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Maliye· vekili ile mülakat 

Son se e e halledilen 
• • 
ş ere r nazar 

HeisiCümlıur hazretleri 
dün öğlt·dcn som·n s;ınt iic; 
lm~ul~ta rcfoketlermdaki 
zevat ile beraber Ertuğrol 
yutma rakiben Yalıva ta
raflarında bir trnezzüh ic
ra buyurmuşlar ve gece 
yarısına doğru saraya av· 
det etmişlerdir. 

J)iin dahi brzı Zt"'vat sıi-"Gerek vergilerin in dşafi, gerek tahsil 
• 1 h • raya azimt't t'<krt•k Reisi· 

Il i S p eti er 1 g e !,. e i{ azın enin C.iınhur Hozrc!!Pr::.ıe bil-
' vasıta arzı tazimat etmiş· l 

nakit vaziyeti çok iyi bir haldedir! ~rdir. ı 
_ _ _ " Maliye vekili dün 

" Tacirlerimizin 
tarife kanununun 
tatbikinden evel 
lüzum ve hesap -
tan çok fazla ve 
bi assa k nuşm
akta olduğumuz 
ticaret muahede -
ler·nin yüzdeleri 
ne olduğu bilin -
meden mal ge~ir
mekte devam et
meleri büyük ka
ıytsıziıktır." 

Muliye t•e.l.·ili Saracoji/11 Şükrü 
beyefendi tliirı şelırimizc ~eldi. 
Kı)lnrtli rlcrlet adcmumız, 1.~tarı
bu l dıı lıi r l.·aç {.; ii 11 Jw lcıcak n~ /ı ii
rtı nı cı l ı bir çalışma sf•ıw.~inirı )Or-

8Un/uamıu çıkarma/. iizert> (;ölc
ükte/ii sayfiyesirıe gidip bir ay ka
dar istinıhuı "'lecelrıir. 

Geceli J.!Ütıdiizlii bir fcmliyet re 
deı•fot lwsnplnrtNırı 011 j><trusımı 
bile 1ıalel gel111c11wsine cıtf,•dilmi~ 
uyanık bir dil.kut içimle !!"{'"" 
biitün bir seııeılerı ı•e muı'<ıffala
) etli mesaıdcrı soum, " ·kil, im İs· 
tirnhuta, lw/.-il.nterı imi. hu:uııımL.j 

udclcdi/e)1ilir. 
Diin kı ~ulilerirıi J>e11diltte kor

§tlaymı t <' t'(r<1flarmı almı l!tt=<'· 
tecil er Surm:og/11 Silltr"ı"i lw\ rle11 
bcyu11~t ulmah içiu: söze, cı°'l'd(ı 
Cölcii~iirı lwı•flsırw ı•e sunma ı•e 
n/drı; dirılemlırici Y"ŞU) l§llW dair 

1tı<1lıi11wt almokla g1riştılcr ı·e wı
coh burulan sorırndır l.i, J elrıfrf<•11, 
iatinılıate giderken 1.-erıdilcritıi se
lle içirıde meşpul l'tmiş olorı nıc· 
•airıirı Jıiillistısı üzerinde te11t'ir et
rnclerirıi rica dtiler. ,cıracoglu Şü: 
ı·rü bel·, lıer zammı olduğu gıbı 
biiyiik v bir rwzalactle, l{azetedlere, 
şu lıeyanatta bulutıtlıılcır : 

"-Son bir sene zarfında v.":kiile
tlrnizin meşgul olduğu muhtelif 
trıali mes'eleleri hül5.sa edince gö
tiıınüzün önünde canlanan belli 
başlı işler ve neticeler şunlar olu
l'or: 

1 - Anad~lu demiryollarını, 
liaydarpaşa limanını, Mersin - Ta
taus - Adana hathnı sabn aldık. 

Buna ait mukavele meclisin tas
dikine iktiran ederek bir kanun 
teklinde çıktı. 

O z:amandanberi mukavele 
•hkamını adım adım tatbik et
"11tkteyiz.. Bu mukavele ile taahhüt 
~ltigimiz paraları da muntazaman 
~~İye ediyoruz. Evvelce elimizde 
!ı ulunmayan Mersin-Tarsus- Adana 
atlının bite filen iade edilmiş 

~iması cümhuriyet hükumetinin 
u ınukavele iıe temin ettiği mu

vaff.ıkıyetlcrin biridir. 
2 - İmr.aladığımız ikinci bir 

bkul<avelP. de Düyunu umumiye mu
avcJc.!idir. 

Bu ınukavelenin de"·lete tahmil 
tıttigi kulf"ti muntazaman eda 
ttn .. ı t . b· -"- ~r•ı.. Hatta mukavelen·n 
ır lllcıddesine istinaden her a} .a 

l\ialiye Vekih 
s~n COGLU ŞÜKUÜ R. 

isabet eden taksiti de - ki bütün 
taksitlerin t/8 idir - bütün bir ay 
zarfında tesviye edilecek bir meb
lağı, ayın ilk günlerinde tesviye 
etmet suretiyle laahhüda~ımıza 

karşı t:ıas ubumuzu göstcrmc!de
yiz. Haziran, temmuz, ağustos ay
larının ilk günlerinde bu ta~sit
ler tamamen tesviye edildiği gibi 
bundan sorası için de :ıynı .şekil
de intizamla tediyeye devam edi

lecektir. 
3 - Devletin belli başlı faali-

yetlerinden birini teşkil eden ha
li inşadaki demir yolları, biitçenin 
derpiş ettiği vüııat dahilinde iler
liyor. Ben buraya gelmeden iki 
gün evel alakadar daireler fa·au-

' yeti daha seri bir hale koymak 
için maddeten imkan olup olma
dığlnı istifsar ettiler. "Mı.i:nkündür,, 
cevabını verdim. 

Binaennl~yh şömendöferleri ya
pmak işi bugün ilk tahminleri 
geride bırakan bir süratle inkişaf 
etmek vadisine girmiştir. 

4 - Hariçte ve dahilde bütün 
pürüzlü işleri tesviye ettikten sonra 
hal bekleyen yegane büyük mes
ele olarak "Dalgalı borçlar" mes
elesi kalıyordu. 

Kanun evvelce çıkn.ıfb. Bu ka
nun, eski senelerin birikintisi olarak 
dev:ette alacağı kalan e~has ve 
müessesata, ne~rindcn itibaren 
altı ay zarfında müracaat mecbu
riyetini tahmil edi.) ordu. Maliyede 
mı.;htelif vekiletlerd~n al~nmış 

tt n mürekkep bır komısyon z.eva a 
1 bu müracaattan tetkik ve e ycvm _ _ . 

t "f d·yor Onümuzdekı se-
asnı c ı · 

. b"t,.esi içinde bu kabil bo-
nenın u " "b" 
rçlarımızı da di~er borçlannıız. gı ı 
muntazam bir şekli tesviyeye rapte
deceğiz. Yalnız şunu söyleyeyim ki 

alakadarlardan şimdiye kadar pek 
az kişi müracaat etmiştir. 

Binaenaleyh gazeteci arkadftŞ· 
larımızdan da rica ederim: alaka
darların bir an eve! müracaatları 
hususunda icap eden vesayayı yaz
maktan geri kalmasınlar. 

Bu meseleyi de artık halledince 
bize intikal etmiş ve halledilmemiş 
meselemiz kalııuy~cak ve .hepsi 
bir şekli tesvi. eve raptedilmiş 

olacaklar. 
5 - Maaşlı ı eınurları muay

yen sınıflar dahiline alan ve on-

'' Kor/.,arı111 l1i giiın

r ük parası,ndan 

kazanacakları beş 

oıı kuruşun bir kaç 

mislin,i depo, sig-ı 

orta, faiz. tliye ver-

1nek mecburiyetiıı

de kalına 'r,nla:r!,, 
)( 

BAREM VE 
• • 

TEKA T 
l(ANUNLARI 
lan az çok terfih ve keadilerine 
muntazam, emin bir istikbal temin 
eden Barem kanunu önümü:z:.deki 
ayın birinci gününden itibaren ta
tbik edilecektir. 

Kanunun tatbikini temin edecek 
olan talimatname yapılırken daha 
ziyade memurfarın lehine hnr~!cet 
edildi. Komisyon haftalarca bu
nun ia uğraştı. Diğer vekaletlerin 
reyleri alındı. Bilhassa en son şek
li halli divan azalarının münakaşa, 
tetkik ve tasvibinden geçirdikten 
sonra talimatnameye raptettik. 

Diğer taraftan Barem kanunun-
daki muvakkat maddenin istilzam 
ettiği facliyet var idi ki sınıfları 
ve derecekri sarahaten belli ol
mayan memurinin sınıf ve derece
lerini yapmak ıı.azife?erini vekalet 
makamına verrn ·şti. 

Benim hareketimden evel bun
ları da birer cetvel şeklir.de tanzim 
ederek bütün muglnk noktalar 
hal ve imza edildi. 

Önümüzdeki ::ıene zarfında ha
kiki ücretli ve maaşlı kimler ola
caktır ? Bunları ayırmakla meşgul 
olllcağız. Ücretlerin de derecleri ve 
nizamı meselesi ile u~raşacağız. 
Bu meyana yarıdan fazlası devlet 
sermayesi olan şirketler ve inhi
sarlardaki memurlar da dahil ola
caktır. 

6 - Bir tekaüt kanunu layihası 
hazırladık. Diğer ecnebi memle
ketlerdeki emsalini de terceme 
ettiriyoruz.Bu tercemelerde lizım
gelen tadilatı yaparak kanunu 
önümür.dcki sene meclise verece
ğiz. Bundan sonra tekaüt olacak
lann vaziyetleri hiç tüphe yok kl 
bundan evelki vaziyetlerinden çok 
iyi olacalctır. 

1 - Meelis açıldtiı zaman tc
ıvdi eC:eceğimiz mühim qlerden tii
ri de Devlet bankası işidir. 

O vakta kadar tamamen ik
rn~l edilecek olan layiha, öyle 
ü~it ediyorum ki meclisin açıl

dığı ilk günlerde heyeti umumiye
ye arzedilebilecektir. 

Şeker ve petrol inhisarlan 
son tarife mucibince gümrüğe inti
kal etmiştir. Ancak büyk bir faa
liyetle çalışan ticaret r_nu~avelena
meleri komisyonu, eskı ticaret mu
kavelelerinin yerine yenilerini ka-
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şehrimize geldi 
Maliye vekili Saracoğlu Şükrü 

Bey dün Ankaradnn Şehrimize 
gelmiştir. 

Saracoğlu Şükrü Beyi Pendikte 
Tütün inhisnr müdürü Behce~, 
Şeker ve gnz inhisar müdürü Hüs
nü, kibrit inhisar müdürü Tahir 
Kevl:ep, Borsa komiser vekili Ha-
san, defterdar Şefik Beylerle di
ğer bir çok dostları istikbal et
m • .!erd:r. 

Vekil Beyin Haydarpaşaya 
in,, c~ğini zannedenlerden bir kıs-
mı dn Şükrü Beyin Pcndikte İsmet 
Ps. Ih. ııc mülaki olacaklannı ha
ber aldıldanndan istnnbula avdet 
mecburiyetinde kalmışlardır. 
. Saracoğlu Şükrü Bey Pendikte 
ismet paşa hnzretleri namına ya-
verleri Fikret Ecy Toraf-ındnn is
t.kbal ed imiş ve do!.rruca ba~vekil 
pa_,a hazretleri.pin Kö lkler:ne azi
met etmiçtir. Şükrü Bey Kc~lct~ 

Başvekil paşa hazret~eriy!e üç saat 
kadar görüşm:şler ve müteakiben 
mu:;la fstanbula gelmişlerdir. -

J...,ondra sefiri 

Fe.rit Bey 
dün geldi 

Se_fifir.i.z bir ay kadar 
.. elitiu1izde kc..lacaktı .. 

Ferit beyin dün istasyonda al
dırdığımız resimleri 

Londra st-:firi Ferit B. dün saat 
16 da ekspre•le şehrimize gelmiş
tir. Ferit •lieyi Sirkecide Reisicüm
lıur namıha yaverleri, Vali Mulı.id
din Bey ve sair bir çok zevat 
k:ırşılnmı~tır. 

Kendisini istikbal eden bir 
muhıırririmize Ferit B. demiştir ki: 

-• iatanl:ulda bir ay kalacaj'ım. 
Büyük Gazi ve İsmet Paşa Haz
retlerine arzi tazimat ettikten 
ısonra Anlumıya gideceğim. 

• Londraya ne zaman döneceğim 
~~nüz belli deği~ir • ., 

Sılılıat vekili l!''li)·or 
SıhlMıt veki(i Refjk, B. yann 

Ankaradan şehrimize gelecektir. 

Şakir B. iyileşti 
Bundan 12 gün evci şehrimize 

gelen iktisat veki1i Şakir beye Şi
şli sıhhat yurdunda apandist ame
liyatı yapılmıştır. Genç vekilimiz 
hastalıktan .şifayap olarak dün sa. 
bah sıhhat yurdundan çıkmış ve 
yürüyerek şişlideki hanesine git-
miştir. 

