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Şükrü ~ Kaya bey diyor ki : Gazi Hazretleri ·Suya düşen konferans! 
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U(·i icümhur hazretleri 
diinakşam saat aiti bu. 
çuı .. tu Su karya oıotorile 
ve refokntlarıoda bulunan 
zevat ile heralwr Boğnzda
hir tenczzühte bulunmu~· 
Ilır \'e Anadolu Ka\'ağma 
kadar gittikten sonra suut 
dokuza doğru saraya av· 
det bu}'urmuşlardır. 

• 
ismet paşa Hz. 
Başvekil p~a Hz. dün ak~ama 

kadar Pendikteki; köıklerinde isti
rahat buyurmÜslar, ge.ç vakıt ser
y~verleri ~tıf Beyle Yakacığa atla 
bır tenc:r::r:uh yapmışlardır. 

Dün ordu müfettişi Fahrettin 
Pş. ile tütün inh:sar iaaresi umu
mi müdürü Behçet ve doktor Ap
tülkadir Beyler Beşvekil Pş. Hz. 
tti ziyraet etmişlerdir. 

Maliye vekiliın~z 
))uo·üıı oelivor 

~ ~ J 
Ankara, 18 [A.AJ 

Maliye. vekili Sar.raçoğlu Şükrü 
bey lstanbula hareket etmiştir. 
Vekil bey bir müddet İstanbulda 
kalarak lzmirt- gidecektir. 

Para z baş a 
me eke ere 
akı mayalım! 

Dün t:ergİ) i (1 OOOO)i mütt-.. 
<>aviz 1 işi zi,>:ırct etmi~tir. Zi· 
yurctçilf'r nr:umulu muhul...inı 

rüesası, ndliye eL·kam, a' uknt· 
lar 'e eeuehi S<'yalılnr hulun· 
maktadır. Ecnebi Se) uhlur Uç 
dört ant sergi dahilinde kal
mışlıır, huyrt>t ve takdir ile her 
kı mı doloşm.~lv.rdır • Günün 
ziy-urt'tc;ileriniu kısmmı en J>ü· 
yii~ kodrnlur, tc~kil edi) or<lu. 

admlar ipcJ li dairesioueu 
adeta 7.orJn çıkıyor«lu. Hnnmılur 
şimdi) c kodnr iprkli huliUmdn 
keuıJilcı·im· hi~ hiı· fikil' veril· 
nu•diğine tct.• iiı· ht·yan f'tıııek· 

le idil<'r. 

- --
Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 

dün saat 17 de Dolmabakçe sara
ymdaki dairelerine gelmişler ve 
kendilerini bekleyen gazetecileri 
kabul ederek şark vilayetlerinde 
yapbkları tetkik seyahatı hakkın
da şu şayani dikkat intibaatlannı 
nakletmişlerdir : 

Şukru Kn ytı B,,yej'erıdi 

Trt•ıııle., türıcldl·. tramvnv· 
lurdu, guziuolurdu ~iinün t:n 
mühim hnh ı yerli ıuallu>· .. er· 
gisidir. Ht>r kes, nlelhmımı ka· 
dınlor kumunda hirhirlcrine 
) C'di malları ı;ergi .. iui görru~ 

-Memleketin mühim bir kısmını 
gezdim. Yüzbinlerce vatandaşla ko
nu,mak fırsatlarını buldum. Ma
halli ihtiyaçları yerinde gördüm. 
Ferdi şikayetleri dinledim. Bun
lardan derhal tatmin ve ıslahı 
mümkün olanlardan icra salahiyeti 
benim mes'uliyetimde olanları der
hal yaptım. Diğer vekil arkadaş
lara ait olanları da kendilerine 
arıettim. Maruzatımın hemen hepsi 
terviç olundu. 

icrası tahkikata ve yahut bir 
kanun teklifine veya heyeti veki
lece bir karar ittihazına mütevek
kif olanları tf a Başvekil Pş. haz
retlerine arzettim. 

Memleketimiz uzun mesafeler 
ve büyük irtifalar diyarı olduğu 
halde iki ayda 6000 kilometrelik 
yolu hiç bir arızaya uğramadan 
otomobil ile katettim. Hılkattan
beri keçilerin bile geçemediği 
yerlerden bugün Cümhuriyet vila
yetleri halkının ihtiyaç ''e muave
netine muvafık ve rnaı.har olan 
faaliyetleri eseri olan yollarda 
vatandaşlar otomobillerle, kamyon
larla seyahat ediyorlar. 

• Bu yolların ekserisi tesviyei 
lürabiyeleri yapılmış kara ve toprak 
Yollardan ibarettir. Tabii mevsi
min müsadesi de bu güzergahların 
işlemesine yardım ediyor. Fakat 
memleketimizde on binlerce kilo
nıe~relik, yüksek dağlardan ve 
~eruı geçitlerden tekerlek geçme-
'hn müsait yollara malik olmak 
1 mal cdilmiyecek bir f aliyet 
sefidir. 

Ticari münakalatta şoselerimi-

zin ikmaline kadar bu yollar daha 
hayh bir müddet hizmet edecektir. 

'•Asayiş 11ı;ıke,nnıel ••.• 
Şehirlerimiz arasında münaka

lat ve münasebatın çoğalma.sına 
yardım eden diğer bir umur da 
memleketteki emnü asayiştir. Me
mleketimizin diğer taraflarında ol
duğu gibi gezdiğim yerlerde de her 
hangi bir memleketle mukayese 
edilemiyecek emniyet ve huzur 
vardır. 

Müteferrik bir surette şurada 

burada ika edilen cürümlerin fail
leri, Jandarmalar tarafından yaka
lanmakta ve mahl<emelere tevdi 
olünmaktadır. Cümhuriyet zabıtası 
evvel emirde gönüllerde takarrür 
etmesi lazım gelen huzur ve iti
madı temin etmiştir. 

"Hud11tlard11 ... ,, 
Hudutlarımıza yakın olan yer

lerdeki havalinin içtimai ve siyasi 
vaziyetinin neticesi olarak hudut 
vilayetlerimi:r:in arasıra emniyetini 
kaçıran aşiret ve göçebe intikam 
ve iğtinam gazveleri de haddi as
gariye indirilmiştir. 

ftfllhsul nasıl? 
Gezdiğim ve gördüğüm yerler

de bu senenin mahsulü yerli 
v ihtiyar görgülü çifçilerin kendi 
if:delerile söyledikleri gibi "SO,, 
senedir görülmemiş derecede feyzi 

ve bereketlidir. 
Halk, köy İli ve çif çi her Y~~de 

mahsulden emindir ve atısın· 
den memnundur. Esnaf ve tüccar 
da tabiatile onun semeresini gör

mektedir. 
Bu huzur ve sükün kanunların 

hakimiyeti, adaletin seri ve bitara
fane tatbiki, cümhuriyet inkilabı
nıızın eseri olduğunda da herkes 
müttefiktir. 

Görüştüğü n vat.ındaşlar mem
leketin istik! ini ve istikbalini 

inkilabın bahtile tevem 
dir. 

I11kil<ıp eserleri 
Cümhuriyet ve demokrasinin 

zaruri neticeleri şapka ve harfler 
gibi inkilap rserleri memlekette 
artık ya1nız bir emri vaki değil, 
ya~amanın dazaruri bir amili gibi 
telakki edilmektedir. 

Gezdiğim 20 vilayette tek bir 
fes ve külaha tesadüf etmedim, 
Vilayet ve kaza merkezlerinden 
uzak bir çok köyler ve çifçilerin 
Türk harfJerile yuıp okudukları 
büyük ümitler veriyor. 

Millet her tarafta hummalı bir 
faaliyetle çalışmaktadır. 

Türk ocaklan, hililiahmer ve 
himayei etfal gibi müease•eler de 
bu faaliyete rehber olmaktadır.,. 

.ini H' imdi) t· kndar devanı 

t•dcn iktisadi gaflete niba~ et 
verilmesini ta' "'iye etım·ktedir. 
Bu gün kupanuıa~ı uıukarrf'r 
olun erızuım 2:l A~nrctoııa 
'.kndar a~ık hırukılmatoıı takarrür ı 
ctmi~tir. 

Yerli nıullor sergi8inirı nıaz. 
lıur olduJtu rıı~het bulk11111zda&· ~ 

j ki llOisadi iotihohm en hüvQk J 
{ d4·1iliclir. Aziz Türki~·emiz pek 

Yt kın IJir atide kf'odi ihtİ\&('ım 
kuuıilen keudiı;i temin edecek 
mertebt•ye çıkmak için lazım· 
&t:len vasıtaları elde etnı iştir. 

Y cdi gün 1arh11da sergi 
7:i500ü mÜlt'('ıtviz ki~i tarafın · 
dan Zİ)oret t•dilmi~tir. Bu \"Ok 
ı>urluk bir ııctict•dir. 

ul<abelei · · misil icin 
daha n~j;Jekleıoruz1 
Yunanlılar, Ankara müzakere- ciye encümeninde müzakere edil-

sinin inkitaından sonra gene tavik mesine karar verilmişti. 
ve tehir siyasetlerine devam edi- Encümenin içtima tarihi henüı 
yorlu. Atinaden gelen bir günkü malüm olmadığımdan yuna:ı ce-
haberler, ertesi gün gelen malu- vabının hükümehmize tevdii tari-
mat ve haberlerle tezat teıkil edi- hi <le şimdilik meçhuldur. Ankara 
yor. müz.akereainin lnkitaıniJan •onra 

Bu meyanda yunanlılar, evdce l'ürk- yqnan ihtilafından m üte
verdiğimiz. notaya cevap vermeği vellit meselelerin, mu b ad e 1 e 
uzatıp duruyorlar. K o m i s y o n u na taalluk e d en 

l·k. " 1 A · b kısmı, Lozan m u ah e d e siy le ı gun eve tına mena imd-
en gelen haberler sefir M. Papa- ıAnkara ve Atina itil.ıifnameleri 
nın adedilcrek in:ıibat komisyonu- hududu dahilinde halledilmesi ta-
na tevdi edileceğini ve mubadele karrür etmiftf. M. Diyamandopu

losun vuiyett henüz tavanuh 
baş murahhası M. Diy mandopu- • 

etmediğinden komisyon umumı 
(osun da diğer birisi ile tebdil B 

içtimalanna devam edemiyor. u 
edileceğini bildiriyordu. ı itibarla yunanlılar gündelik işleri 

Halbuki dün ş-elen malumat de tavik ve tehir ediyor. 
bütün bu .haberlerı tekzip eder Bu hadiselerde gösteriyor ki 
mahiyettedır. Yunan hükümetinde hüsnüniyet 

Diğer taraftan bi:ıe verecekleri I namına en kuçük bir eser ve ha-
cevabın yunan parlamentosu bari- reket yoklıtr. 

.lngiltere ile F ran. 3. ı 
araları · .· 

I 

açılıyor mur· 
Iııgiliz 1\ılaliye ııazırı 

"SN0~1DJ~N ,, 
siyasi ınaııevrasında 

ıııuvatlak oldul 
-

La Hey 17 [A.A ! 
Salahiyattar Fransız mehafilin

d en bildırildiğine nazaran, M. 
"Snowden,, in cevabında Young 
planında .gösterilen müsaadekarlık
~ar hesaba dahil edild:ği halde bile 
lngiltirenin kendisine tahsis edilen 
senelik taksitlere. nazaran 48 mil
yon daha fazlaya hakkJ olduğp 

beyan edilmektedir. Bu suretle 
fngiJtere Amerikaya gelecek se
nelerde ödeyeceği meblağ'ın yüzde 
otuzundan malmutı kalmaktadır. 
M. Snawdcn şarta tabi olmayan. 
tııksitler hakl:ında ki ihtirzi kayit
lerinde ısrar göstermekte, bunların 
Spa itilafı ahkiimına uymadığını 
beyan eylcmcl ... te ve müttefiklerin 

Alman emval ve emlaki hakkındaki 
fikirlerine itiraz etmektedir. 

M. Snowden Fransa ile İtalya
ya ayrılan hisselerin hatten fazla 
olduğunu iddia ve İnr:iltereye gös
terilen müsaadekarlıkların l<afi ol
madığını ileri sürmektedir. 

[Madndı 3 üncü sayfada] 

öu scferl.i il:ticnra gelişi keç n 
seferk'. gelişine benzemeyen 

lngiliz Başvekili 

l\JAf. DO •. AtD 

Gü komisyoncu arında b"r 
kısmı dün imtihan oldular. 

Dün gümrükte 
60 komisyoncu· 
nun imtihanı ya
pılmıştır. Bu 60 
kişi meyanında 
evelce imtihana 
girip te muvaffak 
olamayanlar da 
vardır. İmtihanın 
neticesi bir kaç 
güne kadar helli 
olacaktır. 

Halen 300 gü
mrük komisyon
cusunun ellerinde 
veıikalan vardır. 

Bu mıkdar, talebe 
nazaran altı yüze 
kadar çıkabile
cektir. Bir eylül

Dün İmtihan edHen gumruk Jrnmisyonculanndan 
bir kısmı 

de yeniden imtihan •yapılacakbr. 

Giiınriik tathikat nıekteLi 
Gümrük tatbikat mektebi bir 

Sabık vali Mithat B. 
aleyhinde bir dava 

-
10,000 lir" taznıi11at is-
teye11 11uınuır1111 iddiası 

Sabık lı>tanbul Valisi v.e Şeker 
ve petrol inhisar idaresi hey'eti 
teftişiye reyisi Mithat bey aleyhine 
on bin Jiralık bir tazminat davası 
ikame edilmiştir. Hu dava, Mithat 
Beyin milkiye erkanından olması 
dolaysiyle doğrudan do~rura. Dev
let şurasında ikame cdılmıştır. 

Davayı sabık cmniydi umu
~ i y c istihbarat memurlarından 
Enis Fahri B. ikame etmiştir. Se
bebi de ,udur: 

Enis Fahri B. Emniyeti umu
miyeden aldığı emre binaen, Polis 
müdüriyeti birinci şubesinden bir 
dosya aşırınağ·a memur edilmiş ve: 
bu va:dfeyi birinci şube memur
larından fllı;.mi ef. vasıtasiyle ifa 
etmiştir. 

O zaman Vali bulunan Mithat B 
Enis Fahri befİJı ~u husus hakkında' 
emniyeti umumıyeden emir alup 
nlmadığını tespit etmeksizin, vila
yet idare heyeti reisi sıfatiyle Enis 
Beyin tcvltifi kararı ı verm ştlr. 

Halbuki mahkeme neticesinde 
vaziyet anlaşılıp Enis Fahri ileyin 
beraatına k rar venlince muma-

eylülde açılacaktır. Bu tedris müd
deti zarfındi\ mektr.pte 40 memur 
ders görecektir. 

Sabık vali Mitlıat B. 

ileyh te Mithat B. aleyhine bu davayı 
açmıştır. 

Dava hali hazırdJ! De"·let şura 
mda bulunmaktadır. I tanbul ikinci 
ceza mahkemesinden evelce verj-
len bu beraut karanmn tem izce 
tasdikten onrıı Devlet sur.ııs1 va 

ithal B. h:ıkkında lüzur.ı u muha· 
keme karan verip 'i eTm m < hu· 
susunda bir kar .. r verce(• tir· 



l~_ı_c.,_rn_a_ı _J 
Zafer ve iflas 

K-

Şu rakamlara bilhas a oazari 
dikkatinizi cclbeclcriru: Galip Jn. 
gihcrcdc, her fert, Ecncde 14 iste· 
rlin 11 §İlin ( yani 146 türk lirası) 
"tergi veriyor. Galip Franc;ada 7 is· 
tcrlin 7 ~ilin ()ani 73 bu~ku lira) 
Mağlııp Almımya<l ise her ferdio 
t rdi•.,İ nncıık 5 j terlin 13 şilin-

" dir ( !":ıö buçuk lira ) . 
Hüyiik hurııten e\·el her üç 

ıııemlekcttc ahalinin vcrdigi ver
giJerde az ı;oL müaaval vardı. 

Jn iltcredc ve Fransada yeku· 
u k bart.n harpten dolayı edilen 

borçların ni idir. 
( f ritr ı: Bu milletlerin verdi

ldcri vergilerle bizinı \erdildui· 
mizi mnka)e e edenıek geniş bir 
ucfes almz. 1928 ele biz 20 mil· 
ron ieterlin vergi verdik. ln...an 
ba~uıa • hu uei 'ergilerle lıeraher· 
2 isterlio hile tutmuyor. Eğer her 
ıUrk her ingiliz kaılar vergi v«.>r· 
ıcydi devlet bütçesi 2 milyarı bu· 
turdu ki bütün ietibı1alatımızın iki 

isli demektir. 1928 hiitçemiz i e 
W7 milyondan ibnrettir.) 

Sadede gelelim : 1ngiltere ile 
l'rnn ıçın ferin neticesi bu 
um ? Zafer, müsavi iflas. 

Fransanın yükü daha az olma· 
ll beraber m ruz kaldığı zarar 
d ha böyflktUr, çilnkü şimal eya· 
lctlcri harap olmu tur. 

in anc olan telefatı kale al· 
m~oroz, zira in nın kıymeti pa· 
ro ile takdir olunmak her naeıJea 
det olm mıı;1n. 

Almanyamn, gariptir ! vergisi 
daha ez. Harp, memleketi dahilin· 
de olmadı, yani tahribat yok. Ya
lnu1. baıı viliyed riul \le mU&tame
reJerini kaybeui. iliyederinin 
ç u i abnanlarh me8kun de
~ildi. 

H rp le ikti diyatını alt Ust 
eni i gibi en U118İD devlet olan 
llritanyayı di erlerinden &İyade 
snr mı ttr, çünkU 1agiherede iki 
milyona yalun amele i~eizdir, ve, 
şu dakikada cı ıl ııan'at merkezi 
••11111 Luncnehire'da müthiş bir bu· 
tıran kış gösterdi. Eğer Jngilterc· 
ııin un uru kuvvetli olmmıııydı hu 
lclcıketc da~ ııumuı~dı. 

ı kti uden ifla j afi gclmiyor
mu~ gihi bir Jc ı·o1trafi iflas tla 
bn ladı: Avrup hııriuı ınm mil· 
li)Ct c ası fö~crinc ıan1.im edilıne
mr• i ınii\azcneyi tar· mnr etti. 

Yeni ceza usulü 
muhakemesi ve 
zabıtanın vazifesi 

-Adliye vekaleti tarafından :ıabı
tai adliye memurlanna vazifelerine 
ait faydalı konferanslar verilmeğe 
başlanmı,tır. Bu konferanslar jan
darma mahfelinde verilmektedir. 
Bu mesele hnkkında Adliye veki
leti ceza işleri müdürü Aziz bey 
şu ı<Sı.len öylemiştir: 

- 20 a~usto.tn tatbiki icap 
eden yeni usulü muhakemab ceza
iye kanunu ile, türk ceza kanunu 
z bıta memurlanna bir çok vazife
ler tahmil etmi~tir. 

Bu surette zabıta memurlarının 
almış oldukları vazifeler hemen 
hemen bulunduklara yerde müddei 
umumiyelere muavin olmak şekil 
ve auretindedlr. 

