karamundak i satın alıııa ı.oıııi~> onuua ver· 
ıneleri i li1ıı ulunıır : 

K ıtant ılıti\ncı ic,;in H;OO kilu rkınck 10001 kilo selıle 3000 ki!ı, tı {;ır eti 200 
kilo aıle)ağ 150 ki:o ıı·ytİn)a~ ~l kilo soj,1111 300 kılu fa ulya 150 kilo kuru 

iırnm JOO kiln salıuıı 300 kilo gaz 40 çeki oJı.~ı 1000 kilo arpa 1000 kilo saınau 

1000 kılo ot (ı kilo ~\ 150 kılıı mcrrııııek 1200 kilo ı·l nıek ve 500 kılo koyun et 
U) rı il) rı pıı ırlık urcti) 1 · mulıa)aıı cdılerektir. Paz:ırl,ğın ihalesi 17 8-929 Cumar· 
te i gıiııu Nı ı ]) te ) ııpılaraktıa. talipler ın \ evııı ve s.1atı uıe1.ktinla kcmisyonurııuı 

da 11417.11 buluıırııuları ilan olunur. 

K 1111 l ihti)açı için ll57t;i1) kilo ot paarlık surcıi,lc ıııuLa)aıı t•dilc:cektir. İlıa· 
le.si 17 Ağu,,tos 929 Cumnrll' i guniı aııt 15 il' )llpı:ucnk:ır. 1aliplerın şartmı· 

mesini gormelı~ıı 'e şartnamt>dc \azılı olun ~1.'kilde truııuntlarn le kom ;oıııımu1.da 
lıazır buluıın uları il5n olunur. • ....................... - ............................... 1 

J UördfiıH'Ü kol ordu satınalnıa komisyonuııtlan: 
.......................... ~ ............................ . 

4. K. O. frtib&t zab,i.li~ 'ne 
Fs ıs ·lıırde lııı'uııarı ham k ı •. tıııın ılıtı~uı ı ıçııı .. leı.ı ııııııı.ı!.a:>a ile 110 kı· 

lo 1'uru 1-ıısuhc.ı ... SOO kılo ~lt·r ıınel\ .• 0') kılo Pııinı; B • 8 • 9·J9 ıaıi.ııı.Jt•n 
ititaırıı 20 ~tın muddnle miıııukncı:ı)ıı 1.oııu'ıııu tur. 21J · 8 • C,29 çar .ıııl .ı ı.1uııu 
ilıalr ~·<lileeq~ııulı·ıı Şt rnıt 111 gorıııck ıı;ııı lı •ı ıı ı \ c i~tırak l'd '< ck!ı-r ih ılc guııu 

snnt 1 ı le k <ımi ) na ıııuracııt !arı . 

............ -... ············~·····-······· .. ~-~~·· 1 1\1\: katibi askcryie satınalma 1-oınisy.on a ıclan 
t ..................................................... ~···· 

Odun 
Çckı 
l 000 : Topcu at~ mektelıi 
400 : l\lesaha taburu ıçi• 
SUO : tnlıqıe lı ı ıı;ııı 

Balada molı .. lleı il• hızal.ırında Mikdarltrı m:ıharrer odun bir ıartııamcıJo o.ara" 
&apalı ..:arf suretı c s,ıtııı alıııaraktır. ;\lüııakn~a'arı 29 · u,;11slo>1 • <JZO pt"r'i"uur ~ıırıLI 

saat 15,::>0 ıla llurhı~·· ıııcklcl>i \eıııckhaııclt·ıi uııiındckı rıı[ııı.ıRa ı ııı.ılı:ılüıı<le ı<·ra 
\ulıııacn:,ıır. Taliplerin şartnnme~i için ın:ılı.ılli rut~lı fitdaki ı,oıııi vona ını rııeıa ';ırı 
ve ı1ltırak ıçiıı de rtnanıe~i 'eçhilc haıırla)nc:ı ~arı teklıl ıııckıuplıırını &talı ıuıı • 

ku Jur ilnırıbM' ınukobıhndc 1 oı.ııs oıı rn ı etıue 'ermeleri ilan olunur • .. :::::::: 
• 
iHa 
i 

11 ıırbe de liski Hiliili a/ı:nır 
ı birıa ı. 1 el: lstam. 262:.! i! 
•, ................................................... ~~ .._ ················································ 