.Şakir Beyin sıhhati gayet iyi
dir. Vekil B. on beş gün kadar 
adada istirahat edecek bundan 
sonra Anicaraya dönecektir. 

" Sarı kuş " 
Bahri muhiti-geçen nar 

dün geldiler 

Bugiirı saat 3,30 da Bükreşe hareket edişor~,c;:-· 
Assolant, Lot

ti, ve Lefevre 
dündenberi ara
mızda bulunuyor
lar ve bugün sa
at üç buçukta 
Bükreşe hnrekct 
edecekler. 

Ameriknda 
Old Orchard ku
mluğundan sıkın· 

tıJı bir halde ha
valanarak, h iç 
akıllarına gelmi
yen Şreiber is
minde fuzuli bir 
yolcu ile beraber 
Bahrimuhiti geç
miş olan bu yir
mi sekiz, otuz ya
şlarıod 1.:i genç , 
dün ltendisini To
l<atlıyanda ziyaret 
ettiğimiz zaman, 

gayri memnun bir 
insan manzarası 

gösterdi. Bunun 
sebeplerini t:lhl·,l 
edecek değiliz • 
Yalnız M. Lotti 

Bnlıri muhiti be
raber geçtikleri 
"Sarı kuş., un soıı 

Seynhnlı hakkında (:Unları soy. 
-"Fransız hava nazın M. Lau

rent Eynac "Sarı Kuş., için be!!i 
başlı şehirlere bir sey&;hat tertip 
etmişti. 

Paristen hoırcket ed~rek Mad-
ride, oradan Lizbona gittik. Dönüşte 
Marsilya, Roma ve Atinnya uğra 
dık. Atinadau buraya ..,eldik. Şım
di Bükreşe, Belgrada, Varşovaya, 

Berline uğrayacağız. Kopenhag, 
Bükrc.şle, Londra programımız da
hilindedir. 

Bu ayın nihayetinde Parirte 

Lotti. 

buıunucagımızı üınıt ediyoruz." 
Dün gelen ta.) yaredleri şehfr 

ve tnyyare cemiyeti namına .şeh~ 
remini mu, vini Hamit ve tnyycNJ 
cemiyeti reisi Hasan beyler k et'• 

plamışlıırdır. 

Tayyareciler dün akşa::ı sarnyn 
giderek Gazi hazretlerine arzı ta· 
zimat için defteri mal ı;usu imza 
etmişlerdir. 

F rans1z sefaretı tayyanıcilor 
~erefine bir ziyafet vcrml:ıtlr. 

Bugün "Ünyon fran•cz,, de ay. 
raca bir çay ziyafeti vcriluektir. 

"Ren.,, i ıı talıl(yesi 

' Fransa, Sno\Nden'!e 
bır itilaf arıyor" 

Konferansı rı dalıa l•iı· lıafta süreceği 
'-' 

ıgiltere ile 

Llhi konferadsının evvelki gün 
daj'ılmasına biJl'ıikkin intir.ar edili
yordu. fak at M. Bri~~d, bir buhra
nın önüne geçmek ıçın pek tanın
mı' siyasi fazilet ve kabiliyetini 
bu defa da gösterdi. Konferansın 
ne netice vereceği henüz belli ol
mamakla beraber bir neticeye vasıl 
olmak için mesai sarfedil diği de 
anlaşılmaktadır. 

Konferanstaki son vaziyet hak
kında dün gelen telgraflar şunlar-
dır: 

La Hey, 19 [A.A) 
M. Briand, M. Hendcrson, M. 

Hymans ve M . Stresemann Renin 
tahliyesi meselesini görüşmek u ... re 
bu gün toplanmışhr. 

muhakkak ki 

La Heli, 19 {A.A) 
M. Snowd~n ıle M. aspJ. mü

tehassıslar içtimaı uıu )erini tayin 
ve tanzim etmek için t'ZirüfJDÜ~
lerdir. M. Snowden mur,ılıhasiar 
şerefine bir ziyafet vcrmitlir. J 

Berlin, 19 (A.A 
Gazeteler umumiyetle Mk.k Sn;

wden in hattı hareketi ha 1R a 
endişe iz.har etmektedirler. • 

\Vclt-Am-Morıtag Gazctesı, 
, , k" lı"ır 1,..-uı.ıka-,. on gerla<' ı n . -:.-
1 . . tıııektechr. !\tuma-e 1111 ııe re . \ 
·ı 1 l ıa' ·alcsmde • on 1 f>) ı JU rı ~ 0 A 

H 1 "r'' in ga)rı ~unrı ŞP-
ugu~ )t !:" addetti lri 'VI. , no· 

riki curuı u ' · ::' '-h· h 
1 •· 'lc·vıısetın ı taıı.. 1 

~'en ın . 
t•tuıekıc·dir. 
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Tabiat zürraı 
memnı1n ediyor 

15- 8- 929 
Uün eahahlcyin ~ehrimize bar

daktan hoşamrcasma yağan ve 
bir aat kadar devam eden ~iddetti 
yağmurdan ha:tı Jerclerde seyc
lap olınu~ ve itti ... alinde meVl'nt 
nıC'l.rııata hasar )apmı~tır . . 

Sel en hızla Zağnus dcr~sin<le 
olmuş 'c faraş cadde!'i üzerinde 
ve polis mı•ktehiııin gaı'bımlcki 
kopriiye yakın evlerden bazılarını 
sel h nn~tır. 

Bin mü~külatla tahliye edilen 
t vlcrde nufusça bir zayiat olma
nııı. ada e~yııca az miktarda 1.a· 
yiat olmuş ve dehşetli korku ge
çiriJmiı.tir. 

Y nğmur dindikten -,oııra hava 
nçrnı~, güneş ortalığa ziya ve ha· 
nıret saçmıştır. 

Y nğmur Hacibeşirdeıı Karhk 
Ho arasındaki saha dahiline ya
ğmıştır Hemen bir aydan beri ya
ğmur mevzii yağmaktadır. Bazan 
bir tarafta gök açık, güneşli, di
ğer tarafta huJutlu ve ya~murlu
dur. 

Burada yağmur yağarken Sii
rrnene, Pulathane hcrrak hava 
iı;indedir. 

Tabiat her bınıf zürram gım
liine gore yağmur ve güneş ver
mektedir. Giineşe ihtiyacı olan 
mahsula güne§, ycğmura ihti)acı 
olan lliah ala yajmur veren tabi
:i l bu ae koylünüa - O{, Sör
menenin bir kı ımı hariç - gt>
nlünii şadetti, d ris şükranlarım 
kazandı. 

Alclığınıı.1: habt'rlerc göre ya
ğınuı dan Ki arna, Tırı.ık kııyl.-:

rirıdı• ı-l'}!'lap lııı~ule gt•hııiş, ba

zı ycrlı'rde topraklar lıı·) elan t~t

rni~ ~ı·I hir ev "e bir <leğirnıcııi 
ıalırip ve hu iki kl"ı) iiıı mahsula-
t mı yiiule ht\ ha ara ııf!rntmıştır, 
Mnğlavita dcrr"i ta~mış ve etek
le rindC'kİ tarlaları ve hir çok 
nğnçları kukündcn soküp :;Ür

mii;ıllir. Üç dıırt giinılı·nberi bu
Jamk ak.a:ı ~··lırin l,i.ıtiin çı·~mc

Jr·ri dünrlcnbcri çamur lıalinuc 

:ıJ..makt.ıdır. 

lngiliz kadınlarının 
tuvalf•t nııasrafları 

İngilice gazetelerde oka.duğu
na ğöre Londra islathtik daire:o;i 
tarafman yapılan bir istatistkte, 
fngili:ı lı:adınlımnın saçlnrını kes
tirmek İ!;İD senede 12 milyon İn
gili;ı lira51 verdikleri anla~mışhr. 
Bundan başlrn saçlarım ondüle et
tirmek için 2 milyon, yüzlerine 
ürülen pudra ve dudak boya51, 

krem, )avanta ıçm de 40 milyen 
lira sarfedilmİ,tİT. -
Kıhrıs n1ühecilerinin 

bir ıniiracaatı 
C~nubi Anacfoluya iltica etmiş 

olan Kıbns Türklerinden mürek
kep oir heyet Adanayt ziyareti 
esna.sında dahiliye vekili Şükrü 

kaya beye atideki maruzatta bu
lunmuşla•dır: 

1 - Türkiye iş tnbiyetini ka
bul etmiş o!up henüz adada kal
ını olanların cenup vilayetlerine 
gelip yerleşmeJerini temin için 
keildılcTİne ara~i verilerek yardım 
t•diJmes:. 

2 - Türldyeye iltica edenlerin 
isk<ln ve temlik muamelelerİnİ!I 

lı.~arii. 

3 - Mu tah~H bir hale gettrtl
meJr ri i~jn kC'nuntın tcıreitij'i 
Htr;ıtakı-'a mülh:cilerin tec.hiz". 

4 - S:lifke sahasında m ·~cut 
yab .. ni zc::, tun ormanlarından bu 
rnültedf~re hhscler tefrik edilerek 
bu orın:ınlann ıslahı ve bu buaua
l.ı mcvc.:ıt manialann izalesi. 

S -"·Hi\tc c"!er ınuslahsôl bir hale 
g< !inceye lrn<lar kendilerine tede
) , n urcf!e taksitler.inin ted;ye
l<r n:n b:hıri. 

t - Ankarnda iskan edilip 
er~ :::ı ha :;asiyle imtizaç edeme-
•· J_ u'u.ıan Kıprısh'arm müsait 
, , 

1 
r 3 na kil edilmeleri. Da-

k rü Kaya bey Lu 
• "l . dikkatle dinlemiş ve 
vı .ıyet!crc bu mesele 

t h .. ' ' c fc .... ıasa gel.ne-
fo, .n .1 • .. c ·.:;: n: Llld •• ·imi .lir. 

Rusyaya deri 
sevki de 

bir mesele oldu. 
- - --

Ru•yaya gerek ham gerekse 
işlcnmi• deri ıevki hakkında ya
pılan tevziat liatesi Ticaret odası 
tarafından neşredilir edilmez. or
taya yeniden bir takım dedi kodu 
ve ;ş<1yıalar çıkm91br. 

Evvelce de yapıldığı veçhile ye
niden Rusyayrı Türk tacirleri 
tarafından 39,400 kilo işlenmiş 

deri sevk hakin Ruıı,ar tarafından 
tanınmıştır. 

Bu m:ktar işlenmiş deri beşi 
fabrikator, üçü birinci ınıf, 8 i 
ikinci &mıf yirmisi de dördüncü 
s:nıf tücar olmak üue muhtelif 
kimııelere ıevk hakkı verilmiş

tir. Bundan başka 27,000 kilo 
hamderi de d i ğ e r bir k ı s ı m 

tüccara verilmiştir. Diğer bir ta
kım sevi< hakkı isteyenler de, ti
caret odasmın tetkikah üzerine, 
bu talepleri Rusya ile iş yapma
dıldan için reddolunmuştur. 

Dedikodunun çıkmasına sebep 
bu hadisedir. Ortaya çıkan rivayet 
ve şayıalar1 şöylece hülisa etmek 
mümkündür: 

Ticaret odnsı bcızı tacirlere 
sevk hakkı vermiş, ve bir kıı;mına 
vermemiştir. Bu aocıı'k bu hakkı 

vermek için yaptığı tetkikat tam ve 
e&nsh olmanu.,hr. 

Ba:ıılarıDP. hlç Rusy"l ile alairnlıın 
olmadıj"I ve hatta deri işi yap
madıklan halde 2-3000 ıira kazan
dıracak sevk hat<kı verilmJşHr. 

Bu meselenin yeniden tetkillİ 
tal~p edileceği söylenmektedir. 

vııavette: 
- lskan iHl•·ri 

.) 

lflhranca ve Çatalca cİ~<irıncJ:ı
ki köylerde iekan edilen muhadr
Jerden usulsüz l p J harcı alındığı 

hakkında vilaye\c şik.i\yet vaki oJ
muşt.ur. 

Vilayette bu huııu!ita talıkik:"ta 
başl:ınmı~hr. 

le 
J~knıek fia tı 

Ekmek fiyatını tesbit eden ko
misyon dün i~tima ederek un fiyat
lanm tekile etmiş ve fiyatfarda bir 
tahav\ ül olmad1ğı için ekmek. fiya
hnı aynen ipka etmiştir. 

Poliste 
.Mantarc~ılık 

Maalkarada gazinocıhk ed-
en Mehmet efendi evelki RÜn J,._ 
tanbula ilk defa olarak gelmiş ve 
iki meçhul şahıs bemşr:ri oldukla
rını bcy:ın cckrek Mehmet efendi
nin .55 Jiraınnı doJandırrmıjlardır. 

Zabıta bu meçhul manlar<'ıJan 
aramaktadır. 