Binaenaleyh bu vaziyet dahi
linde ve kanunun istediği şekilde 
ifayı vazife edebilmeleri için zabı
ta moemurlımnı bu huausta müm
kün olduğu kndar tenvire çalışı
yoruz. Bütün ka:ı:alarda ve vilayet 
merkeı.lerhıde konferanslara baş

lanılmışbr. 

&manen 
Kadıköy otöbi.isçileri 

Gazi köprüaünüo i.nşa.ı için 
tehir veıaiti nakliyesinde istimal 
cdUen biletlere (10) para zamme
dilmittf. Bu meyanda Kadıköy ci
hetinde işleyen otöbüılere de bilet 
verilmifti. Otöbilıçiler halktan 
bu parayı aldıklan halde, Şehre

manetine vermemektedirler.· Ema
net bu parayı temamile tahail et
mek için teşebbüaata pi,ıniştir. 

İstinye - Maslak şosesi 
Şehremaneti bu ıeneki bütçe

de inşaat için devairi belediyeye 
pek az bir para ayırmıtbr. Bunun 
ıebebi mühim inşaatın merkezden 
yapılma ıdır. Bu cümlede:n olarak 
Maılaktan İ tinyeye kadar yapıla
cak katranlı oıe Emanet tarafın
dan yapılm ktadır. 

Zaro aga iyileşti. 
Bir müddellenberi rahataı:ıı. bu

lunmakta olan meşhur Zaro ağa 
iyileşmiş v dün emanetteki vazi
fesine gelmiştir. Zaro ağa Ame
rikadan iki mektup almıştır. Bu 
mektuplarda Zaro ağa Amerikaya 
davet edilmekte-dir. 

Kadıköy giizcllcş-

kanalizasyon. 
tüccara 

zarar veriyor! 
- ---

KanaJizasyon ameliyatı yapılan 
caddeler üzerindeki ticarethane 
ıahipleri bu ameliyat yüzünden 
ıarara u~radıklarından . bahisle ti
caret odasına şil<iyette bulunmu•
Jardır. Oda bu şikayeti şehrema
netine bildirmiftir. Emanet ya:ı.dı
jı t'evapta: Bu ameliyabn en kı
sa bir :zamanda bitirilerek ticaret
hanelerin zarardan kurtanlmasına 
çalışacağını bildirmiştir. 

altlfemelerde 
Kaısınnıı nıuhakcınesi 

Casusluk cürmünden maznun 
bulunan Kasını tevfikin muhake
meıine dün ağır ceza mahkeme
sinde devam edilecekti. Fakat ba
zı makamattan vaki olan istilAm
lun el'nn cevap relmediginden 
muhakeme 31 atustosa bırakıldı. 

Hakiıni tahkir davası 
Beyoğlu ulh birtnd ce%8 ha

kimi Kemal Hayri beyi muhake
me esnasında t hkir etmekle maz
nun Recep i•minde biri üçüncü 
ceza mahkemesinde muhakeme 
edilmektedir. Recep: 

- Sar'nhyım belki aCSylemiı,im
dir. Bilmiyorum, dedi. 

Muhakeme şahitlerin celbi için 
talik olundu. 

Eyfipli Ilalit yene 
yakalandı! 

Geçeolerde Eyüpte ,u. havu
zunda bir bammın yüznkleriai ve 
Befİ bir yerdelerini gaspeden ıne•
hur Eyiipli Halit dün zabıta me
murl<ıırı tarafından yakalanmışlır. 

HUtelerrllı 
Peştedcki nıuralıha:slaar 

Beynelmilel talche kuufcde;. 
rac;yonuna memur Türk, Çek ve 
Alnum talebe mürahhaeları Pe.~
tede rekzcdilen harp maktülleri 
abidesine bir çelenk vazctnıi~ler
dir. 
Malive levazını anhan ., 

Maliye müfettişlerinden bir in
amı Dolmabahçcdeki maliye leva
ıım anbarını teftiş etmektedirler. 
Müf ettitler buradaki teftiş atı bir 
kaç güne !kadar ikmal edecelfJer 
ve netice hakkında Maliye vek2'1 -
tine bir rapor vereceklerdir. 

Jliki\)cyi hilir hıiz: K11dim ta· 
rihte Eptr lorah PyrrhlJ!, kenrliei
ıw verilen ikilinc oa ihadarı din
], ınc) erek roma hl nı harp ilan et· 
ıni~ri. Ordu undaki f'illcı· Homa 
a kerini korkuttu H~ Pyrrhu8 iki 
ırıuharcbctl • romalı1an ıuagtup et· 
ı i. l"'akııı eon v.akri o Jert't:c a«ı· 
111 uı:al otmuv ki kendi ini tebrik 
t.•dcnlcre: 

tiı·n1e <·eıniyeti Kolza yağı ve 1 

- Daba büyl bir ulrı ibı a 
f•der ın yok oldwus J 4'emİft )'re
nk dillui!Hle P nhot • nri safe, 
darbiı le.lir. 

Bu urerin ondan f rkı ,IJC? 

Vaporcular 
sendika 

teşkil ediyorlar 
Vnpurculardan bazılnrı birleşe

rek aralıırmda bir ısindika teşkiline 
teşebbüs etmişlerdir. Sindikanın 
teşkilinden onra her hangi bir 
tacir m hnı cvketmek lçln doğru
dan do ruya aindikay müracaat 
edecektir. Bu .suretle vapur nav
lunlannda yapılan ui istimalin 
onun g çilecc ; gibi tellfiliye 
re mi verilme "ne de lüzum ital
a llyncıı fır. 

Enis B. gclİ)Or 
Geçenlerde Anlumıya ıritm~ 

olan Afoın efiri Enia B. bu hafta 
şehrimiz vd t edecektir. 

'fok~·o<la Tiirk sergisi 
1 urkiye mnmulAt ve mah.tuli

bnı J ponyaya tanıtmak üzere 
T..ırl' - Japon cemiyeti hamiei Pr
en• Tol. matyo tarafından 1'30 
reneııi mnrbnda Tokyoda 3 hafta 
clf'\ m mck üzere sergi açılacak
hr. Bu sergide Türk mamalit ve 
ınnlısu 1atmdan başka ev Jevazıma
tı t. ' tr.şl<ir olunacaktır. 

~er ?İde Türkiye ahvali umumi
feı;" h.ı ıekında filimlcrdc irae oJu
bac. :< ır. 

Şl "('r sarfiyatı azaldı 
Y ıt münasibt-tilc şeker sarfi

Jnh Y' zJe 50 azaldığı halde fiatJa
la tesir etmem;t;ıtir. 

Yalnnda Kadıköyüne kadar 
temdit edilecek olan Üsküdar Tra
mnyı Kadıkayüne aeldil..ten •on
ra oralano tereH bir kat daha 
artalacallbr. [u münasebetle ba:u 
ıenat Kacbköyünün iman içia 
.. Kadıt.ôJ sflzeUcştirme,, ct'naiyeti 
nam da hu cemiyet tesia edilme
alaıe karar vernıişlerdir. 

Maarifle 
Ecnebi ve Eka11ivet . 

rnektcpleri 
Maarifçe mueaddnk huıusi ta

limatnameyi h iz bulunan ehri
miıdeki ecnebi ve Ekalliyet mek
tepleri 15 Eyllılda çtlarak tcdri
aala b şlnyabileceklerdir. 

Mekteplerin ikmal imtihanJan
da bir eylülden itibaren yapılacak 
ve tedrisat başlamadan eve) biti
rilecektir. Maarif idare.i bu mek
teplerin kadru ve kitapJannı tetkik 
etmektedir. 

Uchçct B. geliyor 
Maarif vekAletine l•tanbul maa. 

rifi hakkında izahat vermek ü:ue 
geçenlerde Ankaraya davet edilen 
maarif emini Behcet B. Perıembe 
günü tehrlmi~ dönecektir. 

• Maarif mü.teşan udeti -
Yirmi gündenberi ıehrlmizde bu
lunmakta olan Maarif miiateşen 
Kemal Zaim 8. Ankaraya aitınlftfr. 

• BüyOk Minakyan haıı - Eın
vali metruke idaresi büyük Mi~ 
na'<yan hanını ıatıhta çıkarmıfbr. 

Askeri müzedeki sahrınç 
Aakerl müzenin bulunduğu 

mahallin altında Bizanı zamanından 
kalma büyiJk bir ısahnnç vardır. 

Bu sahrınç pek yakında halka 
açılacak ve burası Yere bata11 gibi 
istenildiii zaman gezilecektir. 

lınaın ve hatip ınektepleri 
imam ve hatip mekteplerinin 

lağv.i tasavvur edilmektedir. 

hazinenin zararı 
Son günlerde şehrimizde satı

lan petrollara kolza yatı karışh

nldığı için petrol aarfiyatı günde 
20 ton azalnnftır. Huine bu yüz
den killiyetli •urette mutazarrır 

olmuştur, 

Alakadarlar, r Ünde 3 biD 
liradan •eaıcde bir milyon Jlra 
urar vukua gdditJne i dd d i a 
ediyorlar 

Zirai tetkikat 
hctiıat vekildi umum ziraat 

müdürü Naki B. Anadoluda bir 
tetLıik seyahatına çıkmı,tır. · Naki 
B. Bursa ve Bilecikte tetkikat ya
phktan sonra Karaca bey harası-
na gidecek ve orada da uzun mü
ddet tetkikalta bulunacaktır. 

Adana paınuk ınahsulü 
Bu sene adanada pamuk mah

aulüniln bereketli olduj'u alaka
dar mahaflle gelen malürnattan 
anla,tlmı,tır. 

Anadolu fiJiıne alınacak 
Karadeniz 1ahUi şehir ve ka

sabalariyle Erzurumda halk oyun
larını filime çekmek lizre ıinem~ 
operatörlerinden mürekkep bir 
heyet dün Trabzona ıitmlştir. Bu 
heyet ıeçenlerde Karadenize rfdeo 
konaervatunr heyetine iltihak 
edecektir. 

Zirai miiba,·iat .. 
lkd•al nklleti ziraat umum 

mGd(irü Hamdi bey nk&let tarafın
dan mObaylaıı l&zım ıelen bazı 
efYa için Avrupaya hareket et
nıl•tlr. 

Mumaileyhin aeyahatı on bet 
ırün kadar devam edecektir 

Darphane müdürü 
iıtanbul darphane m n d Ü r ti 

Cemil bey darphaoeye ait batı 
itler hakkında maliye vekileti ile 
gfüüşmek üıere Anharaya gitmlşo. 

tir. Darp.hane muamelAt ve mesa
iıine alt tekliflerde maliye nakıt 
ifelri mOdürlOğü ile anlaşmıflardır. 

Koskada iki 
arkadaşını 

öldüren katil ! 
Evelki gece ko kada bir cina

yet olmut ve Mahmut isminde bir 
ıu yolcusu Osman ve Rüstem 
i•imlerin de iki arkadaşmı c>ldür
mfiştür. Bu cinayetin adliyeye ait 
tahkikntma 6 ıncı müstantik Sü
reyya B. vaz' iyet etmi,tir. Katil 
Mahmut diln adliyeye teslim edil
miş \'e müst ntildikçe iaticvap 
olunmuştur. 

Mahmut isticvabı c.snasında 
fevkalade cinnet alaimi göster
miştir. Katilin şimdiye kadar bir 
k ç kere timarhaneye girip çıktı
ğı tesbit edilmiftir. Mahmul yeni
den müşahede alhoa aln~mışbr. 

lzmirde zehirli 
sıtma çıktı! 

-- ıc-

fzmirin her tarafında ıtma, 
maal'esef salgın bir halde devam 
etmektedir. 

Kar§ıyaka, Bayraklı ve Mer
sinlide tc adüf eclilen 8ttmaıım 
:1.ehirli olduğu, bazı tcbirlerinden 
anlaşılmıştır. İzmir sıhhiye mü· 
düriyeti, hu hastalık hakkında 
tahkıkat yapmağı b ~lan11§hr. 

lzrnir kısnıı adli reisliği 
lstnnbul ikiaci şube bat e

murlu unda b lundutu esnad bir 
~•ui iatimal aelesiuôea atır ~eza 
mahlleme&indc: muhakeme ~dilerek 
beraatına karar verilen Zeki B. 
tekrar poliaı ikioa t•be birinci 
lu11m bq mcın rluğuna tayin edif
mi , fakat, orad.anda m :um adde
dllmifti. Zeki B. kendi.inin hmir 
zabıtaeında i•tihdarnını istemiş ve 
bu teklif kabul edilerek nıwnaileyh 
lzmir polis müdüriyeti kısmı adli 
ha memurluğuna tayin edilm~tir. -
Mütlıiş IJ 0

r kaza! 

Balikesiı· civarında 
ir kamyon 

uçuruma giitf? 
uTür dili " gaz~teııinde okudu

ğumuza göre &Jikcıirc bir saat 
mesafede pek feci bir otomobil 
kazası olmuş, onbir kiti olan kam
yon yolculanndan biri ölmüf, ikisi 

çok ağır olarak hayatJannda bt'i 
ümit edilecek derecede, diğerleri.le 

muhtelif suretlerde yaralaıunaşlardu. 
Geç vakit yaptıtunıx tahkillata 
nazarandevrilen kamyunun numa
rası 22 dir ve Şoför Halil efendiye 
iliti~ -

Edremitten öt J eye doğru 
hareket eden kamyon anza11zca 
Ergeme ile Güngorme:ı köprüsü 
arasında kain Naldöken mevki
ine g e 1 m i ş . N a 1 d ö k e n d e n 
aür•atle Güngörmeze .inerken, bir
denbire direksiyonun rotu kınJ
mışlır. Direksiyonun tutmadığını 
glıren .şoför Halil yokuş aşağı 

ıı:ür'atle inen kamyondan kendisini 
derhal aışa~ı atmış, bu ııuretle 40 • 

flSrsüz k lan knmyon daha bir iki 
metre giderek bir l<C>prüye mün
tehi olan dönemeçte on, on be§ 
metrelik bir uçuruma yuvarlan
mışbr. 

Hadis aı ıonra şehirde şayi 
olmuo ve d rln bir tesir uyandır
mışhr. Blnat vali Öz Demir Sa-

lim b~y refakatinde müddei umumi 
ve jandarm kumandanı Fehmi 
bey olduğu halde kaza m11haline 
hareket etmitlerdir. Sıhhiye mü
dürü Neriman Tevfik, polis ınü. 
dürü Fehmi beyler de valimizden 
ıonra Naldökene gitmişlerdir. 

Memleket hastanesinden derhal 
kaıa yerine bir imdadı ııhhi oto· 
mobili göndermittir. 

Müddeiumumi tarafından yapı
lan tahkikata nazaran kazaya tecrü
besizlik ve dikkatsizlitin sebebiyet 
verditl anlafılmaktadır. Kaza akibin
de vefat eden kadının Burulı tey
tinci Abdullah Efendi zevcesi Mak-

Boracılar isi m 1 i 
. b. k . ? Diyarbekirde garıp ır omıta. 

tu .. yler o··rpertı·cı· 2317 929 
Bir talebe velisi sıfatile Mer-

b ıd zifondan bir tehditname aldım. 
İr CİDa yet 0 U AnJadığıma göre "Boracılar,, is-

- - ... minde bir komite te4ekkül etmif, 
Diyarbekir Jandarma müliizimi Amerikan mekteplerine çocukla-

Sabri beyin refikası Mehlika hn- rını veren t>beveyne ağız dolusu 
mm; ıeçen gün evinde boıazlan- küfür ve tehdit savuruyorlar: "Asil 
mak suretiJe katledilmi,tir. Bütün milletimin istiklal güneşinin doğ-
memleket halkı üzerinde çok de- duau gün ayakları altında ezilen 
rin ve ac.1 bir tesir bırakan bu vah- köhne id:ırenin .ıehvetpPrest ele 
fi ve feci cinayet, katilin itirafına baıılanndan aldıtı kuv\'etle yur-
nazaran şu şekilde cereyan etmi•- dumu zabt ve milletimi mahvey-
tir: Maktufenin enlftesi Jandarma )emek emeli ibliııaneai!e ıineme 
yllrbaşuıı lbrahim beyin eınirber tüneğini kurnn baykuş cinayet yu-
neferi olan katil, KütahyanJn Dolar vaaı kollej .. ,, diye başlayan beyan
karyesinden kocak ogullarından nameleri şu çirkin aözlerle nihayet 
Mehmet oğlu Halil lbrahim aile- buluyor: "Eyi düşün , herhalde ka-
vi münasebetleri dolayisi)e da- rann müspet olsun! )arar edersen 
ima malltulcnin evine serbestçe en büyük dert olarak masum yavru .. 
girip çıkar, arasıra iı;lerini görür-

nun iffet ve ismetinin parçalanmış müş. Bbu gidiş geliş do!ayisiyfe 
merkum, Sabri beyin refikası mak- olduğunu o kör srözlerin nihayet 
tule Mehlik hanım hakkında fena görecektir.,, 
bir niyet bealemeğe ve münasip Mektuplarıuıo muhteviyatı bu 
bir fıraat afüetmeğe başlamıştır. ve bu kifl def(Umit gibi: "Bora 

Katil nihayet geçen pazar günü yuvası bağlanma&ı ,, diyede bir 
kndma tasallut etmeae muvaffak nizamnameleri var. Maddelerden 
olnm dığı takdirde de öldilrmete birisinde bu ugurda canile, malile 
karar vererek, elek almak baha- m a h v o 1 m a ğ ı göze almak var. 
nesile k dının evine gitmlf, o ısı- Gerek beyann me ve gerek ni:r m-
r dn sandalyaları temblemeld namelerinin tertibinde göze çar-
mqğul olan kadına hitaben hanım pan acemilik, maksatlarına kudsi-
ben de s na yardım edeyim mi? 

yyet ve milliyet kokuau kanştırdemiş. Hanımın sen bilirsin cevabı 
makla bizi şüpheden uzaklaştıracak üxerine bir müddet .~andalyalan 

temizlemekle meşğul olduktan mahiyette değildir. Biz bu efendi-
.sonra birden bire hanım ben senin lerin komitalarını ıon zamanlarda 
için ölüyorum, ben öleceğime sen beliren bir cemiyetle alakadar 
öll diyerek, kuduz bir canavar g3rüyoruz. Aksi halde bu, çocukca 
ribi haııımıa boynuna sarılarak, bir hareketten başka bir şey ola-

laaflarından yakalamış ve merdi- maı. Bir an için bunlann maksat-
venlerden atı sürüklemiştir. larmda güzel niyet aramak li:ıım-

Aoatıda, ltadımn namuıuaa gelae, bir düşmana blle hitap edi-
t~cavüz elmeje çalışan merkume Jemeyecek söı.lcr)e milletdatlannı 

a'11 lladm büyük bir fazilet hi~- incitmelerine nasıl bir mana veri-
sile, namusunu müdafaa etmiş, lebllir? Bir çocuk velisi, milliye-
it til muv affnk olamayacağını an- tini, benliğini anlamış, orta tahsili· 
laymea bir sırtlan vahşetile he- ni bitirmiş kız.mı, ecnebi mektep-
men luıdını yere yıkarak saçlann- lcrine vermekle, bu tehdide müs-
d n Y kal~yıp kuyu başına götür- tehak bir harekettemi bulunmuş 
müş, yağila karnına basarak kör olur?. 
bir kıyma bıçagile vücudundan 
hemea hemen kopacak derecede 
boynunu kumi,tir. 