Gizlice şehrinıize gehni~ 
Geçenlerde :ıabıb tasafı.ndan 

hudut haricine çıkanlan KaMlllpa
~h Nalil pehlivan tdtrar ıiı.Jice 
~ehrimize gelip ötede, bende şüp
heli baza işler yaphğından polisre 
yakalanmışbr. 

Kendi ayağile gelnıiş 
Maruf yaokeaicilerden Baki 

uzun müddettenberi zabıtaca ara
nmakt:y]ien dün göya ba:r.a me
mürlardan ~ikiyet edeceğinden 

bahisle polis müdürü beyi görme
ğe gelmiş ve bittabi memurlar 
tarafmdan derhal yakalanmıştır. 

Baki bir l~a.ç me'mur tarafın

dan yakalanmış ve me'murlardan 
baıılan:un baş!annı ellerinden ısır
mışbr. 

Yerli nuıUar serl{İ.sinde 
Dün sergiyi 13,000 ~ 2iyuet 

etmittir. ı:iyaretçiler, arasında Ni
hat pafa ve refikalan Osman pa
fa, Mürsel paşa, mebualarımızdan 
bir kısmı, muallimleri nezaretimte 
mektep talebeleri zabitleri kuman
dasında efritdı askeriye buturımak
tadır. 

Türk Nn'atkin Necip bey ta
rafından kendi atelyesuıde ima) 
edilen ve bütün sergi saloalanDI 
dolduracak ka~ar ses veren alek
tirik cihazlan zuvvara ıüzel hava
lar dinletmektedir. 

Bu güne kadar ziyaretçilerin 
aaetfi saksen sekiz bin beşyüze 
bdiğ olmuştur. 

Sergi 25 Ağustosta kapanaca
ğından uz.ak yerlerdeki halkın te
hacumu artmaktadır. 

KDA'"M, ustos 20, 1929 

"Alev yağmuru,, Burhan ettin ef. Yeni ceza usulü 
şiirini yazan- Müşahede muhakemesinin 

bu •• gun ların muhakemesi altına alınıyor tatbiki 
Efkari umumiyeyi tehyiç ede

cek m•hiyctte ve "Alev ya~muru,, 
ünvanile bir şiir neşrettiğ"inden 
dolayı müddei umumılikçe aleyhine 
dava ikame olunan " Hareket,. 
ga~etesinin muhakemesine dün 
üçüncü ce:ıa mahkemesinde devam 
edildi. Konya müddei umumili
ğinden gelen cevap okundu. 

Bunda, Konyada çıkan "Halka 
doğru,, gazetesi aleyhine ikamf'İ 
dava olunduğu ve mahut şiiri 
Konya erkek Iİ1ie&; talebesin<!en 
Nail beyin yudığı ve gazetc;nin 
mes'ul müdürü de Konya erkek 
muallim mektebi talebc:sinde:ı Rı
za Pulat bey olduğu ve bunların 
da maznunen İııtanbulda muhake
meleri lazım geld" ği bildiriliyor
du. 

Heyeti hakime icabını müı. • 
kere ederek her iki davanın tev
hidine ve Nnil ve Rı:ıa Pulat bey
lere mahkemede hazır bulunmalan 
zımnında tebligat ifasına ve birinci 
ceza ausından Hikmet Bey, 
gazete aleyhindeki chıvadan vn 
geçt:~i ıçın bu kr5•m davanın 
.sukuhma karar verdi. Bu suretle 
verilen kaTara nazaran muha!le
menin gelecek <'elsesinde Nail ve 

Rıza Pulat beyler de hazır l:.ufu
nacaklardır. 

Konya müddeiumumiligi ga
r.etenin mür;adere edilmiş olanla
nuı da bir çuval derunundo bura 
mahkem~ine röndumiştir. Muhıı
kemeye 9 eylulde <lenm edile
("ektir. 

Mala emelerde 
l sene haı)is ! 
K:ıragöz ga:ıctcır: mudur ve baş 

muharriri Orhan Seyfi beyin, Bürhan 
Cahit bey al)hine ıkame ettiği da
\'a, dün birind cu.a mahkemesin
de ru'yet edildi. Orhan Se,Yfi be
yin vekaletini kudretlı avuk.-tJnrı
mudan Rıfat Ahn e1 bey deruhle 
t'lmişti. Bürhan Cahit bey hazır 

bulunmadığı için mahkeme gıya-

ben c reyan etti. d. vanın esnsı fiU· 
dur: Bürhan Gahil bey "Kqrhıl,, 

ismile ne~ret ligi bir mecmuada 
Orhan ~t} fi beyin alnına seciyesiz 
damlrnsı ' 'urularak Zonı·uldaktan 

kovulduğunu yazmış. 

Orhan Seyfi bey"n v<'\ôli Rıfat 
Ahmet bey, müe"k\ inin bagndaıı 
boyJ bir vak'a geçmemiş olı:hJğu
nu, Hasen Orhan Seyfi bf'yia hn-
1\ık ve valanHvn ~ahsıyetini bi
lenler ~ia lnmun var.t tfÖrÜl•İye
ceğirıi beyccaala söyledi, aoara 

lbu sanianm e&babı müş_eddedeye 
i.tinat eden bir halunet oJduğun• 
kanuni ubeplerile i:ıah ~tti. Neti
cede Müddeiumumi beyin ta)ebi 
ü:ıeriae mahkeme BiT-han Cabit 
Leyin c:eıa lianunuoao 480 ci ma-

ddesi ahkamına tevfika• bir sene 
hapsine ve liend5einden 41000) IİTa 

zarara manevi nhnmasına mütte
fikan karar yerdi. 

M ulıakeıncyi igf al 
Paşa bahçede bir kız lrnçırmak 

cürmünden maı.nunen gaynmev
kuf olarak ağır ceza mahkemesin
de muhakeme edilen Davut, Dur
sun ve Ahmetin muhakemelerine 
dün devam edildi. Mahkeme bu 
maznunlann bau şahitleri igfal 
etmek suretiyle muhakemeyi işkal 
ettiklerini nuan dikkate alarak 
her üç maznunun da tevkifine ka
rar verdi ve tevkifaneye &evketti. 
Bunlar badema mevkufen muha
keme edileceklerdir. 

Çocuğunu boğan kadın 
Taşköprüde henuz doğarduğu 

bir çocutu bo~alda munuoen 
muhakeme edilen 18 yaşındaki 
Nuriye hanımın muhakemesi dün 
bitti. Nuriye S seae hapse mah
kum edildi ise de henüz 18nni bi
tirmemif olması ve aklında bir u 
nokaanhk balanına&1 dolayısiyle 
neticede 1 sene 8 ay micldetle 
atar hapR mablıaim edilm~. 

Trakyada kuraklık 
Bu ff.De Tl'akyada kuraklık 

devam etmektedir. Baııun için 
Anadoluda olduğu sibi Trakyadada 
bu sene •abaul bereketli delildir. 
Bu sene Trakyada yetifea mahsaJ 
geçen senelere DUar'an hem az, 
he111 de müteuevvi desildir. Bu sene 
Trakyaya hububat ihtiyacını temin 
için diğer yerlerden aevk.iyat yapı
lacaktır. Trakyanın en kurak yeri 
de Keşandır. Bura halkına hükü
met yardım edecektir. 

-- - -
Kasımpaşada genç halası Mü

eyyet hanımı öldüren Burhanettin 
efendinin muhakemesine dün aA-11 
ceza mahkemesinde devam edildi. 

Şahit olar•k katilin aune•i , 
maktulcnin de teyz.esi olan Naz
miye hanım dinlendi. Nazmiye 
hanım mütemadiyen ağlıyordu. 

Esaslı hiç bir ,ey bilmediğini, 
yalnız Burhanettinle, Müeyyedin 
gece kavga ederek dövüştuklerini, 
neticede Burhanın Nüeyyeti vur-
duğunu, sonra da kendini yar:ıladı
ğını ııöyledi. Bundan sonra katilin 
kız lt:ıTdeşi Sabahat H. dinlendi. 

Sabahat H. Kahtane<leld at gc
zintısini anlattı ve bu gcz.intide 
Müeyyetin bir genç tarafından ata 
bindirdiğini, •kşam üz.eri Burha
nettinin İmam Mehmet efendi ta
rafından çağrılarak kendi sine bazı 
nasihatler ettiğini, nehnyet gece 
ağa beysinin Müeyyedi öldürdüğü
nü an!att. 

Sabahat hanımdan sonra Kıuam 
paşa imnmı Mehmet efendi din
lendi. 

Mehmet efeddi; Hurhanettinin 
ltcııdiıine bayramlaşmak ü1.ere ge
ldiğini, bir müddet konuştuldarım, 
kendisine Kalıtane hikayesini nn
lathf;mı, babasiyle dargın olduğu
nu scylediğin: beyan etti. 

Mehmet efen diden sonra cina
yetr: vu•i yet ederek zsbıt 

varak.tısını imıalayan poJİli efen
dilerle bir inzibat memurunu din
!ecliıcr. 8unhırda Bu;hanettinin 
yaı hğı cinayeti ve il!c itirafmı 

anla\tı:ar, net i c ede mahkeme 
Burlıanettindc cin n et hc:ıeyaııı 

itisı.ii halterinin bulunup hulunm
adığının teıtpiti için k<:ıtilin tıbbı 

ad.ile ıniişahede altına alınma.sına 

karar 'cr:lerek mahkeme lG eylüle 
talik edildi. 

f~i ~e~erwiE! 
Borra:1..darı "C<'Cll vaı)urlar h ~ ,\ 

Boğnı.dım geçen vapwlıır; 

konulan mevcut nizamnta riayet 
clmİ}erek Boğ~:zdan 7 milden 
:z.iyacle sür'atle geçmektedirler. Bu 
fazla rıür'at yüzünden ya!ılnrın 

rıhtımt:ırı bozulmaktaoır. Bu iti· 
bE.rla Boğaziçi sek~neııi vnpurfonn 
boğaı.dcın 7 milden ;;ıı: sür'atle 
ge~ip rıiıhın1arın boc;dmasına me
ydan bırakılmaması hı. lı:ltında tc
şeLbi."aatla bulunmuşlardır. Lim:ın 

idareı:;i bu cilıetm temini için 
mul<kzi tedabiri itti?ıa:ı edecektir. 

Bir aat teehhür 
Dün A•rupa elnpresi Bulgar

hududunda vuku bulan bir ariza
dan dolayı bir saat tehhilrle ~hri
mize gelmiştir. 

kal~sler kalkıyor 
Veremle mücadele cemiyeti 

pen<'t~zelerdel&i lcafealHin kaldınl
ması için emanet nezdinde teşeb
büsata girişmiştir. Kafeı;.li evler 
mikropların barınmuına müsait 
ve gayri sıhhi olduklarından ~ma
nct kafesleri kaldıracaktır. 

Jeoloji hc·y'etinin 
tetkikatı 

Of, Sürmene, Rize arazisinin 
vaziyetini tetkik için İzmir vapuru 
ile ~ehrimize gelen jeoloji heyeti 
Sürmeneye gitmiştir. 

Tuna sergisine davet 
Tunada beynelmilel bir sergi 

açılacaktır . Hu ay içinde açılacak 
olan sergiye ticaret cı<la~ı da davet 
edilmiştir. 

1 rabzon mch'usların ırı 
tetkikatı 

Trabzon meb'uslan Of ve ba
valisinde tetkikat icra ettikten ao
nra avdet etmiflerdir. 

l'ürk- Leh n1uahedesi 
Türk - Leh ticaret muahedui 3 

te,rini evele kadar temdit edilmiş
tir. Oadan •oara yeai muahede 
akdedileeektir. 

Tayyarecilik tahsili 
Tayyare cemiyeti namına Av

rupada tayyue mühendialiği tah
siline gidecek gençlerin milaabaka 
imtihanlarına dun ba,Janmışhr. 

imtihana 25 genç girmiştir. 
Dün riyaziyeden imtihan edil

mişlerdir. Bupn mihanik ve he
yetten, y•no fizik, kimyadan cu
martesi günü de liıandan imtiha
nJan icra edilecektir. KazananJa
nn blr kısmı Almanyaya bir kıs
mı da Fransaya ,rönderileceklerd ir. 

-- -- --
Yeni ceza usulü muhakemeİeri 

kanunu bugünden itibaren mevkii 
tatbika vazedilmektedlr. 

Yeni ceza kanununda zabıta 

işleri kısmen mahkeme l:.ararlarile 
takyiat olunmaktadır. 

Yeni kanuna na.ıaren zabıta 

memurları hakkında vaki olacak 
davaların •iliyet idare heyetinden 
ve yahut devlet 'uraaından ıeç

merine ve buralarca lüzumu mu
hakc.ne karan verilmesine lüzum 
kalmamıştır. Her hangi bir :ıabıta 

ınemuru aleyhindeki her hangi btr 
dava hn?ı:kında mahkeme doğru

dan doğruya kararını verecektir. 

Gene aynı şekilde müddei -
umumilikte re'sen dava açabile
cektir. Ynlnı:ı polis müdürü bak
landa ciheti mülkiye karar ~ere

bilecektir. 

Esrarhane, kumarhane ve em
sali hakkında polis eskisi gibi va
Lifesini yapacaksada bunlann ne 
kadar müddetle aeddolunacağını, 

ne uıman tekrar açılabilecegini 

mahkemeler tayin edecektir. 
Gene yeni usulü cezaiye kanu

nuna naı.aran mühim davalann 
ınnznunlan vekil tutamadıtı tak
tirde Baro bu maz.nuna bir avukat 
tayin edecektir. -
Aile geçimsizliği : 

Bir gen~ 
kız ' iııtihar etti 

-
Dün Kadıköyde yeni bir intihar 

vaka~1 olmuıtur • 
Yeldegirmeninde Mısırlı otlu 

sinemaaı ittisalinde 31 numroJu 
evde oturan 20 yaşında A:ıh:e 

hanım bir aile geçimsi:r.liğinin 

tesiri altında bulunmaktadır. 

Azfae hanım bu ssçimsiıliğin önü
ne gcçemeyeoeğini anlayınca inti
hara karar v~rmit ve dan evde 
bulunan bir av tüf engini alarak 
bahçeye çıkmış ve kalbinin üze
rine ateş etmiştir. 

Ynr.ası çok ağır ve hayah teh
lükede bulur.an genç luı Tıp fakül
tesine yahnlmıştar. 

v~ıpurnılar ve 

tiearet odaHt 
Ticaret odau , Seyrisefainle 

\'apurcular araı.ında!ıi rekabet me
•desini halletmek için bir aralık 
faaliyt:te geçmiş ve evelce yapılıp 
bilalıara ı,ay bolan bir itilafnameyi 
bulmakla meşrul olmuştu. 

Oda her neden&e bu ipe meş
gul olmaktan ıarfınazar ederek 
lim .. ndaki balıkçılığın teral<kı ve 
inkişafı esasları hakkında tetki. 
katla me~gul olmağa başlamıştır. 

Baza vapurcu)ar aralarındaki 

ihtilafın hala zail olmadığ"lm ve bu 
yüzden mutazarrır olduklarını ileri 

- sürerek odanın tekrar tavassutunu 
istemişlerdir. 

])eri sevkivatı ., 
Dün ticaret odası heyeti ida

resi toplanmış ve iktisat vekale
tinden lastik edil.::rek gelen deri, 
ten.iat listesi mucibince mı:.Uara 
ait menşe şehadet namelerinin 
muhtelif tüccara tevıiine karaJ' 
vumi,tir. Mallann yanndan itiba
ren ehli vukuf tarafından muaye
nesine ba.şlanac&l<tır. 

-
Aılalfıl gaziler pazarının 

tasfiyeQi 
Malul gaziler şirketinin tadi

yeaine devam olunmaktadır. Ma
ğauda&.i mevcut eıı:yanın teabiti 
muamelesi bu ak~tım bitecektir. 
Bundan sonra pilanço }'apılacak 
ve heyeti umumiye içtiınaa davet 
olunacaktır. Verilecek muit ant'lata 
ıöre tenzilith sahş yapılarak sahlan 
eşya bedeli peyderpey bank.ıya 
yatırılacaktır. 

Tarihi e<l yan koı~ gresi 
lsveçtc toplanacak alan tarihi 

edyan kongresine Fı:at B. i~tirak 
edecek ve perşembe günü şeJ..ri

mizden fsv~~e hareke t edecelttir. 
Fuat B. hlrihi edyan k~ngresinc 

bir rapor taltt.im edcc«-kf r . 
Tarihi eC:yan kcngr('ı:;i yirt!'i 

gün devam .;deceklir. V onı•rc) i 
lsveç kralı küşat ede:cel ı.;·. 

Sıhh 

Şişmanlık nasıl 
te§ekkül ed~.r ----4-

Varidat sa"fiy<1tttan fazla olu
yor. Kullanılmayan gıdanın faılası 
yaj halinde toplamr. "Besi,, tabiri 
tabii had fevkinde rıda verme
ain açık ifadesidir. Teıabellik fİŞ
manhkta sarfiyatm tabi oldup 
on mühim amil, adele faaliyetinin 
ati ıfıdır. Gtinde 200 kalori ikdsat 
edilse senede 11 'kilo ağırhk faı
lalaşır. 

ŞİfmanhtJn sebepleri arasında 
dahiU ifraz güddeleri de rol oy
nar. Boyundaki ıuddei verkıye 
az. çalışır. Kadınlarda aydan kesil
me zamanlarında, erkeklerde hu
siye ifra:r.ı az olduju hallerde ,a. 
rülür. Diğer hallerde rıda mes'e
lesidir. Çok yemek yenince fazla 
teraktım oluyor. 

Tabiat ve mizaç dahi bu hu
susta yardım eder. BunlJr vurchıa 
duymaz, rahab seven, ittfl:ıaya ka
rşı iradeleri dun olan insanlar da 
yağlar faı.la toplanıyor ve şitman
lık teşekkül ediyor. 

Lokman Hakim 

Kedi eti leziz ve 
sıhhidir --

Baytar Mustafa Santur B. dGn
kü rufekamı:zdan biri•inde çıkan 
beyanabnda kedi etiain yenilane
sinden bahsediyordu. Dtin bu hu
su.ta Emanet Sıhhiye mildiirü Ne
şet Osman beyin fikrini sorduk. 
Neşet Oaman B. diyor ki : 

" - Muataf a Santur Beyin bu 
fikri ırayet dojrudur. Kedi eti pek 
ala yenebilir. Hem ıayet Jezir.dir, 
ııhhi mahzuru da yoktur. Bizler 
bir az fu.fa aD'anelere merbutuL 

Şinıdiye kadar kedi eti yeme-
dik, onun için yenilemez ııannedi
yoTUZ. Halbuki bir defa yesek ve 
alışsak artık her 2.aman yerir.. Bir. 
Türkler giiğercin eti de yeme)İ7. 
Halbuki Fransızlar mütarekede 
lstanbulda yemedik güğercln bı

rakmadılar." 

Hakenı mahkeme
leri ağır iş görüyor 

Şehrimizdeki muhtelit mahlce
meler bataetle harekrt etmekte 
olduklarından davalar son gün
leı·de pek ziyade birikmiştir. Tür!c
Yunan mahkemesinde elycvm 
(14000) dava bulunmaktadır. 

Bu ( 14,000 ) davanın ancak 
şimdiye kadar üç yüzü riiyet edi
Jebilmi.ştir. En çok da\•a rüyet ed
en mahkeme Türk - lngi1iz mah
kemesidir. Bu mahkemenin mcs:ı
isi bir seneye kadar bitecektir. 
Türk Romen mahkemeıııi mesaisini 
iki seneye kadar ancak bitirecek
tir. 

Bütün mahkemelerin muddeti 
her ne kadar bitmiş.ede hükümc
tinaiz bu mahkemelerin memlel<e
timizde fazla kalmalarında hiç bir 
mahı.ur görmemektedir. 

()rnıanları n idaresi 
Orman umum müdüriyetinin 

başvekalete raph ile müstakil bir 
halde idaresi tekarrür etmiş gibi
dir. 

Bu 1akdirde umum müdüriye
tin müstalul bir hale girmesi ve bir 
heyetı idare teşkili ihtimali vardır. 

Büyük bir servet menbaı olan 
orm:ınlarımızn pek çok talipl\'r 
vardır. 

Elyevm Bolu ormanlarmda tet
J..ikat icra etlen bir f nl1'iliz ~rketi 
m;J!!arifalı i!ıııik~afiye cıhmı!t Ü7tl'e 
yalnız 1,500,000 İngiliz lira~1 t."lhsis 
etr.1işı;r. 70 k;şi\ik olıın bu lıcrt 

aıa•• muhteJ:f gruplara ayrılarak 
tclaikat icra etmek tf'dir~er. iyi ~e
raitle ve. ildıği takdirde lıu orman
la11mı2dan pek çok istifade eoilc
ccktir. 

" ... u ryc~·c kadın kat;ıran lar 
Kiliste Şaınatır - Fırkalar kö~ 

yünde Dede Hocanın karısı ile 
gelini ge~en hafta Cenupta Mer
scvi kö:yuııd~n Kulah Ökl(is, oglu 
Bayram ve on neler arl,ado:~~arı 
tarafından, dağa kaldırılmış, ve 
karının tdessL•h elmiş cenazesi 
dağda bulun:ır.-ık Kms h eyeti 
auı.yeı5İ tarafınd:ın kcşfedilm ştir. 

Eş?dya Cc nulm geçm 1, gelini 
de h: :.ı.' cıler"nde go . r~ · e -
d i ·. i. t.rmC.:e T l r.-ı:iye h :,1 e nde 
c-.. bn .... it ı;eler ba"u"\. n 
du lar C ı ıptn 

ı 1 ı 

t ur• 
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Beyanatlan ~ 
[ 1 inci sayfadan mabaal ] 

milen ikame ettiği gün, daha doğ
ru bir tabir ile eski ticaret muka
ve lelerimizin müddetleri hitama 
erdiği gün şeker ve petrol inhi
sarlarl da kamilen gümrüğe geç
miş bulunacak ve artık o teşkilata 
lüzum kalmıyacaktır. 

8 - Yeni bir tarife kanunu 
yaptık. Bu tarifP. kanunu y:ı.pılır

keu devlete varidat temin etmek 
iÇin olduğu kadar bir çok noktalarda 
ondan çok fazla memleket iktisa
diyyatını düşündük. 

Alelumum alakadaranın ve bil
hassa İstanbul ticaret odasının 
çok yardımını gördük. Öyle ümit 
ediyoruz ki, bu kanun memlekette 
gerek zırai, ırerek smai mevcut 
hareketlere daha çok kuvvet zer
kedecek ve onJa.rın geregi gibi 
inkişafına yeni imkanlar verecek-
tir. • l . 

Bu münal!!ebctle tacır erı-

mizin tarife kanununun ta
f hi kimkn C\'t•I lüzunı ve 
hesaptan çok fazla ve bilha-
888 konuşmakta olduğumuz 
ticaret muahedelerinin yüz
deleri ne olduğu bilinnıedeo 
mal getirmekte devam et· 
nıeleri büyük ihtiyateızlıktır. 
Korkarım ki gümrük para
tnndan kazanacakları 5 · 10 
kuruşun bir kaç mislini, 
depo, sigorta, faiz diye ver
nıck mecburiyetinde kalnıa-

smlar? . . . . b. k 
Hüliisa mali vaııyebmı:ıı ır aç 

satar içinde ve samimi bir surette 
hülisa ederek diyebil,irin;ı ki, gerek 
verailerin kend~likleri~de.n inkişafı, 
gerek tahsil nıspetierı, gerek ha-
zinenin nakit vaziyeti çok iyi bir 
haldedir. 

Bütün taahhüdahmızı mu n ta-
2aman Karşıladığımız gibi bundan 
sonra da karşılayacağız. Hatta bu 
seyri tabii devam ederse - Ki 
benim bundan şüphem yoktur -
daha büyük işlerede cesaretle giri
şebileceğiz. Söyeleyeceğ'İm bundan 
ibarettir.,, 

= 

Buz sarfiyatı -Sıcakların fazlalaşmasından do
layı buı; satışı da çoğalmı,br. 
Bunun için buz depolarını tezyit 
etmek ihtiyacı hasıl olmuştur. 

Evvelce 21 depo vardı. Son 
günlerde bu mıkdar 81 e çıkmışbr. 

Evelki gün 85 bin ton buz sa
blmışbr. Emanetin buz fabrikası 

günde ancak 75 buz ton istihsal 
etmektedir. Fazla sarfiyat istok 
maldan buzlarla temin edilmi4tir. 
Dünkü sarfiyat ta 80 tonu bul
muştur. 

IMeınurların 
1 terfileri 

Ankara 19 
Barem talimat namesi mucibin

ce teselsül surt>tile bir dereceden 
üç derece mafevke terfi edenlerde 

esas şudur: 
3 derece mafevke terfi eden-

ler terfi müddetini ikmal etmedik
leri takdirde terfi ettikleri dere
cenm bir derece ~un~_ndak.i ~aaşı 
alacaklardır. Terfı muddetinı dol-
durduktan sonra bulundukları dc
recnin maaşını alacaklardır. 

İki derece mafevke terfi eden
ler terfi müddetini ikmal t>dince
ye kadar eski maaşlarını alacak
lar, müddetlerini doldurduktan so
nra terfi ettikleri derecenin bir 
derece dunundaki maaşı aJacakla
rdır. 

Barem kanununun kadrosunda 
gerek muhasebe müdürleri ve ge
rek defterdarlar muhtelif derece
lere ayrılmıtlardır. 

Hangi muhasebe müdürleri ve 
hanri defterdarların hangi derece~ 
lere ayrılması huıuıu doğrudan 
doğruya vekalet makamına bıra
kılmıştır. 

lıtanbul ve İzmir defterdarlan 
birinci dereceye ve muamelat, 
varidata çok olan diğ'er defterdar~ 
lar sıra ile derecelere tefrik 
edilecektir. 