Katil, in.an kalbi, insan hissi 
taşımayanlı" gibi büyük bir soğuk 
kanhlıkla cinay ti irtiknp ettikten 
sonra izfoi kaybetmek ve cinayete 
bqka bir kil vermek maksadite 
uk n çıkarak, bütiin ev ~yolan

nı d ğıtmış, S brj beyin para ça
ntasını ~ır.al'nl~ içinden on lira 
aldıktan sonra arka h rabeden 
firar etmiştir. Merkum, komşu 
ma'haclrin c:vine atlayarak, oradan 
oka~a çıl nrken mali} e mürakibi 

Halit br.yin n~fikaı;ı Mdek hanım 

merlnımıı görmüş ve telaşlı vazi
yetinden filphelenmiştir. 
Yarım N t sonra cinayetten ha
berdnr olan Melek hanım cinayet 
mahaJline giderek roobakta tesadüf 
dtiti jandarma neferini, yani ka
tili orada görerek ihbar etmiştir. 

Bu suretle meydana çıkan katil, 
bütün teferrüaitlle chıayeti nasıl 
irtikôp ettiğini itiraf etmi9tir. 

Genç, ve namuslu bir kadını 
hiç bir insaf ve merhamet duyma-
dan, sırf kuc:luzla~an bayvani 2evki 
namına, bogaıliyan bu oanavar 
hakkında elyem, namusa tasallüt, 
ve katil gibi iki mühim cürümden 
dolayı tahkikat yapılmaktadır. -

Nlers·ııtle 

Altmışlık bir ihtiyar 
wkançlıktan 

karısını öldürdü 
-

Mersin, 16 

Me1 in hültümet caddeııindc ziya 
pa1:ı gazinosu civarmda Sani be
yin mağazası linünde kanlı bir ci
nı:ıyet oldu. 

Altmış yaşında adam, 'eyh ca
mii mahallesinde ikamet eden van
lı lsmail ııon gunlerde kansından 
şüphelenmeye ba,ıar ve dilima 
mliteyekkiz da vr aııar, kadın Fettuh 
isminde birisile Adanadan kaçar. 
Bunu haber alan lamail de arka
aından Mersine ıel ir ve aramağa 

başlar. Nihayet geçen ~arşamba 
günü Mezburcye mahalli vakada 
te adüf eder. ve hamil bulunduğu 
tabancaunı zevcesinin kafasına 

ııkar. 

Hiç bir şeyden haberdar oJma-

Maarif vekalati bu mekteplerin 
melhuz zararlarına &et çekerek 
her türJO tedabir ve takyidatta bu
lunduktan sonra, bu gizli adamlar 
kim oluyorlar ve bunlara ne olu
yor ? Acaba bu efendiler milliyeti, 
dini nasıl anlayorlcr 1 Niyetleri 
temiz, pfirüuüz olanlar maake 
altında tehditle değil, açık alın 

ve temiz )'Ü:ı:le, ikna kuvvetlcrile 
maksatlarına varırlar. Bu yalnış 

ve dar görüşlerden bu millet çok 
zarar gördü. Şapl lan altmd de
delerinin düşünüşünü saklayarak 
garbı yan gözle süımek, oadan 
nefret ve istikrahla bahsetmek 
asri softahkbr. Bunu tezvirlere, 
saf sata)ara aanp milliyet damga
siyf e halka sormak cinayettir. 

Bu <adamlar hakikaten böyle bir 
kuruntu besliyorlaraa beyinsizlik 
rekorunu kırmışlnr de ~ektir. Be
nim bildiğim bu mektep muallim
leri hepsinde yükaek tah•il görm-
üş din, milliyet, isnaniyet gibi duy
gulan törpült:nmi~ in anlardır. Dini 
iiimle bir arada aşılaınnk için iki 
asır kt'riye ric'at l5zımdır. Din an
cak cehaletle ihtilat ve ünsiyet 

ede bilir. KAZIM 

Londra 
Ferit 

sefirinıiz 
• . ge ıy r 

Bir müddettenberi şehrim"ze 

gelmesi beklenmekte olnn Londrn 
büyük elçimiz Ferit B. bugün 
şelırimir.e gelecektir. Ferit B. An
karaya gidip Hariciye vekaletiyle 
temas ettikten sonra latanbula 
dönecek ve mezuniyetini şehrimiz
de geçirecektir. 

İsterlinin düşınesi 
lleklt~nivor ! 

"' Dün borsada İngiliz liraı;ı 101S 
kuruş 30 par•da açılarak 1016,S 
kuruıta kapanmıfhr. Paı.nr olma· 
sına ve öğleden sonra banllalarm 
kapalı bulunmasına ratmen borsa 
tıalonunda 20 bin f nııiliz liralık 
muamele cereyan etmiştir. 

Üzüm mahsulünün ihractna 

bule Hanım oldufu iki çuc:uğu ile 
beraber Buraaya ıitmek Uzre Bali
keare ıelmekte bulundup anla
fılmışbr. Çok agır yaralılar şun
Jardır: :Uahkeairin Mustafa fakih 
mahallesinden lbrahim o~Ju aalih, 
Edremit Soğan yemez mahallesin
de Emin oğlu Rlfet Efendilerdir. 
Yaralılar memleket hastahanesine 
nakledilmişlerdir. Tahkikata de
vam edilmektedir. 

yan icadın alkanlar içinde yıkılır ve 
yetişen zabıta memurları tarafın
dan sılihiye otomobiJine alınarak 
baslaneye gönderilir. 

başlandığı cihetle bir kaç gün 
kadar borsaya lzmirden şimdikin
den fazla kambiyo gelmesi bekle· 
niyor. Bu takdirde fiatlarda mü
him tcneu.üller vukua gelcce~i 

tahmin edilmektedir. 
Carih derlu:J toplanan halk ta

rafından mahalli vak,ada yakalan
mış ve zabıta memurları vasıtasile 
müddei umumiliğc sevkolunmuş
tur. 

Mecruh berayı kdavi gittiği 
hastanede vefat etmiştir. 

Kafesler! 
lstanbuldnki ah.şap evlerde bu-

1 unan kafe!>Ierin Sıhhiye müo - rlü
ğünce kalJırııncağı hakl,ındaki h3· 
herler dogru değildir. 



Uçmalıyız! 

Allô ! Buran lzmir. Ben ti
caret odası rt•İsi. 'iz lstanbul ıi
cw 1 t odası reisi misiniz r 

- f'.ı·ct, E'jeudim. buyurun ! 
- Odamı: bu cılrşum lmzı ec-

nebi sl'yyalılam bir ::.iyufct tertip 
edıyor. Gece de şereflerine bir oy
un t·crilect1 I.·. Saat 21 te clii11111<'k 
Ü:.<>rc liitfİ'tı /:.miri teşrif lıuyarur 
musımu:: ? lleş bu~·ukta ( l 7,.30) 
Yeşi/ld)p/('rı lwrrl; t; sabalıın il.i
simle l:ıtanl>Ula al'dct. 

- J><>.k teşclckür ederim Bey 
Efendi, ~elecefıim. 

.... - Allô ! Allô ! Avukut ll<ı-
:an Be...., f.f eudi? 
• - hu,urun. 

- 1e.myi:.deki daı·a bu gün 
tam on dörtte f!Öriilecck. f,ütfen 
öylerı tan cıre:ıi ilı> l<>şrif edcmı i 
airıız "I ) urı/ımu ihtiyacmı uar. 

p,,1; iila, n:.i::.im. gelirim. 
.... Wô. ullıi! İ:;tm1f1Ul 1797 

11.dnm mı "I 
fü et. 

- Dcılıiliyc ı·ckili Şükrü Kaya 
Reyin tebligatı var. Bu:at gelirse
niz pek iyi olur. 

l•ahat, azizim, aaat 18 de 
Konya;ru gitmek mecburiyetin-
deyim. .. 

-- Her iki İ§i görmek mümku-
ndür. Ve/.;l lJey 13.30 da kabul 
ediyor; 15 ıo buradan Konyaya 
tayyare var. . 

- Öyle ise 15 Anl:aru · F.mı-
ya tayynresinde bana yer ıuturı; 
ı•ekil Beyin içıima'ına geliyorum. 

Muhterem karilerim, 1950 ıe-
nesirıdı: olnwsr mulıtemel bir ha
<liseden bahsetmiyormn- Ne de 
Jules Vcme t eya 117 clls tarzında 
bir masal :>azıyorum. Geçen giin 
Paris ile Low1ra arasında bi,. ti
yatro tayyore seruisi açıldı. 

Bir bar ııe yahut lokanta tay-
)'aresi Paris'ten ak§am iizeri lml
kryor; ) olcuları LOnclrada tiyatro
,.a saatı saatine yeti§tiriyor, t>e, 
perde kapandı1dcm soımı lwndilc
rini §İmşeh siir'ati ile Pari.~:e yeti· 
ştiriyor. eyirdler kendi yataklu
rıııda ) utı) arlar r <' ertesi sabah 
işlerine, gii~·lerirıc gidiyurlar. 

Tayyare ert isi demiryolunda.n, 
adi yoldurı duhn ucuzdur. I>emir
yollarımız pek a:: 670,000 kilo-
1fletro murabbaı anız.ide :>•n/mz 
4.637 kilomctro u:.urıluğıında §Ö

mendüfcrimi:. t•ar. 
Adi yol hu. usunda daha geri

)'İ:.: 
Türkiyede gerek dedet, {!erek 

v il ii yet yollarının ıızun.luğu : 
24 . .16 l kilometro; liikin bunların 
ancak 2,950 si iyi bir halde, 
10,2f:j i tamire nwhtnç, 2,382 ,'(i 
toprak tesviyesi lıuliwle ve 8,778 i 
de açılmamıştır. 

Şömendöferlerin ikmali, yoll<ı· 
rın i11~ tıe ulahına inti.zaren bir 
iki duzina sivil tayyare getirtsek. 
bir kaç haı•a limanı ve hatta du
rak yeri yapsak terakki vadisinde 
be~, on adımı birden atmaz mı) ız? 

C. N. 

~toınobil lto§uları 
Londre, 17 [A.A} 

Otomobil kulühfi tarafından 
tertip edilen ve bu gün İrlandanın 
yapılan beynelmilel otomobil ya
nşında 500 bin kişi hazır bulun
muştur. Müsabakaya 65 otomobil 
iştirak etmiştir. Alman Karraciola 
birinciliği kazanmıştır. ltalyan Ca
mpar ikinci gelmiştir. -Herriot Seliinikte 

Seliinik, 17 [A. A) 

Bele-!iye reisi M. H~r~iot'nun 
şerefine bir ziyafet ,·ermıştır. Her
riot yann Larisaya gidecek çar
şanba günü de Atinaya \'armış 

bulunacaktır. ----
Bir yunan havdudu 

Ati~a, 17 [Fos] 
Meşhur yunan haydudu Çatzas 

geçende jandarmalarla müsademe 
etmiş, fak at kaçıp kurtulmağa 
nıu ıaffak olmuştur. Çahas ölen 
jandarmanın karısına bir mektup 
göndererek kocasının kahraman
lığına hayran olduğunu bildirmiş-
tir. Çatzas mektubunda diyor ki: 

"Kocanıı.ın hakiki bir kahra
man oldnğuna kanaat getirdim. 
Maatteessüf hükumet bu gibi ka
hramanları ve bunların ailelerini 
hakkile taltif etmeği düşünemez. 
Bu sebeple sizin sefalet içinde 
kalmamanız için yakında mühim 
bir para göndererek muavenet 
edeceğim.,, 

"Sarı knş,, Salıya 

t!l'I iJ·or ! 
• Bahrimllhit; atlasiyi geçen 
Franıızların "San 1-:ış,, namındaki 
tayyart1ıi Çarşanba günü şehri

mize aclecek ve Y eşilköyüne ine-
cektir. • 

Ad 

teş 
Ankara 17 [ telefonla ) 

Adliye vekaletinde bir kararlar 
hey'eti teşkil edilmiş ve bu bapta 
tanzim edilen ta!imatname katiyet 
kespetmiştir. 

Bu hey'et, kanun ve nizamna
melerle hallolunacak meseler hak
kında istişari mahiyette fikir be
yan edeceği gibi adliye vekili be
yin ha va l e edeceği h u s u s a t 
hakkında da mütalaasını bildire-

cektir. 
Kararlar hey'eti, temyiz reısı 

evcli ile temyizden 3 aza, vekalet 
teftiş heyeti reisi, müst~ar, hu
kuk \.'C ceza ve zat işleri müdür-
leri ile merkez hukuk ve ağır ce
za reislerinden mürekkeptir. 

Temyiz reisi cveli, icap ederse 
yerine temyiz reislerinden birini 
de gönderebilecektir. 

Kararlar hey'etine Adliye ve
kili riyaset edecektir. Vekilin bu
lunmadıiı ıamanlar temyiz. reisi, 
o da yoksa müsteşar riyaset eyli
yecektir. Hey'et, vekilin lüzum 
göstereceği zamanlar toplanacak
hr. 

Kararlar hey'ti dün Ankarada 
i~k içtimaını akteylemiştir. Bu iç
tıma~ vekil B. riyaset eylemiş ve 
temyız ticaret reisi Hal,il, müste-
şar Ferit, temyizden Ali Riza, Fu
at, Ziya, teftiş hey'eti reisi Salim 
Nafiz, ceuı işleri müdürü Aziz, 
ağır ceza reisi Riza, müddei umu
mi Ekmel,Ankara hukuk reisi Şef
kati ve ceza reisi Kemal Beyler 
aza olnrak bulunmuşlardır. 

Bareıu 
Ankara, 17 (A. A] 

Antrepo işlerini halletmek üzre 
İstanbula giden maliye muhnsebei 
umumiye müdürü Fcıik bey Anka
raya dönmüştür. Mumnileyhin gel-
mesi ile Barem ltanununun tatbi
katına ait talimatnamenin son va
ziyeti de ikmal edilecektir. 

Dahiliye nıeıııurları 
Anh:ara, 18 [A,AJ 

Dahiliye vekili beyin avdeti 
doJayısile yakında dahiliye memur
lan terfi listesinin son istihzarab 
bitecektir. Bu meyanda bazı me-
murin arasında tahvilat icra edil
mesi de muhtemeldir. 

Yollarımız 
Ankara, 18 - Nafıa vekili Re

cep beyin riyasetindeki komisyon 
dün erkanı harbiye ve iktisat mü
messilleril e beraber toplanmış ve 
yolların askeri, iktisadi vaziyeti 
görüşüldükten sonra program te.
pit edilmiştir. 

Daıuızlık koyun 
Ankara, 17 [A. A] 

_ Macaris~aı:ıa ~amızlık koyun 
mubaya;ı 1 ıçın gonderilen heyet 
tetkikatını bitirmittir. 

Heyet damızlık koyun satın 
almak için 50,000 lira talep et
miştir. Bu para İş bankası va
ııtasile yakında heyete ırönderi-

1 ecektir. 

Seyri scfai n ve 
Zonguldak köınürlcri 

Zonguldak 18 
Akdeniz vapurunun limanımız

da karaya düştüğünden beri Zon
guldaktan kömür almayan Seyrise
fain vapurlan bu haftadan itiba
ren kömürlerini limanımızdan al
mağa başlamışlardır. 

'Fındık nıahsulü 
Trabzon, 18 

ilk mahsul fındık içi dün me
rasimle vapurlara yükletilerek Av
rupaya gönderildi. 

Bu münasebetle kayıklar do
nandı, iskelede kurbanlar kesildi, 
gece havai fişekler atıldı ve va
purlar selametlendi. 

Mersinde bir cinuyet 
Mersin 15 - Dün hükumet 

caddesinde Ziya paşa gazinosu 
civarında Sami beyin mağazası 
önünde kanlı bir cinayet oldu. 

Altmış yaşında, Adananın Şeh 
Camii mahallosinde ikamet eden 
Vanlı la.nail, son günlerde karı
sından şüphelenmiye b~şla!1'ış, 
nihayet kadın, Fettah ıımmde 
birisile Adanadan kaçmışbr. Bunu 
haber alan İsmail de arkasından 
Mersine gelmif ve kansını s.rama
ğa başlamıştır. 

Dün sar.t dokuz raddelerinde 
mezburebe mahalli vak'ada tesa
düf eden katil hamil bulunduğu 
ta~ncayı ze c~sinin kafasına sık
mıştır. Kadın lmüş. Katil yaka-
lanmışbr. 

i e Fran- Graf Zeppelin 'Çinliler ve Ruslar Kim Vurd ? 
sanın araları Tokyo seyahatına 

açılıyor mu? devam ediyor. 
.... 

[ 1 inci sayfadan mabat) 

salahiyetdar mehafile göre ce
vabi notada İngiliz ve müttefik 
mütehassıslar arasında i:tliraki me
sııi meselesinden bahsolunmaınası 
bu husustaki müzakerabn deva
mına delil addolunmaktndır. 

La Hey, 17 [A.A] 
M. Snowden Anglo-Sakson ga

zetecilere vaki olan be.yanatında 

müttefiklerin notasındaki teklifle
rin gülünç surette eksik Qlduğunu 
söylemiş ve Y oung planının pya 
lngiltereye temin ettiği faydalan 
inkar eylemiştir. 

Fransa, italya, Japonya, Bel
çika murahhas heyetleri M. Snow
den in notasına verilecek cevabın 
metnini öğleden sonra kat'i surette 
tespit edeceklerdir. Murahhasların 
yeni tekliflerde bulunmalanna ih
timal veriliyor. 

-Tokyo, 17 [A.A] 
Zeppelin saat 21, 40 ta ( Tokyo 

.ı:aati) gönderdiği bir telsizde 63-30 
derece arzı şimali ve107-30 derece 
tulü şnrkide 'bulunduğunu bildir
mektedir. 

Bertin 17 [A.A] 
Graf ?,epplin balonu son haber

lere göre Siberyanın tam ortasın
da Obi ile Baykal gölü arasında 
yani Tokyo yolunun yansmda 
bulunuyor. Ahvali havaiye seyaha
tın şayanı memnuniyet bir surette 
itmam edilmesine müsaittir. 

Balon Oral dağlarının üzerin
den geçerken büyük bir 
yanıyordu. Balon saatlerce 
görmüş ve bazı zamanlar 
manlar arasında kalmıştır. 

orman 
alevleri 
da du-

Tokyo, 17 [A.A] 
Graf Zepplin sabah ıaat 2 de 63 

derece arzı şimalide ve 117 dere
ce tulde, yani takriben 'Baykal gl>
lünün 600 kilometre şimalinde ve 
Tokyodan 1500 kilometre uzakta 
bulunuyordu. 

===::s::=== 

dögüşmekte 
devam ediyorlar. 

Moskova, 18 (A. Al 
Tas ajansı beyat ruslardan mü

rekkep muhafızlarla Çin çetelerinin 
şark demir yolları havaliıine taar
ruz1arının sıkla~mış olduğunu bil
diriyor. 