Muhasebe müdürleri arasında 
maliye, müdafaai milliye, hariciye 
ve dahiliye muhasebe müdü~leri 
birinci dereceye tefrik olunmuş

lardır. 

İhsan Abidin B. geliyor 
Ankara, 18 

İktisat vekaleti müsteşarların
d~n İhsan Abidin B . lstanbula 
gelecektir. 

Mühendis alınacak 
Ankara, 10 

Nafia vekaletinin şose köprü 
ve yol inşaatı için külliyetli mik
tarda mühendis ve kondüktöre 
ihtiyacı vardır. Alınacak mübendiıı; 

ve kondüktörlerin adedi gazete
lerle ilan olunacaktır. 

İstanbul treni geçikti 
Ankara, 19 

Tren Eskişehirde üç saat teeh
hür ettiği için bugün Ankaraya 

1 mutattan biraz ıreç gelmiştir. 

Sulama işleri 
Ankara, 19 

Nafia vekaletinde dünkü içti
mada sulama siyaseti mevzuu 

Ankara • İstanbul Şosesi ı· tal'\· an t 1 . . " gaze e erııun Haber aldığımıza nazaran, bir 

bahsolmuştur. 

Fransız fen ve sermaye sindikuı nıütalaası 
hWdimetimize müracaatla inşaata 
ait bazı tel<lifatta 'bulunacaktır. 
Bilhaaaa Ankara - İstanbul şosesi 
ile Erzincan - Kastamonu demir
yoJları inşaatını 1aahhüt etmek is
teyen bu gurup, inşaat maheme
ıinİ de Franııadan getirmek tasav
vurundadır. 

Sindika Fraıısamn en namdar 
Jermayedarlarından müteşekkildir. 
'f eklifat bir kaç güne kadar Na
{1a vekaletine arıedilecektir. İstih
watımıza nazaran, Fransızlar ku
v'fetli sermayelerle memleketimiz
de it yapmıya karar vermiş bulu
nnııktadırlar. 

Efgın sefaretindeki 
hadise 

Aika.radaki Efgan sefareti 
katipl1rinden birinin, sefirin lstan
bulda buluoınasından bilistifade 
Sakiye biat ettiğini ve sefir Gu
lam Ceslani hanın oğlunu sefare
taneden çığlll"dlğmı, bunun üzeri
ne sefirin Istanbuldan Ankara ya 

Atina 18 (fos} 
Romadan bildiriliyor: Gazete

ler Türk- Yunan meselelerile ,meş
guldur. Mesacero gazetesi müza
kerabn inkıtaı tarihçesini yapa
raie ihtilafın sırf em1ake ait oldu
ğunu kaydediyor ve Türkiye ile 
Yunanistam artık siyasi hiç bir 
meselenin tefrik etmediğine dair 
olan ismet paşanın beyanahnı ha
tırlatıyor. 

Yeni yunarı sefiri 
Atina, 18 [A.A] 

Yunanistanın Belgrat sefiri 
M. Polychroniades hükUnıeti mez
kurenin Ankara sefaretine tayin 
ediJmiştir. 

Bir rekor <laha kırıldı 
Nevyork, 19 [A.AJ 

Mauretania , Cumartesi günü 
öğle vaktinden Pazar günü öğle 

vaktine kadar saatte vasati 27,4 
mil yapmak suretiyle 630 mil ka
tederek evvelce Amerikadan avde
tinde bir günde 625 mil katetmek 
suretiyle tesis etmiş olduğu rekoru 

kırmışbr. 

gittiğini yal.m1Ştık. Hükiımetiıniz 
bu meselede tatn<ıınen bitaraf bir 
vaziyet almışbr. Bu meseleyi Ef
ganın dahili işlerinden telakki et
mekte ve seyirci vaziyette kalmak-

tadır. i _._.. ~..- . . Jzzettin ve H'i~snü , 
Liseler teşrinievelde Sedat pa§alar 

açıh)'Or Trab~on, 18 
. • ka ündenbneri şehri'mizde ' 

Liseler teşrinieve1 bidayetinde' Bu' ç g " .. izzettin ve 
açılacaklardır. Daha şimdiden bulunan Ordu mufettiş.t _ . 
mektep idarelerille bir çok kim- j fırka kumandanlanndan H~ey~: 
ıeler müracaat ed~rek kaydedil- Hüsnü paşalar hazarab evelk g 
mek istemektedirler. l-lalbuki lise- şehrimizden mufarakat buyurmuş-
ler eylül 15 inde nçllılcıaklar ve lar ve merasimle teşyi olunmuş-
te.şrinievele kadar kaydü kabul lardır. 
mu'\mel elerile meşgul olacaklar 
ve tt:şrinievel bidayetinde tedriaata 
başlanacakhr. Tahmin edildiğine 

röre bu sene mekteplere vaki ta
lep ve ıaüracaat geçen seneden 
fadadır. 

* *'* Trabıon. 18 
Bir 1ıftadan beri tehrimizde 

bulunan K lordu kumandanI. PJn
dan Seda paşa evelki gün şehri
mizedn mufarakat buyurmuşlardır. 

Çin-Rus 
ihtilafı 

Graf Zeppe- M. . t' errıyo .. 

-
, Pekin, 19 [A. A] 
Havas ajansı bildiriyor: Topçu 

kuvvetinin himaye ettiği bir Sov
yet fırkasının Manchuliye 40 kilo 
metre mesafcıde Çin şimendüfer
lerini.1 bir kaç noktasını işgal et
miş olduğu haberi teeyyüt etmek
tedir. 

Moskova, 18 

lin Tokyada 
Moskova, 18 [A.A] 

Zeppelin, saat 1,40ta (Rus saati) 
Yakoustk üstünde uçmuş ve "Bo
daido" ya doğru yeluna devam 
etmiştir. 

Friedrichabafen, 18 [A.A) 
Alınan bir telsize nazaran ı 

zeppelin sabahleyin saat 7 de Tok
yeya 2,300 kilometre mesafede 
kain Ajan limanında bulunmakta 
idi. 

• • 
tın -ı rı 

Selanik, 19 [A.A] 
iazeter1 M. Herriot'nun beya

natını neşretmektedir. Mumaileyh 
bu beyanatında müşkül bir teşeb
büs olmakla beraber hükumab 
müttehidei Avrupanın vücude ge
tirilmesinin zaruri olduğundan ba
hsetmektedir. 

l\fı~ır kırahnuı avdeti 
Paı is, 18 [A.A] 

Mançuriden koğulan so\'yet te
baasından 40 rus Çitaya vasıl ol
muştur. Bunların arasında . Harbin 
rus amele teşkilatı reisi Kriçenk 
da bulunmaktadır. Gelenler ailele
rini Mançuride bırakmağ'a · mecbur 
olmuşlardır. 

Nevyork, 19 (A.A] Mısır kırrıh Fuat, Paristen mu-

Zeppelin saat 3 50 de (yerli sa- farakat etmiı;t_ir_. __ _ 

Biiyiik bir sigorta şirketi 
Berlin, 19 [A. A] 

at) Tokyodan görünmüştür. • Ccneral "·Gourand,, un 
Konıünistlcrin nıarifetı ~enınuniyeti 

Montag-Morgen gazetesi, büyük 
bir sigorta şirketinin Stinneıı şir
ketinin iflasını tevlit etmiş olan 
mali müşkülata benziyen bir takım 
müşkilat içinde olduğunu bildir
mektedir. 

Paris, 19 [A.A] Roma, 18 [A.A] 
Petit Jurnal iıazetesine göre Romadan mufarakat eden jene-

ekserisi Macar komünisti olan 40 
ral " Gourand ,, italyada görmüş kadar kişi Roubaix'le bir tiyatro 

temsili esnasında Macar Katolik olduğu hüsnü kabulden fevkalade 
mahfelini ba~ışlar, arbede çıkar- memnun olduğunu beyan etmiştir. 

İngilterede işsizlik 
Londra, 19 [A.A] 

Yün fabrikaları patronlannın 

yakında ameleye yol ver~cekl~ri 

rivayet edilmektedir. 

Süveyiş 
kanal·ı --Londra, 18 [A. A] 

Sunday Timeıı gazetesi, İngil
terenin Mısırda yalnız bir alay su
vari bulunduracağını yazmaktadır. 
Süveyş kanalının muhafazası mer
kez kıtaatına mensup 4000 kişilik 
bir kuvvet tarafından temin edi
lecektir. .., __ 

Yugoslavya deniz talebesi 
Marsilya, 18 [A.A] 

Yugoslaya mektep gemisi, 47 
bahriye zabit namzedini hamil ol
duğu halde buraya gelmiştir. 

Üstende ha<liselcr 
Bürüksel, 19 (A.A) 

Y ıer de muharebe meydanları
nı ziyaretten gelen Flamenlarla 
ahali arasında ostende de bir ta
kım hadiseler olmuştur. 

mıtlar, beşinin yarası vahim olmak 
iizere 20 kişi yaralanmışbr. Keyfi
yetten ıreç haberdar edilen polis, 
mütecavizlerden ikisini tevkif et
mi,, üçünün de hüviyetini tesbit 
eylemittir. 

Roman yada 
bir çete 

----.' Bükreş, 18 
tir eşkiya çetesi Bükreş - Kös

tence ekspresini soymağa teşebbüs 
etmiştir. 

Şakiler lokomotife ateş ederek 
treni durdurmak istemişlerdir. 

Fakat tren süratini arttırnrak ka
çabilmiştir. 

Haydutlar vağonlara da ateş 

etmişlerdir. Ölen ve yaralı yok
tur. Vak'adan habeı·car edilen 
jandarma kuvvetleri derhal taki
bata başlamıştır. 

Şiınendif er kazası 
• Columbus (Ohyo), 19 [A.A] 

Pennsylvanie şömendöferi yo-
ldan çıkmıttır. 33 kişi mecruh ol
muftur; bir takımının yarası ağır
dır. 

Seyrisefainde ihtilaf1 Taırada 
kt Trabzonda yeni bir banka -

yo ur Teşek~ülündenheri Trabzon pi-
-- ıı -- yasasına epice yardımı ve fa-

Seyrisefain idaresinde bir vapur idesi dokunan "İktisat Jimtet" 
mübayaaaı yüzünden umum müdür 
Sadullah Beyle jdare meclisi iz~ı banka:;ı, unvanını karadeniz ban. 
arasında bir ihtilaf çıktığının şayi kasma tebdil etmiş ve keyfiyet 
olduğunu evvelce kaydetmiştik. berayi tasdik vekalete arzedilmiş-

Bu husus etrafında Sadullah B. ti. y ekalet şirketin yeni unvanını 
şunları söylüyor: tasdik etmek suretUe ifayı mua-

- Böyle bir ihtilaf bence mev- meleye devamını tebliğ etmiştir. 
zu babs degildir. Şimdiki halde A Felaketzedelere teberru -
tanzim edilmiş itlerimiz var, onla- Y 
rı idare ediyoruz. Vc.pur mübayıası Peşte ~efirimiz Behiç B. Of 
yüz.ünden benimle idare meclisi felaketzedelerine 182 lira, Iran 
azası arasında ihtilaf olduğundan konsolosluğu tarafıudan da 20 lira 
ben haberdar bulunmıyorum. Eğer teberru edilmi~tir. 
ihtilaf olduğunu söyleyen idare --.. Kamyonet kazası _ Gü-
m~clisinden bir kimse varsa ihti- Y b d 

müşhane ile Bay urt arastn a lafı ve bunun mahiyetini oradan 
sormak laıımd1r. Şimdilik vapur bir kamyonet yuvarlanmış yolcu-
miibayası da mevıubbahs degi.ldir. larmdan İskenderpaşa mektebi 

Bıçakla intikam 
Bir hanım posta ve telgraf 

muhasibi mes'ulü Mustafa Nuri 
heyi bıçakla ağır surette yarala-

mıştır. 

Vak'a şu suretle olmuştur: 
Ömer efendi İ•minde birinin 

kerimesi Suphiye Leman hanımla 
izdivaç vadile bir senedenberi 
münasebette bulunan ve beş ay
lık cenini ilaçle iskat ettiren Nu
ri bey, vadinden nükul etmiş ve 
kızın teehhül tekliflerini reddet
miştir. Bunun üzerine Suphiye 
hanımın hemşiresi Lütfiye hanımı, 
Nuri beyi semerciler caddesinde 
bıçakla göğsünden tehlükeli · bir 
surette yaralanmıştır. Carib yaka
lanmlf, mecroh t'a hastaneye ya-

l <\ •, IHf "' 
hrı. mıştır. ..... 

Ceza mahkemeleri · 
tatil 

Bu gGn 20 ağustos olması -do
layı siy le ceza mahkemeleri 15 gün
lük tatillerine batlayacaklardır. 
Tatil yapacak olan mahkemeler 
ağır ceza ve üçüncü ceza m;thke
rneleridir. Ağır cezada 20 agoıtosla 
5 eylül ara•ında rü'iyeti mukarrer 

b lunan mevkuflu daval rii'ye-
u 0 ki . ahk tine birinci ve ı ocı eli e-

baş muallimi İsmail Hakkl Leyle 
diğer bir mualli .. ı ağırcayarala

nmı:ıtır. 

-O- Trabzonda elektrik -
TraLıonda ve Pulathane ve mü
e::ıı:;esatta elektirik tesisatına faa
liyetle devam edilmektedir. 

+ Trabzonda sıcaklar - Hay· 
li zamandanlıerİ hava gündüz 
öğleye kadar giine~li ve berrak, 
(")ğleden ~on ra bulull u \'e yağmur
hı ge~·mektedir. 

-O- Kamyon kazası - E,•velki 
giin şchrimizôcn Erzuruma git· 
rırnkte al~n tt:rzi Ali Rrza efendi· 
) (' ıJİ t J1ir kam) on Zığana da
ğı n.dıııı ~'uvarlandı_ İçinde lmlu-ı 

jnan tficb.~f <mah karrıyönla 'bfr
likte parçalandı ve Ô,!lğıldı. Kflm
yonda okul olarak giden bir Er-:
zurunı lu ile kamyo~un sahibi Ali 
Rıza efendf ağır \re tehlikeli .su· 

'.rette "yaralanmış isedc şoföre hiç 
lıir ~ey olmamıştır. 

-O- Cazi l addcsinin tamirine 

başlanm1:;-lır . Ru cadde tamir 
edihiıkten sonra Giresonun man

zarası ~ok deği;;ecek, ~ehir çok 
güzelleşecektir. Gazi caddesinin 

150 milyon dolar l 
Washington, 19 (A.A) 

Ticaret nezareti tarahndan son 
defa neşredilmiş olan rapor, Ame
rikanın Okyanosta seyahat eden 
yolculann sefer ücretleri ile efya 
navlunu olmak üzere İngiliz ticar
et filoliunu senede takriben 150 
milyon dolar tediye etmekte: oldu
ğunu ve bu miktarın tahminen 
lngilterenin harp borçlarına mah
•uben Amerika hazinesine tesviye 
etmekte olduğu miktara muadil 
bulundu;:\!uu n&.tlk Lulunmaktadır. 

• 
lsviçı~eden 

Am~ ikaya -- -
Liııbonne, 18 [A. A] 

İsviçreli tayyareciler motörleri
nin muayenesini tamamlamışlar ve 
tam yüklü oldukları halde yerden 
kalkmak tecrübeleri yapmışlardır. 
Tayyarecilerin Amerikaya uçuşları 
saati yarın sabah olarak tesbit 
edilmiştir. 

* • • 
Lizb<1n1 19 (A. A] 

lsviçreli Kayser, saat 7,18 de 
Nevyorka müteveccihen uçmuştur. 

"Ren,,in tahliyesi ---[ 1 inci aayfadan mabaat] 

Paris, 19 [A.AJ 
Excelsior gazetesi, M. Briand 

ile M. Snowden'in yekdiğerini mü
tekabilen ziyaret etmeleri suretiyle 
bir mukarenet vücuda getirilmeli 
için teşebbüsatta bulunulmuş ol
duğunu istihbarabna atfen yaz
maktadır. 

M. Snowden, M. Jaspar ile icra 
etmiş olduğu bir mülakat esnaııın
da bu usulü kabul ettiğini beyan 
etmiştir. Binnetice, İnJriliz . müte
hassıslarl Fransa, Belçika, Italyan 
ve Japon mütehassısları ile birlik
te müttefiklerin muhbrasındaki 

teklifleri pazartesi günü tetkik e-
, c!ecelflerdir. 

La Hey, 18 [A.A] 
M . Snowden , pcrşenbe günü 

'yapılmış olan teklifleri gayri kafi 
telakki etmiş olduğundan dört 
devlet. murahhasları, yapılan feda
karbklann hakiki kıymetini ölçmek 

hususunu mütehassıslara terkelmek 
ıuretile tekliflerini tecdit etmeğe 

' 

karar vermişlerdir. 
Muhtelif heyetler, Pazartesi sa

bahı toplanacak olan mütehassıs

lar komisyonundaki mümessil}t>:rini 
bu sabah tayin etmişlerdir. lngil
tere tarafından M. Selhro&& inti
hap edilmiştir . Umum intiba, 
honferans mesaisinin daha bir 
hafta devam edeceği merkezinde-
dir. 

Bürüksel , 18 [A. AJ 
Belga ajan.ııı bildiriyor: M. Sn

owden in tdebi üzerine ihc!as olu
nan mütehassıslar komitesinde 
Y oang pl~cın~ @nzim ctmit olan 

/müt;h~ss.1sJardaı1.. hiçbir ıWmıe 

1 bu!.µ~mıyacakttr. 
~ M. Snowdeıı'iu nıüt~feJ.-kirleriu 

,hiçbir fe&akarbkta buluaımamış 
olduktan sur.etinddri iddiası hili-
f:na olarak nıezkür ajans. Belçi
kanın iki ınilyon lngiliz lirası 
miktarında bir fedekıirhkta bulun
mag:ı muvafakat ei:miş olduğunu 
beyan etmektedir. 

Konforans n<uvaffakiyetle ne
ticelr.ndlti fö ktlittfa, Rl!rıin ik!n~i 
mınl,kaaının lahti:roioe 15 EyH:lde 
ba,l•noaukhr. Beı ... ika mah fili, 
Rcn~n tahliyeıı· keyfiyetinin La 
Hey konfer.t:u;ımn muvaUaldycti-

l ·rLd····- .. ~C'Ce e mr e!!w( 

ikmalini müteakip ,par 
masına ha anacakt.ır. ,,__ ~lı oltlu~ mütaHiasındadır. 

t 'l)o' ... v ~~1 .·.. ~ ..... ,• 
~~ L\"' b 'O'. 

~e> ·o~ ·o" 
~ ~ c,4-

~ "&~ §> °&:s; 
.Ilı"' ~oı' '!'.."b-~ 'Q's 

• ~« -+11-« ~na osu -.."-Ô <iz~ .... ,,. .. 

.q yaliahmer tarafından 29 A-
1 llerşenbe akşamı Büyüka

K, lüpte \·erilecek büyiik 
de H<lsa;. 1 t d 

. !l\ t ıııa ııeza re e en 
nda gemrcı • 
H kk .. - d "ık hık top-a ıyı gozun en _,. 
mıştır. Hakkı Beyoğlu ~as ~ane
sine kaldırılmış carih le yalc:ılan. 

mıştır. 

Ev kirası viiziindcn .. 
Kocnmustafa paşada uıuncc,

ova sokağında oturan ErmeniınH
letinden Madam Mnnnik ile Aram 
İ'sminde diğer bir ermeni ev kirası 
meselesinden münaaa etmişler. 

neticede Ma:ınik Aramı~l:' ... 
başından yaralamışbr. 

Mecruh tedavi için hastaııeye 
kaldırı!ınıştır. 

Çocuklara da sirayet etti . 
Vefada Ahmet paşa mahallesi· 

nde Mahmut efendinin kızı 8 ya
şında Saime ile Hacer isminde di
ğer bir kız oyun oynamaktatarken 
kavgaya tutuşmuşlar neticede Sa· 
ime jilet bıçağıyle Haceri •ağ ba
catından ağır surette yaralamı,tır• 
Hacer hastahaneye kaldırılmıştır· 

Bıçakla cerh 
Kadıköyde kurbalıda otuıtJl 

garson Osman, Üsküdar ııakinlt· 
rlnden Ömer tarafından bıçakli 
vücudunun müteaddit mahalleriıı· 
den yaralanmı,tır. 

sn ır~atner 
Hizmetçi kızın nıarifeti 
Kadı k ö y d e Y eldegirıneninde 

"Türk,, apartmanında oturan Ma· 
dam Esterin hizmetçisi Pan, 
madammın 29 lirasını çaldırın• 
yakalanmıştır. 

Kilisede hırsızlık 
Kumkapıda patr;kane kilisesi~

de ruhani dualar okuyan Artin 
civelekyan papazın oğlu Yekvaro
tin duvarda asılı bulunan caketlerl 
me'Çhul bir şahıs tarafından aşı
rılmıştır. Kilisede bu hırsı~ıklar 
tekup eittiğinden polis faiUerı ara
makla meşgul bulunmaktadır· 

V ~lnl~lllfil Uaır 
Kunıkapıda bir yangın 

Kumkapıda kulluk sokağinda 
Mahmut beyin mutasamf olduin 
evden dün yangın çıkmış ve ev 
kısmen yandıktan sonra söndürül

müştür. 

Dftğ<eır ~aık.0aDaır 
Nanıuslu hiznıetçi 

Ahmet ve Sabri isimlerinde iki 
kişi Çengelköyde oturan Mazhar 
1 efik beyin hizmeiçiıi Zekiye:•e 
tecavüz etmişler Zekiye de bundan 
müteessiren kendini deniıe atmıf
sa da kurtarılmı,tır. Mütecavizlerde 
yakalanmı.şbr. 

Denizde korku 
Hamit, Tursun, Ali, Kasım, ve 

umumhaneci Viktorya .tvelki gece 
Galata nhbmından bir ıandala 4 

atlamışlar ve denize açı]°:'ı~larsa 
da bağırıp çağırmağa ve sılah at
mağa başladıklarından zabıta me-
murlan tarafındi.n yakalanmıtlar-
dır. . . 

Bunlarm üzerinde ıkı Bıçak ve 
bir tabanca bulm~arak musadere 
edilmiştir. 

KazaDaır 
Bebekte yüzerken 

bogulmuş 
Bebek vapur iskelesi civarında 

bir kaç arkadaşiyle beraber d~nize 
giren Mehmet isminde bi.ri ~~me 
bilmediğinden boğulup gıtmıştir. 

Bir ınotörde yangın 
Avusturya tabasından mühen

dis Kolkip Tüviç hı tenezzüh ıno
törü boğt.zda dolaşırken makinesi 
iştial etmiş 'e makine dairesi yan
d:ğı halde söndürülrnüştür. 

Uyku ser~eınliği 
Çatalcanın Dayakadın köyü0 : 

den 15 yaşında Hasan ile karcJeşı 
8 yatında İbrahim bir araba kô· 
mürü Topkapıya getirerek satırııŞ-
lar ve dönmeğe bl\şlamışlardır · 
D<SnüŞt~ lbr:ıhim çocuk uyliu ,er-
semll~e araba<lan düş01ilf \l'e 
ezilerek tfünüitÜr. 

ı.ınrıd• Hasan yakalanınış, · ha.---
t.ıhkikata başlanmıştır. ~ 

· Nışan al 
Mektebi harbiye tab'ye :u . · 

limi lu,yrn•kam Mubt., !{:rrı. 
keıim•lu~ Menture hanaotl• • ·Ya. 
muraf em•••tl tabibi .-•biy~ lll\l
leh•••ı•laratntl.dan doktor l'\th·-~--
Vn' af beylo nı an metııind ,,.,ıı-
tar beyin T ~vikıyycJe i lı~ ',ıı-,..,, 
lannda fıile ve t h1 ftlJI '"' ol· 

. dil rı«•• larında ıc:ra ,\r• 

ma1.ı1oı temtoı;l ecU ' 
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Viyana ,. Şilin 

M.adrit " Pneta 
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Bükret !O Ley Kurut 
:M'o~kova l Çrooent 
tk'lgtat tiirk lirasl Din. 
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16 07 'i!: ~ark t<İ~nrta 
3 ;~8 3,,S f Bozkurt 
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36 86 ~ Bnlya Knraayıhn 
2.ı 87 • Ar~lan Çimen. 
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27 05 ~ 1 Ül'k kömür M. 

~ M<'rmcr Ta,ı Ş, 
t3 Hava fl'AZt, nlt"ktrik 

95 50 ?J ., " tf'mf'tlll 

192 25 fı,.küd:ır· Kadıköy 

~ 
Jrmır mezhha 

..... frıanhu.1 T. Ano 
(JQ~ 
~ Rihtim dok. An. 
"1 ittihat c' :.~irm"nci 

'<il fark merk ee:r.a ... 
ltt. Kasapları "1 ,.... Rf'jl (hali teııfiyt".) 

~ .... Türk tiit. Aao. -~ Duhan Türk,. 
"1 

fark de~irm('l;ı. 

Milli. bir a~le,rn . 

n 50 41 

Dün Istanhula gelen 
Zahire Hububatı 

Anadoludan 10 vagon buğday, 
5 sandık Afyon. Trakyadan 3 va
gon Kuşyemi 2 vagon ketento
humu 1 vagon Koza 1 vagon No
.ut 2 vagon çavdar. Deniz tarikiy
le 586 çuval un, 410 çuval_buğ·day, 
1932 çuval arpa, 47 çuval fasulye, · 
42 çuval nohut, 327 balya yapak, 
111 balya tiftik 8 andık afyon 
gelmiştir. 