Sovyet hududundaki kıtaat, ta
arruzlara ve tüf ek ateşlerine me
tinane mukaveD!et etmekle iktifa 
eylemiştir. 

Moskova, 18 [A.A} 
Tas ajansı bildiriyor : Dün ak

şam Çinlilerle beyaz Rus muha
fızlarından mürekkep bir müfrue, 
hududu geçerek, Poltavskoe civa
rında bir Rus karakolunun etra-
fını çevirmi~, şiddetli bir tüfek ve 
mitralyoz ate~i açmıştır. Derhal 
yetişen bir imdat ku\ velinin yar
dımile bu taarruz tardedilmiştir. 

Bir set yıkı ltlı 
Ravalpindi, 17 [A.A] 

İndüs vadisindeki Siyok seddi 
kırılmıştır. Sular vadiyi istila etmiş 
mühim tahribat yapmışhr. Mahalli 
hüküm et, afetzede olanlara yardım 
etmektedir. = 

Şef ali sokağında 
ıııüthiş bir cinayet 

Gnlatada Kemer altında Şeftali 
sokağında papns kızı Maryanın 
umum hanesinde sermayelerden 
Lüsi evelki gece meçhul bir şahıs 
tarafından öldürülmüştür. Vak'a ge. 
cesi umumhanede Lüsi'den başka 
kimse bulunmaması zabıta tahkika
bnı güçleştirmektedir. 

Cinayeti sabahleyin ilk olarak 
umumhaneye gelen Katina gör
müş ve zabıtayı haberdar etmiştir. 

Lüsi, aleti tenasüliyesi parça 
parça edilmek ve vücudunun muh
telif mahallerinden yarnlanmak 
suretile öldürülmüştür. 

Tahkikata vnz'iyet eden adli
ye ve zabıta, Lüsi'nin cinayet 
gecesi Ç:ıkır Hüseyin isminde bi
riyle gecelik 1 aldığını tespit etmi
ştir. Bunun üzerine dün Çakır ya

Murahhaslar M. Snowden in iti
razlannı reddetmekle iktifa eyliye
cekler, müttefiklerin dermeyan et
tiklerin tekliflerin lngiliz. metali
bini hakikaten tatmin ettijini is
pat edeceklerdir. M. Stresemann M. 

Snowdeni davet etmiştir. Mülakatın 
hitamında M. Snowden konferansın 
tehiri meselesinin hiç bir veçhile 
mevzuubahs olmadığını aöylemit
tir. 

Aziz Türk genç 

kalanmışııada bu adnm Lüai ile ge
ce kalmadığını, evden çıkıp gitti
gini ve hadiseden malumatlar ol
madığını söylemiştir.:' Tahkikata 
devam ediliyorsa da şimdilik haki
ki katilin kim olduğu hakkında 

polisce daha faz.la bir malumat el
de edilememi,tir. 

U rnı'ltO lh a ırO a rr 

ılliittefiklerin kararı? 
La Hey, 17 (A.A] 

Belçika, Japonya, ltalya ve 
Fransa murahhas heyetleri M. 
"Briand,, m nezdinde müzakeratta 
bulunmuşlar ve lngiliz notasına 
şimdilik bütün etrafile cevap ver
memeğe karar vermişlerdir. 

Murahhas heyetler, M. " Ju
par,, ı akşam üzeri M. "Snowden,,e 
şifahi tebligatta bulunmağa me
mur etmişlerdir. 

M. Jaspar ın İngilizlerin İngil
tereye teklif edilen müsaadekar
lıkları tespit etmek için alacakh 
devletlerin murahhaslanna iltihak 
edip etmiyeceklerini soracağı zan
nolunuyor. 

La Hay, 17 [A. A] 
M. Snowden dün tevdi edilen 

muhtırada, Young, planının bütün
lüğüne el sürülmeyeceğini teyit 
olunduktann sonra İDgilterenin 
Amerikaya ödeyeceği meblağa na
zaran fazla olarak yüz milyon al
tın mark alacağı, Alman emlaki-
nin tasfiyesi neticesinden istifade 
hakkını muhafaza ettiği ve ayni 
teslimatın tahdidi hakkındaki tale
binin iı'af olunduğu beyan edil-
mektedir. 

"Tan,, diyor ki.: 
Pari$, Ji fA.. A.] 

1'mı pazete.~i Ln Hey korı
f <'ransına talısis ettiği bir 
mcıkalede biyor ki: "Jf. Sno
ıNlerı iu itıkitam öniine ge
çilmek hususurulaki umumi 
ar:zudurı küstflhaııe bir suret
te istifml(~ ''imek ve bazıla
rmırı bezgi11/iğinden, bcızıfo
ruıın da gayzmclun veya kur
kusumlan kmıvct alarak }'o

ung pUinımn bütürılüğiine 

clokunmamak dusturile telif 
etliltuiyc•cck mıisaaclat kopar-

mak için manevralar çevirmek 
istemesi ve bıma imldi.n bul
ması La Hey konf eransm<ı 
i§tirak t•den bütıin deulctlerin 
nüfuz uc itibarı için telılike
li Mr şı•y olur .•• 

Pari:ı, 18 (A.A] 
Eksebiyor gazetesi, M. Snow

den'in konferansın neticesi7. kal
masından doğacak mes'uliyetten 
sıyrılmak için bundan sonra bir 
fayda vermiyeceği aşikar olan mü
kiilemeleri uzatmakta olduğunu 

yazıyor. 

Rize • _Erzurunı yolu 
Riu, 17 

. ~vvelce burada ba, mülıen
dıs~ık yapmış olan nafia müfettiş
l~rınden Abdullah bey berayi tef
tı.ş _buraya. gcl.mi~tir. Güzergah ta
yını amelıyesı hı tam bulan Rize -
Erzuruın yolu hakkında kendisile 
görüştüm. Rize-Erzurum yolunun 
nafia vekaletince tanzim edilen 25 
senelik programının üç sene son
ra tatbik edilecek ikinci kısım
daki inşaat listesine dahil bulun-
duğunu söyledi. 2 milyon liraya 
ınal olacak bu yol güzel Rizenin 
~kişafi ilc:tisadiıini temin ede-

cektir. 

Son giiıılcrde yeni ve aykırı 
hir 1ikrirı sarp \adileri aşmak 
İ:;teyen dalgalı Lir hücumu kar
şısında gençlik ve bir çok kalem 
Mhiplcri harekete geldiler. Bazı 
hıı çııı kalemler halkçılık perde· 
ine bürpncrek e:.ha-. 'c eşkale 
aldırdılaT. HNke in kendi telak

ki i doğru olabilir, ) anlız ferdi 
düşünüş \e kmıaatlar ceıni)etin 
umumi kanunlarını bozamaz. 
, "Koınü'nistliltl cerc) anları, bü

yük .. erJna) elcriıı mevcut oldu
ğu \t' nıııelcnin çok bulunduğu 
memlek(\llt;r için koı;kulu bir afet 
şeklinde teı·e lli edebilir. Bizim 
memlckctimiıde ne bol ... ermayc 
ve ne de fazla bir amele mevcut
tur~ Bu ~iin Türk priilötar) a ı 
mes'ut \ç müreffehtir. Bir mem
leketin ana ırı aJiyesini teı.kil 
eden tçtimai bünyesine göre hü
kumet şekilleri kurulur. Bu gün 
Türk ile hh ziraat memleketidir. 
On ddrt 1lfilyon nufwm içersinde 

.2n mi,:onundan ziya<lc:--ini ki'ı}Jü 
ye rençper teşkil eder. Şehirlerde 
tekasüf :eden halk kütle-:i içer
sinde df" çoğu memur, esnaf ve 
~an 'at erbabıdır. Kaç fabrikamız 
var? Me' cut fabrikaların amele 
ıııt·veudu ehemmiydli bir yekun 
teşkil elmiyecck kn<lar azdır. Şu 
hale göre Türkiye kendi bünyei 
içtimai) esine güre hir hükumet 
şekli yaratmıştır ve Jm şeklin en 
makulü Cnınhuriyettir. Otuz dört 
milyoıı diinüm kabili 'l.er eraziye 
malik ve ·ahip olan vatanım11.da 
lıu gün i~in mezru arcızi dı'ırt mil
yon doniimden fazla değildir. 
Elde azim hir ,.,ernıa)'e mevcut 
hu sermaye topraktır. İrva ve 
iska i lerinc çok ehcınmi)el 'e
ren hükumetimiz bu i:;i bu ı:scne
lerdc tatbika karar veni ğine göre 
az bir zaman :;onra feyizli hır se
mere elde edileceği muhakkaktır. 
O 1.aman Türk köylüsü daha 
me 'ut bir de\·reye girmi:. olacak
tır \C <lobyı ile klı) luniin zengirı
lt>~tıll' i. iı-t ilı::-aliıı artması \ala
nın refdhı demektfr. 1\]c,.'ut bir 
inkişaf içer inde her gün teka
müle dQğ.rJI biraz daha emniyetle 
ilerliyrn ni Tiirki)cde hcdhalı
ların hav lıınlnrı i~itilnıi)or hile. 
Bu fikirler eıı · uihn)rt üç lıeş 
mecnun kafanın hayali bir emeli 
olarakl 

0 
şovmc·ğt• rnalıkfımdur. 

Buna rağm.en hu irin kokan ya
radan çok sakınmak Jiizımdır. 

Vatan genc;liği! 
Sı•n ııınnc\ i olaıı t ... h.ı kültürü 

) ıkarnk yeniye tuzc lıir ümit ile 
atı 1 ı rkt:ıı lıer ~e} den dulıa çok 
toprnğıııın adamı olmalısın. Sen 
bu her doniinıti bin bir iııbBn ka· 
nı iJc }Oğurulmu:;; toprağııı oğlu
. un, bunun içindir ki ::.ana ilham 
edilen fikirlerin 1-:ltlılığı enin 
mahrum umınrılarında sana bir 

eksir gibi tesir y&par ve sen yok
luk içer~iııdc hu mülii) im fikir
lerle belki hir tereddüt afha ı 
geçirir in, fakat bunu iyi bil ki 
hu kurtla-kuzu hikayesine benzer 
"Lakin aldanma,,! bu içilen bir 
içkinin muvakkat zc\ ki gibidir 
acı .. ı ze,kinden çok fazladır. 

Tarihin dediği hir bakikatı 
burada tekrarı faydalı buluyonım. 
"Bir: hey'cti içtimaiye umumun 
hayrına mesai ini tek~if eden \"a
tandaşlara malik olduğu kadar 
beynelmilel lıir vaziyete ahip 
emlak k'udrctini haiz olabilir. 
Boma vatandaşı umumun hayrını 
unutup ta şah i entrikalara 'e 
ihtirasa kapıldığı giiııdür ki mcın
Jekcti .a,narşi içerivindc kalmıııtır. 
Tarih Roma kadar açık Endü
lüsü, Ahba i, Enıevi, Selçuk, Ti
ınurlenk, Osmanlı Lehi tanı gös
termektedir. Ferdi düırüniiş ve 
kanaatlarını feda ederek uınu
muıı hayrı için kendilerini tenzih 
ve tenvir eden insanlara malik 
kütlelerdirki beynelmild Lir mm· 
kie ~nhip olabilirler. lştı~ en kud

retli misali ile: 

Karı koca geçiıusizliği 
Kızıltoprakta oturan ve geçen

lerde kendini Kadıköy vaporundan 
denize ntbğı halde yine yüze yüze 
saray burnuna çıkan Mehmet Cemil 
efendi, zevcesiyle geç.inemediğin
müteeuiren iki elinin bileklerini 
keserek intihara teşebbüs etmiştir. 
Cemil efendi, yaralarının vehameti 
dolayısiyle Tıp fakültesine kaldınl
mıştır. 

~~lf"fiı1 ft®ır 
Bir kadın vüzündcn 
Koca Mustafa .. paşada oturan 

Şaban efendiyle Yemişte komis
yoncu Sabri ef. bir kadın yüzün
den kavga etmişler ve Sabri bıç
akla Şabanı müteaddit mahalle
rinden yaralamıştır. Mecruh Gül
hane hastanesine yahrılmışbr. 

silahla nlüdafaa 
Ü küdarda Solak Sinan mah

lesinde oturan Nazım ef. zevcesi 
ile kavga eden Melek hanıma iki 
el silih atmış ve yakalaamışbr. 

Ka~aıRarr 
Benzin kokusundan 
Yemişte Meyveho~ i.ıkclesinde 

Gebze motörü tayf asından Meh
met Zeki makine dairesinde uyu
maktayken benzin kokusunda{ı 
:ıehirlenmck alaimi gösterdiğinden 

"Yeni l'ürkiyc,, tedavi için Cerrahpaşa hastanesine 

Türk gençliği senin aziz vata- kaldınlmıştır. 
nm hir servf't \'e refah diyarıdır. Saksı düşerek ... 
Sana düşen vazife feragatla değil, Galatada oturan bakla.al Fotinin 
büyük bir emel ile kO) }eri gez- başına, yüksek bir binadan saksı 
mek :köylülerin itanımaktır. düşmüş ve ağır surette yaralan-

' • mıştır. Foti hastaneye kaldınlmışbr. 
Sekiz )ÜZ hin kilometre murab- ICH'*'eır "aı~D anaıır 

btu bir vatan hududu dahilinde ~ 
üçyüz binden fazla hiiyük. küçük llavaya silah atan! 
koy var. llütlin gençlik seforber Üsküdnrda Elma dağında otu-
bir or<lıı lıalindı• kııylcre da;!ılma- ran Saim efendi evelki gece ya

nında bir kadınla tenha sokaklar-
Jıdı r. Dün sultanlar Ü küdarı bil- da dolaşırken aşka gelip bir kaç 
nıez1erdi, bu gün vekitler köy kuy el ıilah atmışsada derhal yakalan

dola:.ıyorlar. Gençlik senin de mıştır. 
vazifen bü) iiktür. Sektei kalpten 'eföt 

Kendi ı efahını umumun refa- Dün snbah Taksimde t:ir ceset 
hı içinde gorecek kadar güzide- bulunmuştur. YaptJOn tahkikatta 

ı · b' " l'k } bu cesedin Yeni Köyde oturan tü-
cşmış ır sınııa ına ı - o mayan tün nmelesinden Ü•man o!duğu 
cemaatların inhiliili ne kadar ve sektei kıJptcn öldüğü anlaşıl-
mutlak i e hu zümreye malik miş ve de1Jlioe ruhsat verilmiştir. 

kütlelerin kurtul··~ ve tealbi o -=-
kadar nıuhakkakıır. O \ unw, yakın bir irtibat we~c.ı·ttur. Biri 

trakt< J iın ba~ırıd.ı, hırı pulluğun 
Bulgar, Sırp ihtitfılleri, Türklerle l arknsı.:da. )ü~üıı dıinyP. ii-'zeı inde 
vuruşma turilıleri nihanct İ tik- ıuillct:ıc hu k'ldar yakın han(ri 
Ialleri ve hu günkü medeni tc- Ln~ ,ar? l" 

şckküllcri tetkik edilir!'ie 'nrıla- F~er hu gün hü: P:.l)Or 11 k, 
caıc nctiee dü:.(inliş ve ·a~ayışla- hn} rnğım:zın altında bir gurur 
nnı, ~urtlarımn ı"'n h rn kn;<>I~- duyuyu:sal. biıtün bunla\ onun 
rine kadar gaturc •• \C u muhıt - eseridir. 1\irk oğl..ı enin va..:iferı 
il" hn

11
rü nt~r &arak OJıları o e:>erin pı·;;:ııı'.ı )iirümcktir. Sen 

keııdilt·dne kendilerini oulanı ..,a') ıısiz refah ı ,," cıı .scfillcrJeıı 
benzeterek ç.alışan bir zünırt'nİn olaıraz ın. frn her türlii ni:net 
bitmez tükenmez mt• ai i ,•,. h 1 \C hürri)t.>tlcr kar'I ınd.ı nank<ır 
şoze çarpar. Aziz gcııçı.! ... c11 ve bednam olaınrt~ın. Türk miJ-
hakiki ııhlıat ve Ill'Ş'c hul- leti vt• vnun aziz ı;ençligi gn}e~i~ 
nıak istcr.:<·r Hıylerc git.. Koy- ve ba~sız Jıir idarenin tufe) lı~ı 
lerel.. olamaz. 

Türk kcıylü ü sihirkir ilh Mukaddes varlıfrı:ıa hülıtım 
amı K 1. l 

krııdinı ve namusunu kurtaran edenlere .Mu~tafa emA ın oğ u 
bii) iik ~lu lafa K malin eserin- olduğunu söyle yeter. Onlar b:.ı 
den al_mı~tı~.. 1 ışık karşısında ) arasalar gibi kôr· 
. Gazı çıfl.ğınde çalışan büyük olsunlar... Aykut ~ğlu 
ınsanla Türk koyhisü ara mda !\1 Atilfi 
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ıı aKa 

müdürlüğünden: ı 
• o 

1 - Bu yıl erkek ve kız muallim mekteplerine alınacak tale
benin müsabaka imtihanları 7 Eylül cumartesi günü yapılacaktır: 

Açı~dı - Ku~a. - - Aç. l( 
:======-==='-=o~!r ,_ . - !~~ ,~ 

l Amerika dolar 208 208 p 
20 \"uuaa dra!ıml 54 5-& ~ Q.. 2 .. (l).E) 

-o 

1 lı~~i~~:rası 1014 7510141 50 ~ :{~h:::~:~~s 
1 Almar ?aYht mark 49 50 49 5-01 ;"" - 3 (F.J) 
1 Anııtııı t:linl 29 7S 29 75 • C ., ' 

· , 

90 l.ey Rumanya • 2-' 50 24 50 Calatn tahtc-laN: D. Y. 
lö l.eT11 Bulgar 29 50 29 5f11 Iıılaııhul tramvay Ş. 

' l y..,Jemek florini 82 75 82 75 Rihı. Dok. Anı. 
20 Frıumıı fran\n 163 7.) 163 75 (\küdaı-.Kudıköy Su 
20 ltal)aa lireti 218 218 }l!fombul anonim ~n 
20 Kunın ç~ı.. 1ııluvak 121 7;; 121 ';';) EreAll Mılrlen 
1 Çınınr.tls eÜ• i' et 
J 7Joti Lt•lıi•un 
20 DlnıtP \"ogu larya 
ıo Delçlka Franlı:ı 

1 Peseta hpııoya 
20 levltıre fraukı 
J 1'f ecJdiyc 

Çek 

2
., .. 

73 75 
ııı 

30 
801 

75 
25 

23 
73 

114 
80 

801 

//isse .ıu•ned(ltı 

75t = 
75 = 
2s- es 

:;::;"" 

~ 
= ,., 

r, bani.asi 
Mii~la itibar. Milli 
O.orıaull Dk. 

\filli lkfüat 'l\c. 
Ticaret Yr. eııny1 
Eaaar nı... 