Piyasa ve fiatlar 
Alelumum buğday piyasası ha

raretli, arz ve talep fazladır. Ana
doludan her gün on i!e on beş 
vagon mal gelmektedir. Anadolu 
malları üzerine alivre satışları ol
maktadır ve dün 17 kuruş 27 1-2 
paradan satış yapılmışbr. Hazır 
yumuşak mallar sıklet ve çavdar 
nispetlerine göre 17 kuruş 35 pa
radan 18 kuruş 15 paraya kadar 
se,tı !makta sert buğdaylar 16 ku
ruş 10 paradan 16 kuruş 30 paraya 
kadar; sunter 17kuruş 20 paradan, 
kızılca 17 l:uruş 20 paradan satıl

mal<tadır. 
TlFTİK: Piyasası atıl ve sakin 

bir vaziyettedir: istok günden gü
ne çOj'almaktadır. Ecnebi piyasa 
fiatlan şimdilik maliyet fiabndan 
dun<!ur, bu mal üzerine mevsımı 
say.f dolayısile haziran, temmuz, 
ağ tos ve 15 Eylüle kadar talep 
olınaz bu aylarda fabrikatörler 
i ilerini kısmen tahdit ederek say
fiyeye çekilirler, sayfiye dönüşu iş
ler açılır halen Istanbulda 29 bin 
baly fazla tiftik mevcuttur. 

paradan 13 kuruş 15 paraya ka
dar sablmışbr. 

ARPA: Bu sene memleket ar
paları kalite itibarile geçen sene
den iyidir. Bilhassa Marmara ve 
Kütahya arpaları ecnebi piyasalar 
için alınmaktadır . Karabiga 11 
kuruş 30 para, Kütahaya 10 kuruş 
30 paraya, Mersin 10 kuruşa satıl
makta olmakla beraber talep 
fazladır , Bu sene Romanya ve 
Macar arpa rekolteleri de iyidir 
Romanyanın bu sene kabili ihraç 
arpa mahsulü 1 1/2 milyon ton 
tahmin edi im ektedir : 

UN: fiatlarda iki haftadan beri 
değişiklik yok gibidir. 72 kiloluk 
yumuşak unlar 1280 kuruştan 1410 
kuruşa kadar.72 kiloluk sert unlar 
1195 kuruştan 1300 kuruşa kadar 
satılmaktadır. 

l9 Ağustos 929 Ticaret 
Borsas' .f ititları 

Cim~i 
======• 
'Bugday )ü.ıde 

ravdnrlı 
Yumu14k 
Kı:r.tl.-.ı 
Süott-r 
S,·rt 
1 Önm~ 
!i\("rl mahlut 
Hııl;(ari,tıao 
Ernt-hi 
('avdıır 
S1t~ı.r 
At"pa 
Mercimek 

1 
Nuhuı 
Fuulye 

1 Siu.m 

1 
Kutyenıi 
Yulrf 

Un kile 
J!:kıtra t.:ketra 
Ekııtt"a 
Birinci pımuıak 

,. Se-rt 
İkinl'İ 
Fındık kabuk.in' 
Fınıhk içi 
Sandık ho:;ıaltrua 
Ceviı; 
Afiyou • 

ı\8gari Azil.mi 

!\.. 

15 
17 
17 
15 

1 1 
};) 

10 

22 

1285 
1 :!l~ 
1280 
119S 

P. 

30 
20 
20 
20 

10 
12 

K. p . 
= 

18 
17 
17 
16 

13 
15 
11 

22 

U2S 
12;;0 
HIO 
ıaoo1 

1 

20 
20 
20 
30 

15 
12 
3 ., 
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B ava IK i~· 9aıs;ta0 i1~al~1 Qlın:ru~ 
ır . o!§>uiffii Qu mudurluQunden. 

el\fY@llr9 ~OV~liil~ ı:,: Cinsi Eşya Adet Nevi Kilo 
~rc;:'ran~n~ıı 9?rc:="ra9Pnra : : Yiin terlik ı Balya 157 
'V ıs;,,,lk& U~~u U IE:alr'S. U ~ • : Tuzlu inek ve manda' 1 104 

ikiNCi KEŞiDE: 11 EVLOLDEDIR. ~: ve kara sığır derisi f 4 Parç I 460 

B .. c· K . K RA M · v E ~ Kuru çeşme antircposunda mevcut balada cins ve evsafı mua v a 1 :i lıarrer 5 parça eşyanın bila sahip hükümünü iktisap eylediğinden 
; 15-8-929 dan itibaren 20 gün müddetle müzayede ye konu'muş 

35
9 
QQQ LiRADJR ~-~ olmakla 31-8-929 tarihine müsadif günlerde mahallinde sahbcaktır. 

sm Nafıa veldileti ~den: :l;l ~ 

~~;;·~ · Serbest miilıenclis ve ıııel\:tep-·'!J.. ' 
~: ~ ~:ggg . r~· ten mezun fen memurlarına: 

12.000 .m! Şose ve köprüler ve sular umum müdürlüklerinin merkez .ve 

00 ·ı vilayetler kadrolarında muhtelif maaş ve ücretlerle kullam~IT!ak 
1 O.O liralak ikramiyeler ve~ 1 ~ üzere en yüksek dereceden itibaren muhtelif kıdem ve liyaka~ta 
1 O.QOO liralık ıniikafat i' i mühendis ve fen memurlarına ihtiyacımız vardır. 

: : Ağustos nihayetine kadar müracaat edecekler tesbit olunarak 
bu keşidede cem'an "3,900,, ~. ~ mevcut şartnamelerimiz dairesinde kendil,erinfel teklifatta blduluklna

cağız. Arzu edenlerin mektup ve hatta te gra a mezun o u arı 

k k f $ mekteplerle haiz oldukları vesikalardan bahsederek Nafıa vekaleti numara az anaca tır. : ~ müst<'şarlığma müracaat etmelidirler. Bilahare vesikaların asıl ve 
30 000 Lira k;z~9924 numaralı bilet: İstanbul, Ankara,I ~~ ya musaddak :,metleri vekaletçe tetKik olunacaktır. 

Trabzon, İzmir ve Turgutluda. =~; Ayni vazifeler için ecnebilerden vuku bulacak müracaatlar ayni 
18 000 Lira kazanan 30311 numaralı bilet: İstanbul, Edirne, :,~ !)artlarla kabul ve tetkik olunur. 

hm~A~p~~ft~m~~L I~ _M ____ h _____ k ____________ k _______ _ 
15 ooo Lira kazanan 33165 numaralı bilet: İstanbul, Haymana, ~~i a ru at mu•• na asası 

İzmir, Ödemiş ve Samstında. • : 
12 000 Lira kazanan 12759 numaralı bilet: İ!itanbul, İzmir, 

Çanakkale ve Samsunda. 
10 000 Lira kazanan 32575 nı:maralı biiet: İslanbul, Bursa, 

~ıııııı111111111111:ıııııımınııııııın:ıııııımimmnıımımıııııııııııııııııııımııııııııııııııııııı1111'.ııımmııııııııııııııııııııııınııııın~ 

-~ Tilrkfly~ iş [~ 
=: BC!.Irllk<aı.~i ~= 

~~ Serma~·esi: Tediye edilmiş = 
= 4,000,COO Liradır = 
· U1nuıni Müclriilük 

Yuksek baylar mektebi rektorlüğündc·n: 
İhalesi haslıelicap tehir edilen mel\ tclıimizin bir senelik mahrukatı 

kapalı zarf usuliylc yenidPn nuinakasrya konulımı~tur. Taliplerin şeraitini 
ö•rrenmek üue her giiıı, münakasaya istirak için de yevmi ihale bulunan 
2l A~mıtos. 929 Çarşamha (;!linü saat İ1 tc ~t.f1crdarlık binasında ziraat 
miiPsı:;eselerı mulıuyaat komısyonuna ~clmelerı. 

Şişe mUnakasası 
'Prndikte B:ı.ldcriyolojihanci baytari müdiıriyetindPn: 
Muesse!'enıiz için kupalı zarf usulile ( 23500) adet muhtelif cesamette 

\ ' C Seroın cbriil islilızan içinde ( 5000 ) adet tam kiloluk şi~e alı nacaktır. 
T:ıliplerin ~ nt ı ıamclerini görmek üzere her gıin; münakasaya iştirak için 
de } cnl}i ihale olan 4 Ey Jul 929 Ç ır::amba glinü saat ondan 0n ikiye 
kadar ınıınıkt~at teminatlarını Defterdarlık binasında muhasibi mes'ullü· 
rrumii:7.I' in dettevdi saat on dörtte ziraat mtiesseseleri ' mııbayaat koır.isyo· 
n . 
nurıa !:!,dııwlf"rı. 

Dana münakasası 
= = = i,~~ == PeucJikte Se1·om darülistihzarı mtidııri}etin<lcıı: 

~ "' Müc•ssescmizce l apalı zarf usulile yüzde on beşi Kırım, mütebakısi 
yerli olmak üzer~ iki yüz Dana alınacaktır. Tnliplerin şartnamesini gör· 
mek üzere her güıı, münakasaya iştirak iç:n de vevmi ihale olan 4 Eylfıl 

Ş b l 929 Çar~amba günü saat ondan on ikiye k ıdar muvakkat teminatların ı 

AT;!'.ara ~lana e A~alrılc : Jstanbul == -Defterdarlık 1..ıinasmda muhasibi mes'ullüğümuze ha'd~ttevdi saat on beşt6 ziraat mi'lt'sseseleri mubayaat komısyonuna ~elmclcri. 

= Trrıpuzon Zonğuldak Bursa Balıkesir ~ 2 Alay satınalma koınisyonundaıı: 
== Kaysetı lzmir Gireson Jı..1ersin = 
-- · - Maraşttıki k:ıtaat ve müesse3atın bir senelik ihtiyacı olan Odun. Sade· 

-
- .: Samsı.m Edermit y ı f s · Ek ~· ı ı t'l B ı F 1 ' h t _ yağ, u a , ığır etı, ve me6 m rnpn l zar a ve u gur, a~n ya, o u , 
s Mi ~ait muamelat, Kumbaralar Kasalar · = Mercimek, Patatis, Pirinç, Kömür. Gaz, Sahun. ŞC'ker, Kuru ıızüm. Tuz, 

~n;ıııııiııııııııııııırnıııııııım;ımııııı:ıı~ıııııııııııııiıııiımıııııııııı!mmııııııııııııııiı::mıııımııınıııııııııınıııııııııııııııııııolt' ;~;a~;iı~:k~::;:n v:~':ci\1:J!~i:·~822 Ag1l~~1;~s 29~~l~~t~~hi~;9m~:!~~rr <};~~ş;!ıiı~11~~ 
giiııü saat 16 da ihalci kal'iyeleri icra kılı nacakt ır. Tal ip olanların e' saf 
ve şeraiti anlamak üzere her gün ve iştirak f :leceklcrin yevmi mczkti.rda 
teminatı muvakkatderile Maraştaki Askeri satmalnuı komiı:ıyonuna mura
caatları ilan olunur. Emlak ·ve· eytam bankası 

Istanbul şubesinden: 
Taksitle saiılıl< emlak 

Esas Ne: sı Nevkii No: sı Nevi Teminat 
. Mıkdara 

11 

24 

19 

55 
60 

79 

92 
93 

93 
106 

.111 
112 
118 
151 

Pangalhda Canbaziye mahallesinde ' 1 Hane 
yedi kuyular sokağı 
Şişlide [ızet paşa çifliği arazisi 7 . Tuğla furuniı 
dahilinde • 
Beşiktaşta Şenlikdede mahallesinde 22- 20 Hane,ahır, 

Köçe oğlu sokağı Arabalık 
Sultanhamamında Tahtakale caddesi 2 iratlı arsa 
Cağaloğlunda sıhhıye müdüriyeti 5-1 Dükkan 
ittisalind.! 

249-247 arsa Kadıköy Rasim paşa mahallesi 
Sğütlü çeşme 

Böyüka da yalı mahallesi topuz sokağı 3 Hane 
Heybeli ada Rühban rr.ektebine 6 fü•hçe 
giden yolda mükerrer 
Heybeli ada Abbas paşa sokağı 
Büyük ada Nizam caddesi 

" Ayanikola " 

il 

" " .. 
Ebe mevkii 
Nizam caddesi 

.. 

5 " 5 Bağ 
45 Arsa 
45-1 il 

11 " 
36-34 Bahçeli 

Dükkan 

Lira 
50 

210 

150 

350 
100 

100 

175 
300 

250 
50 
50 
50 
50 

· 210 

Balada muharrer emlak bedeli sekiz faksitte istifa edilmek şar-' 
tiyle bilmüzayede sablacağından taliplerin ihale gününe müsadif 
24 Ağustos 929 Cumart~si saat on altıda şubemize müracaatları. 