~irl.c-ti rlayrlyıı 
., 1c-metu 

~ 
Londra l lsterlin 1015 751015 50 ~ 
Niryork 1 liırk J.. Do. o.~7 15 

12 20 
9 13 
2 25 

0,47 7:; ~ 

Haliç HtJlorlar. An 
An.1). Y. )Ola 

Pnris ,, Frank 
Milauo ., l.irct 

Bertin " Mark 
Sofya " J C'V8 

• Brük•el ., Bdga 

Amstirdam ., Florin 
Ciucvre ., Frank 
Prag ., Kunın 
Vi)ana ., Şilin 
Madrlt ., Pı"2!cla 

\ ' •rın•a ,, Zdoti 
Atina ., I>rabml 
Bülrct ~ l.ey Kuruı 
Moekova 1 Çroncnı 
8.-lgnıt türk liruı Din. 

istikrazlar 
'8tikrazı D. vadeli 
Düyuna muHhhede 
ikramiyeli demir yolu 
1902 GümrülıJw 

1903 ~ddl-ahl 

190S 1·cchiııad Aekerlye 

t= ı 1903 Terılp 
-~ so. .. 
~g. ıroı 190i 

HOi T-crılp 
H01 ,. 

""' 19811 
1909 fdııreauıaet 

65 :;o 
3 13 
ı ıo 
2 47 

1<107 
338 
3 21 
4 25 

3686 
24 7.') 

1072 
27 o: 

·, 

95 50 
191 j$ 

J: 20 • ,. " 100 
9 t:ı .. ;!:. ~t.ıdnnyn°811ru 
2 ;,o 

l5 so 
343 
l ı9 

2 48 

~ Sarufııa Sahil 
(ti 'J rarnvoy 

~ Türkiye nılW 
:::!. ittihat .. 

itimat " 
)6 o; 1 rrı ~ k • ı -· -. ar l!ıgor 11 

3 38 il_: f B07kurt 
S ~4 i Anadolu 4a. T. 

4 25 f l 1 ı. Umum. 
36 86 "-fi Balva Karaaydm 
2.ı 75 • Anlan Çim,.n. 

1072 :! Ualı;ırköy ., 
27 07 ~ Türk kömür M. 

~ Mrrınf'r Ta'ı ~ 
CS Han gazı, alc-ktrik. 

95 50. ?J .. ,. t.-mettu 

192 25 

o .... 
~· ('t ... 

Üaküdar· Kıulılı.öy 
1-11' mC%bha 
f•tııuhuı T. \110 

Rihtim dok. An. 
İttihat <'~irmcacıl 

oaıı ~ark merk t'CU 

:r l•L Kaupları 
~ Reji (hali tasfiy ... ) 
::, Türk tüt. Aa~ 
('t ... D11han Türk,. 

farlı. rlc-tiraıen. 

1 

u so n 

1 

22 75 22 
1 

31 50 31 

1 

1 

1 

i 

1 

1 • !J39 
.. 

Milli. lılr 11M"'r!.':._ ~ " _ 1 

Dün Istanbula gelen 
Zahire H ubuhatı 

: 

1 

i 

ANADOLUDAN : 54 Vagon 
bukday 5 Vagon arpa 1 Vagon ve 
185 balya Tiftik 280 balya yapak 
7 sandık afyon Trakyadan 7 Va
gon çavdar 12 Vagon keten tohu
mu deniz tarikiyle 308 çuval arpa 
225 çuval Un 215 çuyal buğday 

20 çuval fasulye 3 sandık afyon 
25 balya Tiftik gelmiştir. 

141 518 sent, okkası 13 kuruş 90 
7/10 santim. Vinipek buğday Teş
rin evel buşeli 167 3-8 sent o~
aksı 16 kuruş 47 3-5 santim. Varna 
yumuşak buğday 79 siklet qo 3 
analiz 100 kiloım 675 leva okb.sı 
12 kuruş 76 3 5 santim. 

Istanbul Piva:,a, Fiatları 
İki günlük bi~ tevekkuftan son

ra dün piyasa yine eskisi ğibi 
atil ve faaliyetsiz geçmiştir ve 
piyasada buğday, arpadan başka 
şey sat lmamıştır. Yumuşak buğ

daylaı· 17 kuruş 20 paradan 18 
kuruş 10 paraya kadar, sert buğ
daylar 16 kuruş 10 paradan 17 
kuruş 22 1 2 paraya kadar, arpa 
fiatları 10 kuru;tan 11 kuruş 20 
paraya kadar satılmıştır. 

Ecnchi pi yasa fi atları 
17/8/29 

LONDRA: Şikago bornsrna 
mahsul hakkında gelen raporlar 
müsait değildir. Avustralya korteri 
52 şilin 6 pens okkası 15 kuruş 68 
santim. Manitöba 3 numara korteri 

58 şilin 3 pen:ı oldm;ı 17 kuruş 543/5 
santim. Cnr.:ız.:ı l:orteri 48 eilin 6pens, 
ol,l'ası 14 kuruş 45 2-S sanlim;ke
tentolıun.u 20 istedin okkası 25 
64 santim:Ziverpol Buğday Teşrini 
evet 100 libresi 10 şilin 3 1-8 
pens okkası 14 kuruş 79 santim. 
Şikağo Hartvinter ~ara buşeli 

Bir dava 
Orhan Seyfi bey tarafından 

Kartal gazetesi lıiahibi ve muhar
riri Burhan Cahit bey aleyhine 
ikame edilen z.em davası bu gün 
s:ıat 14 de birinci ce~a mahkeme
sinde riiyet edilecektir. 

Orhn ı Seyfi beyin vekaletini 
kıymetli avuke4la-ımızdan R ifat 
Ah r. et bey deruhte etmi ~tir. Orhan 
Seyfi bey Burh?n Cahit beyden 
zararı manevi olarak on bin lira 
talep etmektedir. 

"\ ıdık paı·alar 
Ankara, 17 [ A.A 1 

Yırtık parainrın yenileri rie 
tcbdi:i hakkındnki talimatnamenin 
bir :mrcti İş ve Ziraat bankalanna 
gönderı~'!rek bu müesseselerin nok
t li nazarı sorulmuştur. 

Zıraat bankası bıı husustaki 
fikrini maliye vekaletine bildirm
f.i r. İş baııkarnıın cevab da bir 
kaç gilnc kadar gönclPrtlecektir. 

15 Ağustos 929 Ticaret 
Borsa.'n .fiatları 

Asguri Azaıiii 

Cinsi .~· P. K. p . 
ı,ı::======== ·- ·' ·-
ı ı~Juo-dav )Ü:ı:ıle 

O • çavdarlı 
) uıııutak 
J\17.ılca 
!'!Ünt.,r 
s.rı 
Uönme 
5f"r1 malılut 
Hulgaristan 
Jo:tnebi 
Çudar 
Mıeır · 
Aqıa 
MuC'imelı. 
~ubut 
Fa ulyc 
Si811m 
Ku~yemi 
"ı ulrf 

Un idin 
Ekıtra Elı.~ll'a 
E11.,.lra 
Biriaoi )GDIUt•k 

., Sert 
lıdnri 
l'ıııdık kııbulı:.lıı 
Fın.hk f\·i 
~.an~ılı. lıo.ııltmıı 
<.:ı·vı" 
,\fİ}OD 
Afivon Karalıi~.ar 
Yaİıağı 
Yıkoıoruıı 
1 iftik 
o~·oı.. __ 

18 10 
16 15 

17 

J:\ 5 
15 H 

JS 5 

21 20 

ı:l!'>O 
1290 

ı .:oo 

16 30 
J6 J.) ı · 

n 
ı;; 10 

]J 

12ıo 
1290 

1 
J200 

HOf> 

901 
120 

Nakit işleri ınlidiırlüğü 
İzmir tul inhisar rnüdürü Maliye 

vekaleti nakit işleri müdürlüğüne 
tayin ed"lmiştir. Keyfiyet tasdika 
iktiran etmek üzre Başvekalete 
arzolunmuştur. 

Daktiloya ihti) acı olan lal' 
19 yaşında bir türk kızıyım. 

Ameli Hayat mektebinin Daktilo 
şubesind~n ~czunum. lstanbulda 
olmak üzere her müesseşede çalışa
bilirim. 

Adres: Samatya Ali Fakı mahalleai 
Benli İsmail sokak No. 7 

--=-;.;nhul 7 iı•lİ ıcr~ dnircsinden : nı; 
clt•)nı nmhkilrııun lıihin t<'nıini i~tifa ı 

wıınında ınııhcuz ve furuhtıı mukarrer 

bulunan )Ozı lı,ırıc c }il ı şehri halin 22 
inci giıııuııe mu ılıf pcrşenhc günü saııt 

10 dn fıırulıt cdilcce.ğinden taliplerin 

) cvm ve 'ak ti mezkürda Uııkapanın.Ja 

~e,·kı heyin Doğrama ve Mobilya fahri· 
kıısındıı haıır hu 'unm"lan ilin olunur. 

! 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
l - Bahçekapıda dördüncü vakıf han ikinci katta 37 No. odıı. 

2 - ,, ,, " ,, ,, 39 " ,, 
3 - Pangaltıda Fransız ·mezarlığı karşısında 1) 5 'o. iki oda bir 

mut vak 
4 - Beyoğlunda Hüseyin ağa nıahallesiııde Cami soka~ında 7·9 No. 

maa oda ~ara.i 
5 - Re) oğlunda Hüseyin ağa mahalle~inde Caddei kebirde apartman 

tahtında lıotlrıırn 

6 ~ Tophanede Firuz ağa mahallesind~ Kadiriler yoku,unda l No. 
diıkkfu ı 

7 KRsıınp~~ada Emin camii mııhallc inılc Samanr.ı sokaıtında 45 
No. dukkaıı ıl 

8 - Amavutköylinde Tevfikiye camii tahtında 42·38 No. dukkıin 
9 - EyUpte Kasım çavuş mahallesinde E kiyeni caddesinde 46 No. 

diikkan 
' 10 - Boğaziçinde Kanlıcada Çubuklu caddesinde kayıkhane 

J 1 - Kndıko) ünde Cafer ağa mahallesinde Bayrzit kahya camii 
tahtııııla l 8 ~o. dükkan 

12 - Q.,küda rda haci Hes~a lıatun ınalıallesinde imaret çıkmazmda 
vakfo ni t ar,,,aıia lıarakıı 

J 3 Osk iiılardıı vupıır i:;kclesinılu arsa 
11 - Ç trşııla Çaılırcıl:ırda 48-1.2 No. dıık\iin 

15 ÇRr~ııla çuhacı lınnı u~t katta :n No. oda 
1(, - Ç ır:-ıdıı Yorgnncılarıla 17 ve 19 .No. iki cfokkan 
l 7 - r.alata<fa A1.apkapıs•nda fnrun uzerinde oda 
18 - J,a. • mp:ışaıla gnzi Hasan pa;;;a rnahallesiııcie 'J'iirabi haha Foka· 

ğınıla 2[>·2:~ ı'\o. arsa 
t\ltıddet : :n Ağusto~ 929 Cunıarte. i günii saat on diirt huçu~a kadar. 
Yirmi gün müddetle ilan <·dilen lıaliıdn muharrer emlakin pazarlılc.la 

kira} a w:rilmesine Eııchmcni idart-ce karar verilmiştir. Talipler şartnameyi 
okumak ve teminat ita ederek icara ait tRleplerini dcrrııiyan eylemek için 
I tıın bul Evkaf nı iidiriyetiııde vak ıf akarlar m üd iirl iığline nı üracaatları 
51iin olunur. 

Evsaf ve mii1temilatı hakk·nda maliıınat olmak iskyenlı•r müzayede 
odasıı:daki eni miııil raporunu okııyahilirlcr. 

2 - imtihanlar muallim mektebi olan vilayetlerde muallim" 
mekteplerinde muallim mektebi bulunmayan vilayetlerde de Ma· 
arif müdürlüklerinde yapılacaktır. 

~ - imtihanlara girecek talebenin aşağıdaki şartları haiz bu
lunmaları lazımdır. 

1 - Türk olmak. 
il - ilk mektep mezunu ve ya orta mekteplere müdavim ve 

ya bu mekteplerden mezun olmak. 
111 - 14 yaşından küçük ve 18 den büyük olmamak (bu yaş bi

rinci sınıflara girecekler içindir. Diğer sınıflara alınacak talebenin 
ya~ları da bu esasa göre hesap edilecektir}. 

iV - Her türlü hastalıktan salim olmak ve uzvi ku
0

sur!arı 
bulunmamak . 

V - Resmi ve hususi mekteplerden tardedilmiş olmamak. 

4 - Bu ~artları haiz olanlardan muallim mekteplerine girmek 
isteyenlerin aşağıda yazılı vesikalarla doğrudan doğruya muallim 
mektepleri ve ya Maarif Müdürlüklerine müracaat etmeleri lazımdır. 

A - Hüviyet cüzdanı. 
B - Mektep tasdikname ve ya şahadetnamcsi. 
C - Sıhhat raporu. 
5 - Mıntakalarında n~uallim mektebi olmayan ve ya olup ta 

kadrosuna nazaran talebe alamayan mıntakalarda muvaffak olan
lardan bir kısmı kadrosu müsait olan diğer muallim mekteplerine 
kabul olunacaktır. Bu gibiler kabul edild ikleri mekteplere kadar 
yol masraflarını kendileri temin edecektir. 

6 - Bu yıl mekteplerimiz k:ıdrosunun müsait olmamasına 
mebni kazananların içinden en güzideleri kabul olunacak ve yük
sek sınıflara girme:( isteyenlere tercih edilecektir. 

7 - Muallim mekteplerine girmek isteyenlerin ne suretle mü
racaat edecekleri ve ne gibi şartlan haiz olmaları lazım geleceği 
yukardaki maddelerle gösterilmiştir. 

Taliplerin bundan sonra Vekalete değil doğrudan doğruya 
muallim mektepleri ve ya Maarif Müdürlüklerine müracaat etme· v al{.ıf akarlar leri ~:~~~~~ gönderilen istidalar üzerinde hiç bir muamele yapıl-
mayacağı ilan o!unur. 

~niidürlüğünden: Istanbul gümrükleri baş 
müdürlüğünden: Pazarlıkla kiraya verilecek eınlak 

l - fhlıı;ı·kn p <la dordüncü vak f hanın ikinci kat nıla 6 No. oda 
2 Çakmnkcılrırda vnlde hanı dcrurıundıl <'.ami altında 13 No. oda 
~hıddet: 20 A:tust~i 929 S ılı 'gimli' saat onılıirt huçut!:a kar!Jr. 
Yirmi gun ıııiidetle' ilan edikn lıulıtlıa mulınr~er emlakin pazarl ıkla 

kiraya veril lll<'Sİrıt• Em·ünıcnP~cttırecP. karar verilmiştir. Taliplr.r şartnameyi 
okumak ve teminat ita e<lC'rek icara ait taleplerini Jermiyarı eylemek için 
Jstanbul Evkaf miilliriyctinde vakıf akarlar ınü<lürlü~ürıe müracaatları 
ilan olunur. ı 

Evsaf ve miı~temilatı hakkınıla malumat alma!c isteyenler müzayede 
odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 

Maarif vekaletinden: 
1 - Bu sene maarif vekaleti hesabına tahsilde bulunmak ve av

detlerinde muallim olmak üzere ecnebi memleketlere lise mezunu 
talelıe gönderilecektir. · 

Tahsil grupları şunlardır: 

1 - 1Riyaziyat 
••l H • ;f - r izik • Ki.mya 
3 - Tabii ilimler 
4 - Tarih coğrafya 
5 - Ticaret 

il - Nafia vekaleti hcsaoına birisi su 
hendisliği tahsil etmek üzere bilm~sabaka 
izam edilecektir. 

ve ikisi köprü mii
Avrupaya üç talebe 

Taliplerin mühendis m~ktcLi veya Darülfünun ' müdavimle
rinden olması laıımdır. 

111 - l\Jaden mühendisliği tahsil etmek üzere Ereğli kömür 
şirketi tarafından Fransada ( Sentetiycn } Mal din mektebine 
bilmüsab.ıka bir ta!eb! izam edilecektir. Taliplerin bir liseden 
mezun ve riyaziyata layıkile aşina olmakla bcı·aber mektebin 
programlarını doğrudan doğruya takip edebilecek derecede 
Fransızca bilmesi lazımdır. 

iV - Harita umum müdürlüğü namına ikisi Almanyada, biri 
Fransada fenni mesaha ( Jeodrzi ) tahsil etmek üzere bilmüsabaka 
üç talebe izam edi!ecekt'r. Ta.iple:-in bir iıse veya Darülfünun 
mezunu ve yahut Darü'fünun müdav:mi olma~arı lazımdır. 

V - Maarif vekaleti hesabına gönderilecek talebenin seçil
mesi için açılan müsabaka şeraiti ile sualler maarif eminlikleri 
ile lise müdürlüklerine tebliğ olunmuştur. Müsabaka 20 ve 22 
Ağustos 1929 da yapılacaktır. 

VI - Diğer vekaletlt>r namına müsabakaya girecek talebeye 

1 .,,, •• 

istatistik mecmualannın tab'ı hakkında vaki ilan üzerine bu gün 

yapılan müııakasası aleniyede verilen fiatlar haddilayık görülme· 
diği cihetle aynı şerait tahtında olarak 25 ağustos 992 pazar günü 
15,5 te tekrar münakasai aleniye yapılacaktır. 

Taliplerin malumu olmak üzere ilan olunur. 

Maarif 
em • • 

Çiçekpazan Çırak mektebi seddedilmiş ve ruhsatnamesinin 
hükmü iptal edilmiş olduğu beyan ve ilan olunur. 

Glllcııc bıç:ıkl\rı Sheftidd ~e· 
li~ind:n mamul, kc~İn yüzlü \'C 

ptk sz~lamdı r. 
Yola çıkr.1~7.d ın evvel bunlar

dan bir paket ~lm:ınızı \:ierhatır 
cdıniz. 

Qillette 
,,._y~-~~-~;r;;:.·ç.r~~~~ 

J~. •ır:ı yalı111. :1 

JDAK 
ll • • k" ı 1 1 ' lotop;raf ına ~ ına arı~· e 

fi lnı krin i ld~ If ,4nn1ak 
icahatın-

rı~~·içrc .~;;1ü lz'7~~ 
kızlara mektep 

B. Frt•) len~ Nf. Wil'ıı I. 
S<'lıııbertrirıg 9 

Ali tnlı~il , li ~arı. musiki, spor 
ve sc•nayii 111'fi:=c C'!erslcri. Talep 
t zerine lnrifnnme gönderilir. Bi-

l;ı~~::, f refı·rar; göc;tcrilir. _J 
1 stanbııl beşinci icra memurluğundan: 

i\loh··uz '~ furulıtu mukarrer bir nılet 
><antrifış makine ma tefornıat nğu~tos 

ııyınırı yirmi dorduncii cuınarte•i güııu 

saııt 'Onılnn itihıırcn üsküdarda i kele 
cn·arın<la su kuınpanyası kar~ısınd11ki 
ılıikkiinda ve arkasındaki ıırsaıla s.ıtıln. 

ra~ıııtlan tıılip olanların yevmi ve :;aati 
mezkiırda ıııalıallinde 1 az r bulunacak: 
memuruna nıiimcııatları ilan olunur. 

lstanbul yatı mektepleri müba· 
yaat komisyonu reis:iğindcn: 

Şehreinaneti~:~• .. ve omu ~ 
Mübayaa olunacak 34j() ~eki edun ile 74950 kilo mangal kömürü 

ait kabul şeraiti ve sua~nameleri lise!erle Darülfünuna tebliğ l~tl 
edilecektir. ~ ıncn f aatiniz 

dandır. 
Alam~niit f o~oğraf!ar için 

1\ıliııoteros 
kartları uı ku llnnı nız. 

Gazi pıış:ı lhıınlupurınr. Hakimi· 
~ c>tiıııilliyc yatı mekteplerinin 930 
Ma) ıs sonuna kadar un. odun. zey· 
tin) a~. bP-yu:t. pe) i1ir, sebze, kunı 
sort.ın, p:ıtatüı. irmik ihti y:ıçları kıı· 
palı zarf U!<Uliyle nıüııoko-.a) tt kon· 
ınu~tur. İlıulc Eyliıluıı <lokıızurıcu 
P..ızarlc.:.i ~iinıi saat on clortten iti· 
lı :ucn ~ırn.:.iylf' Ortaköyde kı z şehir 
yatı mektı·bi miid u rl iık dairesinden 
l:,,ta nlııı l ya t ı mı ?deplı•ri mubayaa 
l,omisyoııunda icra edilcce'.tir. 
Clo 7 /50 r:i b<>tinılt>ki muvakkat te
minat Fınıl ıkl tla rııkselc mektepler 
ınuhnsibi nwsu~lıığüııe ) atırılıırak 
al ırıncaı, moklıuzlar teklif zarfları 
k iııc konularak o giin nal ondorrle 
knUar komis\ t>ıı 'reisli~inc ,·erilmeli· 

kapalı zarfla münakasaya konmuştur. . 
Talip!erin şartnameyi a!mak için her gün lc.vazm1. müclürlüğüne 1 ~c~~~~~~~~~~~~~~ 

gelmeleri. Teklif mektuplarım da ihale günü olan 20 Ağusfos 92P 
s~ı~ günü saat oı{ beş~ k~dar m{!z~tir müdürlüğe vermeferi. 

Evi< al mm 
·~d··,ıug·· den: 

Kuledibinde kain vakıf arsa üzerine inşa edilecek binaların 
inşaatı kapalı zarf usuli1e 19 Ağustos 929 tarihinden 14 Eylul 
929 tarihine kadar mevkii münakasaya konmuştur. Taliplerin 
şeraiti anlamak ve evrakı keşfiyeyi görmek için her gün saat on 
dörtten sonra hey' eti fenniyeye ve yevmi ihale olan 14 Eylul 
929 Cumartesi günü saat on beşte lstanbul Evkaf müdüriyetinde 
idare encümenine müracaatları. 

E } ıp ~ıılh ~n:ı't"l.'ırıc;(ı ırr:ı ılnıre"ırıd~~
~ ·tki b. \"e \1ıırp•n ,.e llropıııı 

şay".ııı ıııuta~rrıf olduklıırı i\:ndıl.oydc 
Oman vğ.ı ııııılııılk•iııdı: iliıdu\'T'rılı oJIU 
soku0ımln aıı:. 9-Z9 cedit 9.}I) :'\u.lıı ve 
iki lıııı liru l.ı~ met 111 le ııın lıulıçı• lıir 
lınp lıarırvi on lıı ~ 1.(111 ııı11ıl 0 l ·t e ilınlt·ı 
kntı~csi icra kılııım ık u fl' r.11114.}edı·ye 
,·az cdılrııi olup H ' ııı.ılıalli 111 zkuru 
hin doı l) uı lırn il· t.ılılıi iılrluğu dlı••tlc 
7. J 929 C'urııarle-;ı giın ı ~ .... .ıt 011 ht•"t · 
ılıal<'i katı) •si irnı kılıı:acnğıııd.m talıp 

ownldrlll \C kl\lll('lİ lllllhamıne111•.,i11i11 
} imle on pC) ııkçc .. ıll' gün ıııeAL.rda 
Eyıp sulh rnalıkcıııc i icra da1resiııd•· 

hazır bulurınıaları ilan olıınıır. 

• 1 

<lir. !jartnan,clcr lıı!r gun bğleden 
oııra komi ) on katipli~iııdı· gijrııle· 

lıi 1 i r. 

s ult,ınalıaıet ımllı icı •. ~ıııda:ı: Bir ılı•y· 
' ııi ııı:ılıkiııı'ıııııhılıtcn doln ı lınrhiyc 

ıııcktdıi knrş ııııl.ı llıı ~)in cft•ndiııiıı 

kı.1t:ıtlı ıııt irıdı• mıılıı uz on brş ın"rMcr 
11111 a ) irıni lır ,Lran sandalın uç ıııııcılu· 

klu ıncrmcr•lcu ıııaınul su deposu cı.ınt 
n&:-1-1ilr. , c r.aıre ınr.' .ıı i lırıtlt' 21-B-29 c.-u· 
ııı:ırl"si giil'ıı s:uıı on 1 ini · Su1tııııdıııırt 

ullı frnsıı dan fııruht lılunacaJınd:ın .alıı 
o! ,ıılarııı ) P\ mi mczkürdıı mı;l:'lllııı le 
ıneı.ıumnll 1.111raqıııt f'\ 1 "11 ·!eri il.in olu· 
ıııır 



eniz sDOrlarına 
val,ancıvız 

lıtanbul ç tar fından denizle 
çevrUmit bir s hll ,ehri olmaaına 
ratmen Jstanbullulann deniz spor

ları ile alikaaı maaleaef kabil olduğu 
kadar asgari derecededir. Bir çok 
ehir gençleri vardır ki yelken 

kullanmaktan arfmazar yU:ı:me

sini, kürek çekmesini bilmez, sa
hilden aylarca meııalede yetiten 
bedeviler kadar, belki onlardan 
fazla denizden korkar. 

İstanbulluların bu garip husu
siyetlerini sırf onların deniz spor
larına karşı duyduklan alikaaızlığ 
vermek çok hatalı olur. Bazı harici 
tesirler vardır ki görülen bu likay
dinin teessil ünde belli başlı amil
ler vnziyetindedirler. Meseleyi tet
kike deniz sporlarının en başında 
olan yüzmeden başhyalım. 

Yüzmek alelade bir spor ol
m ktan ziya :le sıhh t nokta.andan 
ebem bir harekettir. Mamafi yüz
menin yalnız sıhhi faideai için ya
pıldığı iddia edilemez. Aynı zaman
da çok zev~Ji bir ıpor olmaındır 
ki: .. Yüzme,, spor fubelerinin en 
cğlendirİcİf>İdİr. Bahusus Tenis gibi 
hatta futbol ve daha bir kaç nevi 
ıpor gibi külfetli vesaite muhtaç 
olmaması dolayısi]e her kes tara
fından kolaylıkla tatbik olunabilir. 

Yüıücülerin. daha doğrusu yü
zme ögrenmeğe başlayanlann mu
htnç oldukları bir şey vardır: 

PJij, yahut deniz. hamamlan •• 
Halbuki Iatanbul, maalesef bu

nlara malik değildir. 
lıtanbuUu. öğrenmek vesaitine 

malik olmadığı için yüzme bilmez ve 

onu tayibe hakkımız yoktur. Şeh
rin Anadolu yakasında, ti Kavak
lnrdan Kadıköyünc kadar devam 

eden sahada maalesef bir tek deniz 
hamamı yoktur. Halbuki bu mıntaka 
dahilinde plaj 1 yahut deniz hama
m olmağa elvcri li y~rler ihtiyaca 
belegan mabelağ takabül eder. 

filorya, Altınkum, Caddeboıı -
tanı ve emsali plajlar bir spor 
mahalli olmnklan ziyade bir et

lence mahallidir. 
Deniz sporlarına karşı inciz.ap 

duyuyorsunuz, denize girmek fik
rindemisiııiz. Fnkat her tarafı de
ni:dc örtülen bu sahil şehrinde 
buna imkan bulnmıyoruz. 

Bundan daha acı ne olabilir? 
Şehirde deniz hamamları yap

mak çok karlı sayılan bir iştir. 
Fakat vaziyetin hakiki iç yüzü 
böyle değildir. Mesela denizin kum
sal bir kenarında bir banyo mahalli 
yapmak ve bunu hem halkın 
istif ad esine, hem de kendi istifa
desine açmnk isteyen adam namü
t nahi müşkilatla karşılaşır: ma
liye ayrı vergi ister, emanet ayrı 
aidat ister, ruhsatiye alınır, ban
yonun mutlaka, "Asri,, olması 
'kaydi konulur ve zavallı adam 
bu i•ten mutlaka vazgeçmek za
ruretinde kahr. 

Diğer taraftan, vuku bulan fa

cialar dolayıııiyle; açıkta denize 
ııirmek - haklı bir kararla - mene
dilmiştir. 

Şu vaziyet kar•ı•ında zavallı 
İstanbulluya bu zevkten mahrumi
yet bir emri mukadderdir ve bu 
ıcaklarda pişmeye mahkümdur. 

Buna kuruni vuııtai bir işl<ence 
derler. 

Beynelnıilel Endaht 
Stokholm, 17 (A.A] 

Beynelmilel endaht müsabaka
s•nda Jni~re birinci gelmiştir. 

Sclıncideı· kupmH 
Roma, 18 f A.A J 

Schneider kupası musabaka
sma haı.ırlanmak içjn tecrübe uçuş
ları yftpan bir deniz tayyaresi göle 
dilşmilştilr. Tayyare harap olmuş.
tur. Pilot ağ ve salimdir. 

..................................................................... 

1 ..................... ~~!~~~~:~~:~~a:: ................... J 
BeyoğJu malmüdürJüğünden: 
Numarası ııemti me~lıuru malıııllcııi t-oknğı eimıi mıılk l.. ı) nıeti 

305 Rıi) ükıln~ Bu} iif,dere Bıı~ ııkdt'rt' d11kkfü1 mıı lıarnın ine~i 
2 ., ,, ,, ,, ııpartuıııaıı 15.'lt)() 

Ev 1tf ve nui~teınilatı: Ze.:niı'i k~'tı odunluk vt• köınıırlıık, 1 inl'İ kat 
2 oıla l abdesthane, 2 inci kat 4 oda 1 abıle~tlı:ıııc l muh :ık l ı;arnn~ırlık 
J ılnra~n Vfl hnhı;c) i havi. . . . 

Haliida evsaf ve mııştemilitı .. e ınubamnnn lnymtııı muhıurer ayarhıman 
vı' altındaki dü)tkin 4 AHU8f•)I! 929 tarthinılı•ıı 24 .A~ustos 929 larihirıe 
kadar ) irmi ~ıin ınııddetle kapah tarf ıısuliylc miiuıyedt•) •' vaıediltn~tir. 
Bedeli ihıılcmn btsfı ıı~in~n ve nisfı cliıt-ri ılt• tarihi ~lıaJt>clcn bir sene 
oııra ahnaeakl>r. Talipler nıuıay~d~ ve m~uıaka a ve ıhalnt kanununun 
l O uncu macJdeııi mudhince tekliflerini hiı· ~art ılnıınuna vaz v~ 
tcmıhir eı)erek ve li?:erine i~iın ve hüvİ) etini l"a~arak i~Lu _ıarfı ~üz<lt> yedi 
Lııçuk temiııatı muvakkate veya banka rnektulJ\mu havı dı~tr tıır zarJ de· 
runuoa koyıırak ve temhh f'derek ve i~hıı zarfın 1jzerinc ( Rııyukdcred«>ki 
ııpartuııuın vı• JukldlnR aittir.) ilıare::ıini yazaral\ m11za}c·dcnin bon ftİİnu 
olaıı 24 Aj:!usto 929 Cumartesi ırıimı saat on dorde kadar Heyoii;lu mal
ınudurlıı~ııııdc miitmıekkil satış lrnmisyonu riyu~ctinc mnldmz mulwhiliıult! 
tevdi P-yleıneleri laz mdır. Talipler ın•1:1.ayccle, ınUnnkasa ve ihalat kanunu 
nhkaıniylC' im b11ptaki satış şsrlnanıeııi ıncvadduu kabul ~trnf'ğl' mHlıurdur. 

Askeri liseler 
m ·· f ettişiğinden: 

A k ri Liseler tahsilini ikmal ettikten sonra Askeri Tıbbıye , 
a,. ta:iy~ ve cczncı mekfoplerine girmek üzere Askeri Liselerin 
'k· y · d " ·

0
• 1 (10 11) nci sınıflarına talip ve şeraiti lazimeyi 

ı .ıncı t vresı 11 , 1 · J 1 5 8 929 · 
ı · t kt t""hsilini ikma elmış o an arın · - tarı-
ıaız ve or a mc ep a • • 

l · d ·a'b 20 8 929 tarı"hinc kadar Kuleh ve Halıcıoğlu Lise-
lın en ı ı aren · - · 1 •· ı 
terinde teşekkül eden kaydı kabul komıdyon kİn~a mu~.acaat ~y e-

meleri ve bu tarihten sonra müracaat e ece crın' muracaat an-
'I"' )unur nm na1.<1rı dikkatr. alınmayacağı ı an o · 

~=---:==-:_:_~==~==~=----:----~------
7. F. Satın alma komisyonu 

riyasetindn: 
. k k . . . . 1 E) Jul 929 tarihinden 31 

A.!ıııındakı nıer ez ıtaatının ıbtıyacı ıçın . alt kalem eruk ka· 
t\(!o-.ıo~ •>30 111 ı ihinf! kadar zirde cinsleri gösterılen . 1 

5 
Ağ t 929 

, •• ıJı zttrl ve on iki kalem erzak aleni münakasa usulıyle ue 
0~ h 

1 • iııinclı n itiharcn yirmi ('!;Un muddetle nılınakasaya çıkarı hnıttt ond:~~r 
~ ıı fl ır .ıı ilınlı si 28·8·~>29 ~rihine ~üsad~f _Çarşamttba ~unu saa e . 0~ Alı ııi 111 .. ııal,a alurın ılıalesı 29-8·929 tanhane mueadıf ~ertemb k ~ a 
~ıınt on ılorıtı'clir. Talipledn şeraiti anlamak lizre her gun m~nıı 8 Y 
ıstir,ıı.. ı ıh ı:ı·kl<" rin de val<tı muayycninde ytizde yedi buçuk temı~at mu• 
val<kutclcriylc Aılnnada uıüt~kkil askeri mubayaat komısyonunı 
tıııırnc ıtlıırı. 

Alerıı münakasa 
Koyun eti 
Kuru fa ulva 
Nohut · 
:\ 1 reinıt'k 
l \ t.n tanesi 
l'ııııı.; 
~ 111 

Alenini münakasa 
Kuru üziım 
Bulgur 

Patates 
Sabun 
Mc,,~ kömürü 
Peynir 

Kapalı zarf 
Un 
Sığır e.ı 
Sade 
Yulaf 
~amac 
Odun 

······j;.;;~;ı:i;:ı~·ii~i.i:·~:··:·:,;;··::;;;;·i.;;;·······ı 

~ ........ ~~~~8~~~::~~~~~···················~ D İ)aribekir Vt: charındaki kllaatın ihtiyacı olan .Meşe odunu ka~lı znrna_ m~. 
oakasaya konmuştur. lbale8i 24-aAu os-929 cumartesi günü t 14 te D.ıyarı: 

bokirdc askı>ri falın alma komisyonunda upiltıcaktır . Talipluin Diyaııbeluıclekı 
mc;ı.k.ür komİ!!) ona milracaatları. 

E dreınit, ~y\:alık, Bergama ve kınıkta bulunan kıtaatın ihtiyacı ol~ ~ .. kapalı 
:ıaıfln ıııunııkasa)a konmuştur. İhalesi 31 • a~u~tO! • 92CJ ('uııuırt<'.sl günu at 

l? ~o Eıl~eıııitt'.ı ıı~~eri Etılın alına koml~yooundn yapılac.-aktır taliplerin ıcminatlarile 
Lırlıktc l:..cJn•mıttP-kı meıkur komi!'yoııa rnuraeaatları. 

J\'J erdin ~e charıııdnki kıtaatın ihtiyacı olan Jo:kmek •e nrr•a llapalı :zarfla münn: 
ka"aya konmuştur. Ihaleı.İ 10-r.} Hi.l-929 Jı ~111111 saat 14,30 dıı Mıırdind" 8"kerı 

Eatııı alma komi )Onunda )&pılııcııktır. 'la.liplerin Mıırdinde'ki mezkür lı.omİe)ona 
miiracııaı kırı. 

S nm•unda _ lıulıııı • rı , ,. buluna•'tık olan .:ıntaatın hupııııatı ıl~tiyacı. olan nrpa kapalı 
1.arna ınurıakn•nrn konnııı~tur. ihale 1 2 l")hil·9ıq p:uarıc ... ı gıııııı ı,11at 15 te !:iam· 

tunda a"kt ri salın :ılınn l<omİ") orııııltln apılarnkhr. Tııliplcriıı !')amcund:ıki mezkiır 
hoınİ«) oıın ııııır. ı'.anı l;:ırı • 
J\ı nııi~ı Mt:twıııcrı, Kn,:ıha n~ Kırka;!aç cJal.i kıtootuı ilııhııcı olan !:'ığır _ <:tı 

1.npnlı Lıırlla ııııınnkı.".ı"':ı koıııım~ıur. ihale i. 5 • '°) liil . 1)2t) Jll'llj ıııbc guııu 
,\fnııı :ıdu n~k.eri ~atııı alma koıııi ... )oııııııdn )npıl.1t•ıı.,ıı r. l'alıplcriıı ~laııı:ıJılali.İ mrz· 
kur konıısyona ıııııraca11tlıırı. 
K ağmnaııdoki lı.ıtaaı111 ılılİ)acı olan un. arpa, ot. ve oduna veri len fıaılu pahal~ 

gonilılıığuııden ııaz:ırlıkl.:ı :ılınacıı:. ıır. lhal<"leri 24 · ııj.:ustos • •)29 1 umıırtcs. 
gıınü saat 14 le Kağmnnn a keri ::.alın alnuı komi , ııunda )tıpılacııkhr. Taliplerin 
KaAııınandak i mc1kur koınİS) oıın muraetıntl:m. s ıırtlak i kıııınrırı ilıti)neı olan pir!nç, ığır eri ~.ıılc )ağı •• ırptı ve ı-ıam3n kapalı 

zarfla muııakfl!A)B koıınıuştur. ihaleleri 21 . t•yliıl • 929 ı ııı.artı sı ı.:umi !'841 

15 le Sıırtta a kcri .;atın alım kumis}oııuııda )llpılol11ktır. 1 uliplerin Sıırıınki mez· 
kur koıııis\orın mum· ıları. 

S ıırttııki kıtnat n ılıtİ\nt'ı olan ınerrimek, kuru fasulva, koyun eti V• bulgur ka· 
palı wrfla \ kuru coğaıı aleni urc1!c mıırıakas:ıvıı konmuştur, ihaleleri 28 · 

ngıı~tos • 929 .,;ar~rııba ~mu 5ıırtıa a~keri s:ıtın alnın koınİB)Ollllntlıı ynpılucıılıtır. 
' lııliplerin Sıırtıuk! mczkiir komis\orın ınıınacaatları. 

( 
rrlu ihıiyııl'ı için 21-8-929 ç:ı~ıııha ı.:ıııııı s:uıt 14 tP. 1500, VC)a 201,lO kiloluk 
ıki ·w 500 ı,iluluk hır .iane ba~kııl ııaztırlıldn ııluuıcnkllr. J'ııliplrriıı <ıtıı lıınınc 

şeklini koııı svonuınııl<lft gorııwlf'rİ .,. .. İlltllı· eıııııiıulf' ~mlııaııwclrı \tızılı olrlu~u gibi 
1t·nıi11nıla1 ıl.- komİs}\llluınıırn ıııiiraı:anıları. 

( ıınıl, l>arıcn, Tuzla ve Atlııpı111ırır11laki !'ıtaııtuı ilııiytıcı ol:ın Sığır o;e kuyun eti 
kupalı zarflıı ııuinakasaya koıımu~tııı. lhıılı' i 9 eyhıl-929 pazartesi J.'iİnıı saat 14 te 

hıniuı• ıı.,keri !it!lın :ılına l;.cıuıİ~)ODuncla )ılpıla,·aklır. laliplt>rİıı şaııuaııle suretini 
koıııiı.Hmurııuzda gorıııclt>..rİ ve teklilnamclerini tcminstlarilc l.ıeral,u lııniUeki meı.· 

kür koın'i;;yorın "'' mckri • 

<• •> •> 
Amt rarihi ihale Gıinü ~tı 

2 7 • li) .oı . 929 Cuıııar.teı:ıi 10 
2 8 • fylul . 929 l 'ı.ıı r 10 

D<ırt demir hııııgur k.urulıımş \M:iyette tı •lırııi sım•tilc kaıııılı uırf mnılile ınii· 
nakaıı.-ı}a konmu.-ıur. Jtıalt: ı;unleri yokarııla )aıılını;;1ıı . Kı·şfrni :craiıi lı ımı}•·~ini 
prnJ<"•ırıİ ,;Mın'°k ıi:m• her ,;ıın letay!ıul hrnlıklııfıı M. M. satın alına komi~) onııııa 
ıııur:ıc::ıaıiaıı \1ıııı l.nsa}a i:ıtirnk içiılJI•• o ~ıiı\ ,uktııııfcn eHı·I ıcıniııat vı• tl'k lıf 
nll'klııpl:ıııııı rııald1111 ıııuknhiliııdo Atıkaru ıu 'f~l'I. anı\ alınıı koıııİ~)Ollll rİ)n ... cıiıw 
H'rıııolı·ıi Bıılııyl'li iıı~:ııııtıııı ııilın~cıirıı! kadıı.r'>pcznrı:ti (mııİ)•'!l.İıtı ılı·rııhdc ı ılı·ıd. 
ılıp lmııalı t ı·ıı ııwıııuruıııı ıı ılalı i \ f'.ı:ıknli ıııııı ;(t>klif mck ıulıi le l ıir 1 i o\ ıe \t' ı il mı si 
ııw~rullur. 

M aııiıı:ı \C: dvnrıııdnlıi kıtaatın ilılı)ncı olrn Smlı )llğı koımlı ı.ırO:ı ."ııınaknsay~ 
koıımu~ıur . !halı• i ll·t") lııl·9'29 çn'1il1mba ı;uıııı ı;aııt 12 de ~1aıll'·a<la asken 

ı;atııı olma lwıııİMoııumla )•ıpılacnklır. 'I nliıılctin şırtrıam ııtırt"Iİnr komİ5)01ıUttıuıda 
ı;ı rnıell'fi ve tcklıfnarneleriııi t emiuaılarite Jı ıaber Mnııi .. adn'k i mezkur lrnıni"yonıı 
\Crınclrri • 

S i\11 ve ı j,nrıııd:ı!\i hıtzır.lm lllıipcı ıfarı fun knptılı aırlln ınııntıka .. nya kon· 
....., ınıı~lur. llıale .. i 1 l'\'lul-929 ııaıo.ar wirııi ~at ıs tr .::ivn•tn 8"kcri sattı ıı•mıı lto. 
ınİ")untıııdn yapılnraktır, Tlllıpleriıı ... ;ırtnaıne "liretini konıİs)onıımuıda gıwnıeleri 
H' tl'k lıfıı:ırıı•·lı:rıııı ıemiıı.ıılarılı' lıeıııbrr !)İ\aıı lııki uıl!'ı:k.iir l..omıl'.!~oıııı \l'rmeleri. 

1, ralu.oııı.lo lııılurı.ııı vıi1: dli lıııı k ıfo hllllıır a ... kcri t'Ş}ıtıtırı Fr:zıırııııın ııat.. li kııpalı 

ı.arlln ıııılnnkn"'.l\"ll 1-.ııııııııı~llır. lh.ılt·•ı J 1 • n.ıil. 'J2') ı;ar~'lnılı:ı ı;ıııııı rnnı 14 le 
ı:ıııı ı ııııııl11 ~al'ıl:ı nkıı r . 'I alip rriıı l".rzıınıındı \fil\• 1kiır 1'111111~) 11ıın rnııııwn.ıtlıuı. 

1) İ)t1rlwkırıl ·l..i t..ıtaaıııııı 111\rnnatı ilıt~ı,ı~'ıJllun nqıa l\nl'.tlı nırfla 111111ııal;a'l(l}3 
koııulınm:·t ıır. llı:ılc!4i 11 · •') liıl • 92) ıwrşr.ııılw guııu .... ıat 14 le ih)nrlıı•\\i rdc 

rı•l.ni "lllllı 11:mıı ı. .. ııır,.\umııııla ~~pı!11 . :ıktır. 'J'ıılıp°tcıiıı J)j ·nrJ eliİr·i~ki rııı 1kiır 
(( 

l.oırıİH) oıın ııııı rıwıı:ıl l:ı rı. 

arar 
müdürlü v ünden: 

Müzayedeye vazoluuan enılak 

Gazino maa bahçe 
l - OaJatada şııhkulu maballesmde i§hane caddesindt- gazino ta 

ha hçe. 

Kahve maa bahçe 
2 - Galata<ln ı:ahk.ulu uıaballesinJc kanuıfıl ıok ısıda ve !il 

caddesinde kalıvelıaıı maa bahç~. 

MJdeti ınUın) ede: 13 .~#ustos 929 dan 4 E)lul 929 Cumartesi günü 
at on dort buçuSa kadar. 
. Mııddeti mu:ıaye,]e~ 13 Ağustos 929 dan 4 E) itil 9"29 çar nba UDU 

aal on dört· buı;uğa kadar . 
Daliı<ln muhaı rer ernlik ki ray 't!rİlt!ce~iuden rnüıa} edeye \'aıolunm · 

tur. Taliı lerin l rnıi ihale olıın on gtıntm saat on dort buçub"lma kA
dar ı;artıınnıe~ j olrnınak \ı teminatı nıU\akkate ıta ederek mıızaycd ye 
ıştinık t'lmck üzre htıınbul .b kııf nıudurluttlınde \iakıf alrnrlar nılidurlua· 
uııe 1rıurıırnnılnrı ilaıı olıııııır. 

bsaf , c mll§ltmıiratı !ıa dmıdn ıııalürmıt almak i&teyeuler bu mUJdct 
ıarhndıt müzayetll odasıı111 mllracaat edrrek ecri mi il raporlarını gore ilirltır 

f a arlar 
'\J •• 

!! e 
Müzayedeye vazolunan emlak 

• 
• 

l - Ortalrnytle Bt.1) ıık tı) a:.mıadn J8 No. hane 
2 - Sara~fınıwde miıııar Ayas mahalle inde Y ~il tekke sokağında 2 

1~0, taş mekl•'ı• 
3 tfocnpn~ada Urlıaııi)tı caJJcsinıle 9·2 No. dukkaıı 
4 - Eski Alipa~adn M •sih11a~a camii t hcınd 12 N. dükkfin 
S - Çnr .. ıtl:ı Sipahiler sokafnnda 22 No. t!ukkfirı 
(> - ,, Ksza1Jar ,, 16 ,, ,, 
7 - ,, Vnnıkc•ılar hııııı ,, 14-16 ,, ,, 
a - ,, lfafatlar " 7 ,, \' 
9 - ,, Knlcuar ,, 30 " ,, 
10- ,, (ııılırt'.ılarda ,, 70-t;t) ,, ,, 
J J - ,, ., 00 ~· .... 
12- Kı •rnı~aşadn Se iı Ali ~elchi rnah'8Jlejnde Mıındmı •oka ında 

25-29 No. tl ııkkiiıı 
:ı:~ Hı~ıktn~tıı DikiHtaş maha11e inıJ~ cami ittısalinde 2-l o. ukMn 
J.1 - Ortııiıciy,Jc Bıı)uk ayazmada 6 No. dlıkkan 
15 ,, 'ııpur i~kelc~intle 36 ,. 
l <> t,;eııl erli taşta \ a~lı .. 1,; ı hanı ıi:;t kntındn 9 No. oda 
17 - J'eriko} imde Fraıı~ 1 mezarlı~ı arka tarafında oıla mas bodrıını 
Hl Buğ.ui1,,irul<' Kirt ı;burnıındn iki adet 5et mahalli 
Mrıtlılcti nııı:t.u' ·de: •1 Ağustos 929 elan 24 Agu5to 929 Cumartesi 

gııntı aat on dürt bu~·ul!n kııdar 
Halada ıııulı:ırrer emlak kimya \lerilecep;inden muzayed~ye 'azolun· 

nıuıhır. Taliplerin cvmi ihale olan son giinun . ı.aat on dort .~uçu~unıı 
kadar ~artııamcyi okumak 'lie teminatı mmnkkate ıt -ederek muzaycdc}_;
i~tiraf< elmck tız.rf• J ıanbul J~vkaf nıüdurlüğunde 'ak\f akarlar mudürlu~u· 
ne mUTiıı:-aatlnrı ilan olunur. 

.E\ f W' mıışteı • rı hakkında mnlumat almak i teycnler bu mudde 
:zarfında nıuzayede \,,.11.,ıııa nıurncnat ederclt ecri mi il rnporlıırınt gore 
bilirler. 

andarına inıalat 7nnt·si 
ınüdüı·iyetinden: 

ı .......... -. .. ~·····~························ ............... ... 
: M<•l(atibi askcryie satınalnıa komisyonundan f 
········~·············· ..................................... . 

~ııtır· nlıııııııılı. 11lan 21.l?O c 1.ıııt·k ltıriuınm l.ııı ııh mrf uı;ulile munakCıı<a)a 
konıılrrııı~tıır. Mııııııka"ıı 2R • 8 • Cl~9 \ar;:ınııh p.tınır 1'11111 14 te J nnlıulda gt<lık 

11nı;ııtla .lnntltırm:ı ımol5thnnesind,. apılnı aktır. !;'ıırtr1anı,. inın1uthtınr.den \erilir. Telı· 
lıfnanırııin ıanı ınıllı ı ~ıu1ıııuueclc vazılıc1ır. Tenıınat mal ıınnd~ııuı verilııp mak· 
lıu:ı teklıl ıarfııın konul.ıraktır. Akı;i hal ttklifnameııin reddini mut"İpt ir. 

Slıımm 
Kıltı 

60000 : 
ıınooo : 

l laı hi ı \le• kıehi. için ~ 
~ıı.,,arı Aiı ı;zırtıı.nınrck 

j()()()() : 

4000: 
·1000 : 
3000: 

50000 : 
3000: 
CıllOO : 

·111 1){) : 

7.50) : 

1 opçıı 'nl..lİ)C ıııekıdıi için 
t:tıltım11 · ifa tanı ~i İ\İll 
Mnlh·ıu• !i~ı'Sİ 
ilah• ı tıj;lu litıt':Si • 
l'up<;n atış ııw'ktı·ııi 'c ııl~ü 
Tıhlıi\ı' ~frktehi için 
Hın .Jıırp.ı$ıı llı.ı~taııeııi için . 
Mıııl• pı fll) aılf! alı~ Mekı~~ı 
l\ıılı•li lı.-ı ... ı w• orfa l\.'\ektel ı 

ıalıurn i~in 

) 

iı;in ~ Biı ~artııanu·ıfo 

357:">00 
Bnl.ii.la ıniktnrlıırile ,ııahnlleri ıtuıluırn•r vtı 11.; ~rtnaıneıic olnrnk munıık11say11 

konulan 357500 kılo :-)aımma t:ılıhi zuhur cımcdıf;indı•ıı l'lll.'lrlığı 21 • AA~81o~ · 92~ 
çar: mhıı gııııu •ıınt 15,30 Ja Harhiyc mPktebi ycmcklıııııelcrı onıınılekı mııh:ıllı 
mahsmoııula pıızurlıkla satın alınatnktır. -;;artn melerilc işıirnli: içiıı koım!'yona \C 

pa:ı.ırlık mnlıııllıne mıırncnat e<lilme::ıi illin ohıııu r. 

J\uru ot 
Kilo 

·:· •!• <• 
11000 : Baytar tat~kat Mcktchi iı;in 

4000 : 1 ıbbiye !\fcktebi içiıı 
50000 : Pi):ıde Atı-; f\M.t••bi. için 
12000 : Kuleli fü.eei ve Çcrıgclkoy orta Mp. için 

!l:lOO : Hayclarpaşa Ha~tanc:si için -----82500 

Hııliıla mahalleri hizalarında mık<latları muharrer 82500 kilo Kuru otun bir 
~rlııamcde olarak mi.iııakusnıilnılaki tiat gali gori.ıldiiAüııden yin6 hır prtııaruo 
de olarak. Harbiye Mektebi yemekbanel~rı önündeki ııııılııılli ıııaheusunda 21 · 
Ağuetoe • 929 Çar§ambıı günü saat 15.30 da paıarlık ,uretile Mtın alınarakhr. Ta· 
lipl-:rin §8rtname için mahalli mezkurdaki komisyona muracaatları o;e iftiralı i~n 
de pazarlık mahallinde hazır bulunmaı ı iltın olunur. 

Kilfl 
• •!• • 

2000 : Keten tohumu 
9000 : Burçak , 
Fen tatbikat mektebi f;ÜVercinleri için hallda cine "Ye mi1tdarı mulıan• iki 

kalem yem ayrı ayn iki şartnamede olarak Ye aleni miinaltaea 11uretile nhn a lıoa· 
aktır. MünakaMları 8-eylül-929 puar gil•ü eaat 15,30 da Harbiye m~ktebi yemek: 
haneleri önündeki Mlinak.aea mahallinde icra kılınacaktır . Taliplerin .-rınamelnı 
için mahalli meıkt1rdaki komiııyona ve i~tirak için de münakaNt nıahsllinde banr 
bulunmaları il&n olunur • 

····~:i.~;·~;;~:~;·.:.:;~;·;~~~:;::::~~:~::.~~~·~::.~~;:····1 L. ... ! ... ~.1.:~:! .. ::~~~':':'.~~.:'~!.:~:a:::' ... :! ....... . 
M evcut nilmunc ve §artnameei veçhile muhtelif ebatta ceman 18,500,000 adet 

bp!!lll mubayaası kapalı zarfla mnnakaeaya konulmuttur. lbaleai 4. 9. 929 çar· 
pnba günü Mat 14 te iua kılınac&ktır. Şartııauı~ini görmek ietey~lerln . ber sfin 
koıniıyonuınuza müracaatlnn n m akaa&y& letirak ct.mek isteyenlenn tcınınatlaiını 
havi teklif mektuplarını yevmi muayyen~de ibalo wıtinden enl Aııkarada merkeı 
aatın alına komisyonuna tevdi eylemelerı. 

1Vlektep kitaplarına fiat tayini 
f)evlet rnat.haası müclü~Jüğtinden: 
Mektep kitapları fiatını tayin etmek üzre Maarif vekaleti Celilesi 

tarafından bir komisyon teşkil edilmiştir. Tab'ı bitmiş olan kitap
larını matbaaya hemen tevdi etmeleri lüzumu tabilerc ilan olunur. 

Posta telgraf' evaz.ım ve 
mebani miıdürl .. ğün en 

1 - idaremiz müstahdemini için imal ettirilecek 2500 ila 2700 
çift fotin kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. . . . .. 

2 - Münakasa Ağustosun yirmi dördüncü . Cu?1arfesı gü~u ıcra 
edileceğinden t liplerin şartname almak için .ş~n~dıden, te~ınat. ve 
teklifnamelerini ihtivaeden kapat. zarfları tevdı ıçın de.m~ur tarıhtt 
saat 14 te lstanbulda Yeni po~tanede miibayaııt komısyonuna mü. 
racaatları. 

: ........................................................ ~ .. .._ 

L~?.ı:~~-~-=~.::.ı::~=~ .. ~~·~~-~~~~-~~~~J 
arıımıındald kıtaat ıhlİ)&CI için ık1ızn eden. UÇ' kalem erı.ak 10 . ö . 929 T. 

K itibaren (20) gün ınıiddedc .kapııl~ ~arf u«ulıle n1~ıı~k~ya uz edilmiş ve zirde 
muharrer tarihlerle f 16 dn Jhaleeı ıcra c:Jılecektır. falıkl .. rin ~rtname ini her 
gun eaat 10 da Karamındo ,...,ın a~ma kı·~l!yonunda Konyad:ı fırka, l tanhu1da 
e ,., O lnnirdc mfutahlu~m ıne•kı Ak,eharde eatın alnın llom'ııwonl d ., 
.,. ;n, • • • be be K . .J arın a gurm& 
teri teklilııanıelerılc temınadart ra r ara1nandakı aahn almn komiııyonUJJ& ver· 
uıeleri ıllln olunur : 

K anımand ki kıtaat .ihtiyocı için ikti1.a ~en dekik 8 • 8- 929 tarih nden itil. 
ren 28-8-;~ .tarıhın ~adar kapah zarf ile münaka&aya konmu~ur. ihale 

28 - 8 · 92') . ıarıhıne mü~.Jıf ~~~ba günii saat (16) da karaınarı satın alına b· 
mİ!)oııunda uT~ rdılecektır talıplenn şarlnameııini her giin 88111 (IOJ da karamanda 
eaun alını ko.nıı&yonunda Konyada Fırka lstanbulıla kolordu lzmirıJ•· mil!ıahk<.•rn 
mevki Aktebırde alay 8tltın alma komisyonlarında gôrıııeleri ,e tcklifoamaleriııi ıemi
natlarlle beraber Karamanda Enlın alına komisyonuna vermeleri. 

ro;~1;··~;lı~~i;-;·T~~~7nda~-1 
············~·~·····················-·· ... ····~·~ ....... 18 kalem muhtehf cıns makine malzemeeı ~c cun 1 müıınk &11 ııl~ınye ılc ıhntr>:ı : 

. 19 A~usıos 929 r87.arlt" ı ~. 14 ıe • 
. Demz kU"';etleri ihtı}aet içın lilzum Aönılrn o;oknrıdıı )nıılı mn.kıııt a me,.i 

lıııaeında goeterılen ~un ve ııattc ıhal 1 ıcra edılttcktır. r.rııının rıı ve nuınune-
le.rini gorınek İsteyenlerin her ~un vermek ıstı} ıl rın evmı il lı dl'! ve mulı.ırrer 
eaatıe Kuıınpn~ada drnız le~ıızım •atın nlın.ı koıııı \Om ı ıı ıı ıır. r 



1 
Ankara gazi orta rp.uallim mektebi 
müdürlüğünden: 
Aııkarada Gazi muallim ınektehi l(a· 

lö ·üf e ·, elektirik, su ve hava gazı tesisat 
iş) erini idareye ıuuktedir bir fen 
muru ile bir ınuavine ihtiya~ va · ır. 
Herik · vazife sahibi nıekte te yiyecek 
ve yatacaktı ·. Fen ınenn runa ayda· 
(150) ve nıuaviı1e (75) lira ücı~et verile
cektir. Bu işin ehli olup talip olanlar 
ellerind.eki hizmet vesikalarile; şa a
detııaınele ini alara]{ ınaarif en1aı etiı1-
~e orta ın allim nıektebj ı üdür iiğüne 
ıniiracaat etınel .. i ila o t .nu \ 

de • o 

1929-1930 Ders yılı için kız ve erkek lise ve orta mekteplere 
nerelerden ve ne ..!'.ibi şartlar dahilinde talebe dınacağı aşağıda 

fösterilmiştir: - Leyli liselerin ınıntakalarındaki vilayetler şunlardır: 
1 Adana Lisesi: Adana, Cebelibereket, Gazbyintap, La

ra~. Mardin, Silifke, Urfa, Mcrs:n. 
11 Ankara Li;)csi: Ankara, Eskişehir, Yozgat. 

111 - Bursa Lisesi; Balıkesir, Bilecik, Bursa, Kütahya. 
IV Edirne Lisesi: Fdirne, Çanakkale, Kırklareli, Tekird~ğı. 

V Erzurum Lisesi:Beyazıt, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakari, 

VI 

VII 

vııı 
ıx 

x 

XI 
Xll 

Kars, Van. 
İzmir Lisesi: Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, İsmir, 
Manisa, foğla. 
Kastamonu Lisesi: Bolu, Çankırı, Çorum, Ka~t.:ımonu, 
Zonguldak. 
Kayseri Lisesi: Kayseri, Kırşehir, Kozan •. Niğde. 
Konya Lisesi: Afyonkarahisur, Aksaray, Isparta, Konya. 
Sivas Li esi: Diyarbekir, Elazİ7., Malatya, Sivas, Şibin· 
karahisar, Tokat. 
Samsıın Li esi: Amasya, Samsun, Sinop. 
Trabzon Lisesi: Artvin, Gireson, Gümüşhane, Ordu, Rize, 

Trabzon. 
Yukarıda gösterilen mıntıkalara ancak o nııntakalardaki mek-

teplerde tahsil eden talebe alınacaktır. Yalnız lstanbul mınlaka -
ımdaki kız ve erkek leyli 1ise ve orta ınekteplerlt; lzmir kız lise'si 
müstesna olup her mıntakadan gelecek talebeyi alacaktır. Erenköy 
lisesinin ikinci devresine talebe kabul edilecek l:irinci devresine 
alınmayacaktır. 
2 - Diyarbekir orta mektebi .Adrna ve Diyarbekir, İzmir, Manisa 

ve Aydın orta mekteplt:ri lzınir Emanet mmtakalarındaki ilk mck· 
teplerden mezun olup orta sınıflara girmek isteyen talebeyi kabul 
edecektir. 

· 3 - Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kız lisesi olmayan viHi) et
lerdeki orta mektep mezunlarından velisinin serveti kcndi'.erini 
tah ·il ettirmeğc miisait o!nı.ayaıılardan Erenköy ve İzmir kız lise
lerinin ikinci devrelerine müsabaka ile onar hanım alınacaktır. 

İmtihanlar teşekkül edecek hey'etler tarafından orta mektepler
de yapılacaktır. 
4 - Leyli ücretli talebe hiç bir yerde mıntakaya tabi değildir. 
istedikleri mekteplere girebilirler. 
5 - Leyli meccani talebe 91 S. numra!ı kanun mucibince müsabaka 
ile tefrik ve kadronun müsadc:si nisbetinde mekteplere kabul 

olunacaktır. Müsabakalar Eylülün 21 inci cumartesi günü mektep
lerde yapılacaktır. 
6 - Mekteplere girmek isteyenlerden yalnız hüviyet cüzdanı 
mektep tasdikname ve ya şehadetnamesi aranılcaktır. Hüsnühal 
ve iıfare mecli!ii mazbrıtası gibi ha:kı müşkülata uğratan ve mck
teplerce temini kabil olan vesikalar isteni:meyecektir. 
7 - Miisabakada ka..:anup meccani olarak kabul edilen talebe 
123i numaralı karıun11n lıiriııci maddesi mucibince miike llefiyete 
ve ikinci ııaddesi mucibince de tazminata tabi olacağından mek
tep idarelerine kanuna tevfikan b:r lcahhiitname verecektir. 
8 ··- Leyli meccani talebenin kaydı kabulü kanun mucibince 
mektep müdürleriyle mekteplerde muallimlerden teşekkül eden 
komisyonlara terkedilmiş olduğundan talipleriu doğrudan doğ
ruya mektep idarderint" müracaatları la.zımdır. Bundan sonra 
Vekilde gönderilecek istidalar üzerine bır muamele yapılmaya
eaktır. ilanı keyfiyet olunur. 

RusYava deri 
ihracı 

i\usyaya sevk ve ihraç edilecek işlenmiş ve işlenmemiş derilerin 
te,..,iaı liıtesi iktisat vekaletince de tastik edilmiş ve odada talik 
oh .. ·tmi\ıştur. [vvelce müracaat etmiş olan zevat ve müessesatın bu 

lıs!cl~~ bak•ra!.. kendiierine tahsis sdilmiş olan malları acilen 
g:Jmıüt• iudirenı:k muayene ve temhir için Odaya haber vermeleri 
ve Mcn~c şeh dctnamelerini almalan lüzumu tebliğ ve ilan olunur. 
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B.ıııd rma H· K~mıLig ı po:Jta· 
i,ırıııı:1. iş'nrı alıur.ı. kndar f<;ttııl! 
Lııl<l.ıı" J (ı da kıılkaeal,t r. 

Elektrikle miicehh ezmun-
ta1am l:a:n.araları ve göverte yol
cularına mahsus m "iferrnb mahal-
leri J\ y vapuru 19 
hai7 Ağ· ~tos 

=~z.:-ıı··~ sı· günü saat lı3 1 

- _.._c ~İrt<eci<len hare -
ketle ( Ereğli, Zouı;ufd «, Barhn, 
Kuruca ŞHe, Cide, İı~ebolu, iliş , 
Al::ına, Ayancık iske!elerine azi
met ve avdet cdec-.!ktlr. 

f':ı~!a taf ·Uat için Istaııbul Em
inönü l'ıhltm han rı numaraya mü
racaat. T elcfon Is. 2531 . 

~ ~-ir.b!i:~:rıfu::~ 

Bciso >·ukiu·•·u tren~"i 
~ ... ~ 

~ olaıılarıa naznn AHkkatİıtf' 

O r. Hoı hoı·oni 
Ft•ııııiıı eıı son u .. ıılile ı,afi 

o!ura, e \i \e ,\erıi Lıebo~ukltığu . 
1 rı·rıgi, ıd ıar darl • ::!'ı, l>1•l gf'\'Şt' ,. 

Jiği \t' ıııc ... aııe \l' lıilcnn!ı• hadtıı 
ralıabıtl ık lt1rı ıc,Ja ~ i oluııur. 

BC". o~lu Tol,ntlıraıı 'ıın ııda 
ııırld,..iı !'ı<ı ı 1, .>,"') .Tı·I: H.o.:; 152 

M ı·lımet Hu-ılı efı·ndiııiıı l.füifc 1 anını· 
Lı \' :ı· ~eıııilıa lııuıııııda matlııhıı 

Lulunaıı ıki ) (ıı liraııııı tcıııiııi zıır\nımla 

\el:wrı lı•ııı;.: ı•\ lı'ılıklı'rİ Koca Mu tııfıı 

pıı•ıı Cl\ aı ııul.ı Ali Fıkıh ııı.tlıallf'si rhıı 

ağ..ı.~ kakıırı .-ukağım.lıı atik 9 l\o. ru bir 

kılı ar··ı "·ki1. hı .., · itı 1w·ik i)..~ 

lıı"'- • ı Llliil·· \(' uı: lıı" ·'il ı~ıııilı.ı 

hnıııııı arın ulıdı~·,.rıııde < lup hoıcuıı 

vt·rılm · ıı ·-iııılc ı ıl< .. ın·ı kır ..... 1..- 1'iıı 

muddı>ılc Lılnıuz:n ı.-ıli' yuz lira 1 e
delh· talihi ulıcl•··ıııdı· iscJı• fıt·ddi ııılı • 

Zll)ı d • lı ıddı lii)ıkıııda o:ııı:\llflliı<lUıı 

bır a\ tcımlıcli ıııtı7Jt)r~J,.~e kurarl\ı•rıl. 
nıi:;tir. llııdııdu ıarik ::-aıli,\ı• :\ııı İH· t5fr· 

\fi Uuıırıli~e haıııııılıırııı eııılaklrrilı' ı n· 

lııluı uç ~ 111. elli dok111. uıcırı· tt'ılıiııı it" 
kı m•·ıı aC."A)il ve kı~ıııeıı kııııı~ul:ıı~ it 

ıa, du,arlı bir kuyu u hir rlut hır t•evi1. 

bir kar ıııey\'a liclaııh çıftc ahşap kapllı 

laıııamı )edi\iiı lira kı)ııH'lı ıııulı<ilflll ·• 

neli ar~ııııı ı~tıra~ırıa fııt.la Lıc<lcll•· talip 

o anlar ve ılaha Zİ)4tlı· maliınıal ın k 

i lc)f'nler hi eye mu ip k ) ıncti mul • 

ııııııcne•inin 'üz<le unu ııı peıınde pey 
akı;ıısıııı vt· ~;211 • 5BU t.lo~)a ııumara:;ı ıı 

alarnk mfiı.a)ede uLcsine oıurncaat et -
meli'ri \C 26-9-929 tarihinde al 1 ~ ı~ 
ltı \ü kudur euıı nıiıznyede;ıi yapıl c • 

ğunlan mu~tcrilerin biızat \t') bilvcı.ale 
lı:ızır tıuluıım bn ıliln olunur. 
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Yoku ,.e ya yük nal letrrwk ıçın hir nakil va"'ıta ı aradığınız zaman 
hatıra ifk gclccC'k De(: km11yor.11rlur. 

Kamyon a!ınırken gaye, a'lami yL..ü en a:ı masrafla ve en seri fiUrette nakledecek bir nakil vaınmsı 
etmektir. 

A1c11faatu11 takdir eden L i-f n~ıktiy '<' · ıı in Doçtan ha~ka kanıyoıı alına-
Puıa ;uıka11 ) ol ttH'. 

n('~ ınot5~·iiııiia 
söl'rC't k· z:.-!ıııııı.\~ır. 
~ d 

V<' arıznvl lıükiiuısiiz hırakınakla . 

~~·si '(' {~ z~ik rii· fhi'c·u .. r hütt:n ak!ö<alll lanı ilen ) iil...sek dereceli 
rcL1 V(=" ıı~·dy Lnt çeli~~ndPn in:ıal cdiln1iştir. 

Her p:ı.r~~ ı. dan azan.i r. Z\llet be!:liye' i!irs"niz .•. Doç La nyoııl nnda kullanılan en küçük vida bil~ 
yerine honmaJ:m t..z.yik altın.fa tecrü~ eui ... :r. 

Fıenferdc r.! wrn Le trirlH" lir Lt~\ \Ct iııkisaf ettİıt'ıı ınolünnıün IJenziı 
~ • l ~ 

b.:ırf _ratı, 9.) l..i loınetroda l ir ((', c.: ~-<~ benzindir. 
f):;rt l~ .. er'e'::, l •. Jıo!ik f.en'erle r..Üc.!~ı':c:ı:J:r. Karlı n:ikliyeci',k yapmak için yalrız Doç kamyonile kabildir. 

(en al a i, M -e ".> u ·e ası 

İdarehane 'e satış yeri: 
lcyoğln İBtikHil ca•ldcs i No J ~3 

'f<'lefon lleynğhı 7 ~ 2-74~{ 
Telgraf: ' \ tko 

1 

araj ve ta ıir yeri: 
A )·aspa~a Jandarına kaı·akolu 
ta~u1<ia 
']i' •1cfo .. ı Ht·y·o«lu ] 755 
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ANKARA 
İZMİR 
KAYSERi 
ADANA . 
GAZİA Yll\"T AP 
CUP.SA 

: Z:ıbıtçı Zade ve şerittı 
: Mahmut Celalettin B. 
: Muhaddis :o:ade Alim D. 
: Muharrem Hılmi B. 
: Gi:zel bey Zade Hasan C. 
: Nasuhi Esat B. 

Almuncavı n• bütü:ı 

'fUHK (;ENÇLEHL 

~ 
r,·YA:-'JBEKlR 

· SAMSUN 
l GfRESON 

M İSPA::ıTA 
V MALAI'YA 

A!ınanyaom Cenubunda CAL ~/ şehrinde kain Yüksek 
Ticaret mektebi ta\sİ) e oluı~ur. Mükemmel pansiyon, güzel 
yemekler de vardı r. 

Türkiyede l;iriı~ci CERECE referans 1:Östcn;lilir. ~/µJsav
ver kataloglar müdür l.f GEL tarafından gönderilir. 

~ccc:~~,~~~:mmıamc~1~1a111Eiiml!mmlllöllm•' 

•••ili Ha .. -.cki H' Lı·rralıpa:;-a lıa .. ı•tııt'lı-rı ~ıııır lıa:-ıa!Jkl.ırı ıııiııı•ııası •••• 

! H~~::i ŞCKR.. ZIM 5 
• • -. ....... }.\lanbul Sultan Jlalımut 1iirlw.~ı. Tdefmı 262'2 ...... ,. ... ,..: 

) Leyli ve nehari 'ıni~~~~~; . . . . 
Vız ve FEYZi ,. ... ı"'l sl~'SJ An~ sınıfı i:k 
erkek . ~ .ıLı il talı kısımları 

Uh:rnyolu: ç·rı.- Sar~ıyfa .. 
Bütün sınıfları teşkıl edilmiş tam devreli J:scdir. Kayıt ve kabul 
i~Ierine 19 Ağustos Pazartesi gUnünden itibaren baş!nnmıştır. 
Müracaat zamanları Camarteai, Pazartesi, Perşembe günleri 

IO da11 17 ye kadarJır. 

ca.ow.;.Wılıill.~~~ T elcfon: fst. l 995. 3496 

ı Türk. kadınları biçki · dikiş 
mektı•lıi ıalehe ka)dıııa ha~lutııl:ıt.r, ·ıralı-.ıl ıııııddt'lı 

:~ \ ı' 6 U) 1 ve 2 eıwdir. 
3 A} lık kur,.ıa } alııı1. hit;ki gii~ıerilir. Eu on nıetııl li\kip t:<lilir 

Ad re" : He) az: t \ nııeeiler. 

• • 
: Pirinççi Zade Sıtk1 Nedim ve Edi 

Beyler 
: Esnt ef. Znde Seyit Bilal B. 
: İsmail Zade Vahit ve şürekası 
: İntibah şirketi 
: Badtlı Zade Tah=.- 8 . 

İ( ıııcııku' ikiııcı ~ııllı llulrnk ll.1ki111-
Jıgıı.rlcn : l\l ılıkemcce torekc ine 

'1171\ ı·ı r<l ilmi: olaıı "adıko\ ulhle : lla· 
"trı, lı:ı;;ı sokağrnlia ııı Nv. hanede t 

l..:ın ıkl'u H•faı cılPtı Kop ·nlıaı; fırı 
c lı:ıkı lı Fudl llıkıneı Be)İıı ulac.ıık· 
lıhırılı• hıır1:lıılnrıııııı tarihi iUiııd.ııı iıilıa· 
rı·n lıir U) içfode Kadıkın Htılh ikiuı.:i 
lı11k11k ıııulıkcnı ıııe n.uraeuatlıı be)üR 
\ r kmdı kc) ıiyct edcmelcri ıı.bi luktır· 

de lııı ) liıut!lı gı·ldııh:ck ıaı:ırın ken· 
dilrrııw ait hıılunac:ı ;ı kanun medeııı · 

ııin 560 ve 56'1 uncu nladdeı:;iııe tevfi-
1..aıı ilıiıı oluuuı. 

J tnul>ul ina.,,ııı<l.uı : ~C'cıp efeııdinın 
\rtiıı dı·ııdidt.!ıı lıorç ulılığı altıvuı: 

dli lira)a mukabil ıııcrhun olan Bay
dar Pa,.ada ıkbali) c malıullesınin )Clll 

-okıtğırıda tttık ceıliı 4 numaralı nıa hah· 
\:l' lı.ııı•· lıırııwı ıl. it· ı Hlpılıııak utre 
ullll •un ııı 11.1\ • I ·) c kunulınıı.ıur. lhı
dudıı · 1-nııııa uıt·Jeııı lıarııııı lı 1111· ~e 
lı ılıı · ı ılıı'rc aiı t ırla \e dıgcıı so:.,ık 
ilı· ııı ılııluıtıır. '\1 ":ılı:ı ı: Ç) ııt ultnıı 
lıır ı~ııı tcrlıııııdı· nrazidl'ıt \t.'tmı Lır 
ır:;- ııı lıarıl' ıııı ıclıukiqi lı:ılı~cdır. :\lu'" 
tl·ııııliııı : Haııe .lh<.!ıp ~e bir kaıt~uı ıh~ 
ı rı v~ hır boclrıım H' bır sofa iki od' 
hir nıuthalı ve hl'iil mc,·cut olup lı ılı~· 
ılı· ııııitaaddıt a[(~ı; \C giil fidanları \ar 
ılır. bahçenin etrafı kı .. men ıel ve L;.13 

nıt•n ınhtu p rde ıle nı:ıhdı ttur, hanede 
lıor ·hı ,.ak i nılir. falla ıııaluııuıt 9~).3888 
do-)adauır. TnJipieriıı lmmeıı nıulıaııı · 
mrne:ıı oian ) cdi\iiz liranın ) ulde onu 
ııı~hetiııde pe nl.çı· ı le•lııni \i"llıc eı. 
mı·lrri \e l!J e~lnl 929 tıııılunde ttt 
l<ı )ıt kadar bİriııı i ihııle~ı yapılıı a~ı 
iluıı tılunur. 
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Karaca hey kazası dalıiliııdt'ki ,akıl Arap \·ıfıli[:ı uı ıııuıılurımlaıı kttt 
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l.-;fı l.!. ~o 1, 1 :,~: •U~l.ıtı :ıJ ı.;..t 
ve ihrıı · ·Jilıııek üzere ü~ ~euc nıuıldetle (88110) karılır l111tı.ıp ı.upalı z ırf - -- ---~-- --
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~aınba guııü alil on he e kı.ıd.ır Ornuıı ve Araziı Htkfı) c ıdart' ıııe mımı· 
caut etmelı•ri. Mes"ul müdürii I!.:!'iat M,ahmut: 