, ' 

1
-m Feyziati Lisesi Müdürliiğiinden Ga 

Mezuniyet ikmal imtihanları 1 Eylül Pazar ~iınü ha'.ilayacaktır. 
Alakadar talebenin mezkür giindc saat 8 de mektepte bulunmaları ,-e -3 bilahare hiç bir mazeret kabul cdilmiyecf"ği beyan olunur. ı;:-

-----
· Istanbul Küçük sıhhat memurları 

·mektebi müdürlüğünden: 
Jlrr ~ii rı , zevale kadar kız ve lcrkcl( tnl~be ku~:dcdilınek

1

tedir. Kayıt 
mi.ıddeli A~ustos niha~ etine kadaı:dır. Tahsil müddeti iki senedir. Nehari 
ve meccani<lir. Talebe tahsil esnasında askerlikten müeccel ve mezun 
olunca hizmeti maksurcye tabidir. Mektepten mewn s :hhat memurlarına 
ilk senelerde ayda 50 · 70 lira verilecektir. Sonraları kıdemine g:.>re diğ'er 
devlet memurları gibi maaş'arı arttırılac:aktır. Müra(·aat sıhhat vekaletine 
ve ya mahalli sıhhat m ldıirlilklerine verilecek lıir isticLı ilı· olur. Fazla 
i.talı:ıt nlm:ık istcyenlt>r Sirkrcirle Dı·ıııirkap da mektep iıl:trı.:~inc ın ırnc.ıat 
edebilirler. Arzu edilirse taşraya mutlıu mufassal dulıul var:ık..ılarıııdan 

gönderilir. 
1 · Turk'}e Cumhuriyeti tabasınJan olmak. 
2 .. Y:ı)ı yirmiden aşağ ı ve ya yirmi be .ten yubrı olınaınak. 
3 - Alılakı mazbut ve her şaibeden ari lıulmıınuk. 
4 - Askerl ikle alakası olmamak . 
5 - ı. :~e altı dcrcccsincle tah:;il görenler. imtihan ile ondan yukart 

t<1hsil gürPııln imtih.1.nS z kabul olunur. 

iRTiHAL 
Nemİizade Hakkı bey mah

dumları Asım ve Nazım, askeri . 
doktor kaymakamlığından müte-
kait Rifat ve Trabzon meb'usu 
Nebizade Hamdi beylerle aileleri 

Elinı hir ziya 

' efradı aziz ve sevgili k~zları, an-

. ~~~1· · d · · ı · · · · d 1 neİeri, 'ka·ı=deşteri, teyzeleri, llala-

Kemaliye eşrafından ve ~ül
kiye kaymakari11arından · müstafi 
Çakmakçılardıt ' kuştüyu fabrikası 
sahibi Bali iade Ömer Raif · beyin 
dayısı ve Cedithanda F.kşizade 
Arif Hikmet beyin amcazadesi 
Ekşi zade Ha!cla bey irt"bali dari.
baka ey!e'nli~ olduğun'dafı bugün-

Piyasamızda satış olmamakla 
beraber fial:lar eskisi gibidir. Af
yon3 bir kaç gündenberi arzu ve 
talep- yoktur. İhracatçılar da eşya 
satıcıhin yine eskisi gibi inatçılık
la dev<:.m ederek mal satmamak
tadıi-' nr. Fiarlar csl~!si gibi 37 ila 
41 lira arasındadır. Yapağı satış 
9:in olm~mış ise de talep vardır. 
Fiatlar 95 ile 102 arasında, ' nil\I 
me\!cudu nialma~t:ıci.ır: , ı 

~.ISIR: hu sene memleketimi
ıde \'e hatta cihanda mısır mah
ırnlü iyi yetişmekte olduğundan 
çifçiler sevinç içindedir.Yen! mahr 
sul idrak edilmediğinden geçen 
ı;c;ıe malı.sülün bozuk olmasından 
dolayı piyasada yerli mal yoktur. 
Uulgar mallan 15 kuruş 12 1/2 pa
rad;ın satılmaktadır. Dün piyasada 
h r miktar bulgur sahlmıştır fiati 
~S kuru '-.n 27 kuruşa kadardır. 

Afi}<>ll Kı&rahisar 
)ı.pağı 

Yık.ıtumı1 
'J.'iftik ., 
0,:Cla.k 

.. E~}1IlİyeJ .. ~allttl~1·IllÜ UF uğun . en la~ı. refikalari 'gelinleri S'alilia· ba-. 
nımrn tedavi edilmek üzre bulun

AU Efendinin· 1.5993 il<raz numaralı ~eyn ·:senedi mucibince· Em- . ~u~~' İsviçrede pek g~n_ç .yaşta ol
... - qiyet. sıı'ndağ•n'd~İı istikraz~ .eylediği . rıeblağ mtikabili~de sah'dı~.: . dnğu halde v~fat ettığını akraba-

------------ namına merhun bulunan Ey~pte Cezrika~ı1'lpaşa· ınahallesif)de larina ve dostlarına en büyük 

kü ' Salı ~ünü ~aat' 12 Cle Feriltöyü 
Baruthane c;ıddesindc 47 ri~ı"na
ra~ı lıane!crindcıı kaldırılarak Feri
köyü cami?:!ut!c ıiamazı b .. deleda 
Feriköyündcki · aile kabristanına 
defnedılcceklir. Cenabıhali gariki 
rahmet eylesin . 

KUŞYEl.\i: fiyatları yine u-

l•'cleuıenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amstedram 

Otakcılar sokağmda eski 5 - 7 ve yeni 5 numaralı ve 65 arşın arsa . ~lem ve ıztırapla ihbar ederler. 

üzerine bir kattan ibaret bir dükkanın tamamı vadesi hitamında Merhumenin na'şı şehrimize ge- ----
tirilmiştir. Cenazesi yarınki çar~ 

borcun verilmemesinden dolayı satıhğa çıkarılarak 255 lira be- ·şamba günü öğ·leden evvel .saat 

del ile müşterisi namına kati kararı çekilmit iken bu kere yüzde onda Kalamış iskelesi civarında Bu akşam 
on zam ile başka bir müşteri çıkarak müzayede bedelini 281 li- Fenerbahçe yolunda büyük sokak-

h k d kk" 24 8 929 Fert'lhrlu Ko lıil, C•·vd ·t ll. ve Galatada karaköy hani dıı.irei mah~u~ raya iblağ eylemiş olması ci etile mez ur Ü anın - - ta- taki köşklerinden kaldırılacaktır. i\ıın~t'b lule,,i ve film 
telefon Beyoğlu 3711·5 Merket rine müsadif önümüzdeki cumartesi günü tekrar so~ müzayedesi· Saat dokuzu on geçe köprüden !';cı~it n. Ku~dılıııd,, llil.'.ilde 

ostanesi itli5alinde A'!!llal~em'!'<;'ei'--.!.Y!!J.m.i.....-.&..:...~---~~~..ı.. .. .h..h..-..oJı...-~o._,_.,.ı.....__.._-h•.ı..uuluft.u.,.n..<ıo.n..r.AJLU:ı->-~.......ı ....... ._...~ .......... -.a.A:.._..ı......btn.-..u.n~ ..... ....._~------' ~· .._· ...... ..u.00c~----~~-



" 

~~ ~ Asileri müna-
= ~ ~ ....................... ~~!~.!~~-~!.!!~E. 

Seyri sef ain 
tnkez Acentaı;ı; c.;nJııın Kiıprii ba

~ında llt') o~lu 2:\62 
Şuhc Acııııtaeı: ~lı-ıı"adet hanı altım) 

tlnnlnıl 2740 

Hamlırın:ı vı· Knralıiga 

)arımız i~ ·nrı ahnra kadar 
buhlan }() da kalka.-aktır. 

posta· 
btan· 

A ~va lık iir'at postası 
(MEH~IN) vaeuru 20 Ağustos 
Sah 17 de :Sirkeci nhtımm
dan hareketle GcJibolu Çanak
kale Ki'ıçukkuyu Edremit Bur
hanİ) e A) \alığa gie<lı·ı·k ve dö
niı~te nwzkur iskelelerle hir
lıktc AJımıolıığa uğrayacaktır. 

Cı•lilıolu için yalnız yolcu 
cıJınır } Cık alınmaz. 
1rabzon j kiııd postası 

(ANKARA) vapuru 22 Agu -
stos Perşembe akşamı Galata 
rahhmından hareketle Zonguldak, 
İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gire.son, Trabzon, 
Riz.e Hopaya gidecek ve dönüş
te p~z.ar iskelesiyle Rize, Of, 
Sürmene, Trabzon, Polathane, 
Tirebolu, Gire.son, Ordu, Fua, 
Samsun, Sinop, ineboluya uğra
yarak gelecektir. -7 

ry elkenCİ Vapurlan 

Karadeniz Jüks 'e sur "at posta .. 

SAMSU 
VAPURG 

21 
ACOSTOS Çarşaınl)a. 

Günii akşamı Sirkeci rıh
tamından harekerle doğra Zon
guldak, lnebolu, Samsun, Or
du, Gireson, Trabzona Sür
mene ve Rizeye gideceir. 

TabiJat i~iıı "irkı•l'idc Y cl
kenci Jlnıııııda kain :.ıceııta:;ı-

na miiraı atla. 'frl. lııtaıılıul ];);) 

leturılml icra dairct;İndcn : 
Hır de)rıın temini için ııınlıcuz \e 

furuhtu rnuknrrcr bulunan odıı takımı 
e saire 25 • 8 • 929 paur 1Çunfı saat 

10 Ja Oc~oğluııdn hlleci hanılel;; nıalıııl
lcııindc Laııjlu npıırtnıııııında 4 nuıııanılı 

Jaiı ede lıilmıııa\ t>d•• ııntılaı>a~ımlıın ıa
lıp'eriıı yevm ,.,. nıulııılli ıııe7kiırJa lıa.ı.ır 

lıulunaı ıık mcmıırurııı ıııurıı• nrıtlıırı ilan 
o'ıınur. 

B f"}o~lıı lıı şııın ı.ıııllı lıııkıık lıakirıı li-

Aiııdı·rı : Bır lııır•;•lııı, ıl ulu) ı ıııulıı 111 

v f nulıırı ırıııkıırrı·r ll)ıı:ılı f'OJtıııaıııo, 
•ıı1a m:ı ... :ı111 laııııı:ıııo. ı eviz kııı ula 2H • 
8. 929 \;llr~:ıııılıa ~ıııııi l'llUI 1111 tkulcn iti· 
bıırnı Kuıııharaı·ı )"kuşnıılıı Yı•ııı )uldıı 

Haı:ıan lıc) np:ırt maııııııla .i No. hı daıre-
imfı> "atıla• af!nıdıııı ıaliıı olıuılartrı gıiıı 

ve Matı ırıeı.kiırıla ıııalınli ııııua)edecle 

ha•ır hnhıımcıı'< memıınına ınurıwaatlan 
ıJin ttlııııur. 

S ııhıııı Ahrııet İf rıııııııtlıırı : Hir ılf')llİ 
" ıııaı k i'ıııı lıihiıı temini istifaııı ıımnın 
ıla tahtı lıaı zf' ulıııııı fıırıılıtıı ııııılonwr 
1 n!ııı ıııı •?ı kuı. ııln l.. ılı J ir ıııll't .•alıılıİ· 
ııirı tl'til ı;rııııuıloııu f1skwlnr ıı111an11ılıı. 
ııAuıılıJSUll yirıı~i l~!ıı ı·ı ııcı.';t'ıııbe ~uııu 
~ı.ıl 011 ııı;te tııl ıııııuıyeı •: lıırııht olııııa· 

ı:ııAınılaıı tul ip ola ılarırı molıalli nwzkıir 
mc'nıııri,etıne ın:ırncaatları ıl.iu olun ır. 

F
., otın:ı lııınıın hır doı;ya ılc Ha~ını 

ı•fı:ndiılcrı alrııal,tıı oldıı~u n"afal<a 
dı !i):I 1111)11 ıatlıikı iıtilıol f'tıiğı ıııulıruıııi 
ıa)ı \C ,eııiı;ini fınk f'llirıııi~ oldıığuııdan 
ı ki rııulıriirı lııikınu olınmlı~ı ılan olu· 

ı ur. 

B 
ı }oğlıı Purılııııı ıı "'ııllı lıukuk nııılı
k• ııw-;iııılı·rı : ı;uhıtada 1 kı•nder c.ı~- ... 

1 1 .,3 >A ııuınar-ılı hanede sakın, 
1 1 il.Ilı t' ,J • l"t J L' 

ı · k 1 i rılı• ll•t l'aznnrıı :ı res· 
vef ,.artıılı)lll . 'ı'· k1İrı 17 . 19 ııuınaralı 
c ı • r '.ıı ı esıııı c • ·ı 

• 1• • , •ıı:r.ktr IM'n 
dııf... 1,a •ııb ı ıJ}I ıuır • · 
B A·' ısın!; • 1112') ıaı lııııılc vlı1t ,.,/uı 

~ " L ,, ' " lll:th 
l\tı~ .. :ı Ba;,ı}.I ı • fı·ııılıııııı trı e" 1 

•
11

' ••• 

l..ı 11 it, HlZ } l'f 11lıl1f1f; ııdııi llll •Jıı ıJıın· 
•lmı ıtıl :ıu ıı , •lmlı. 11 ı.tluıı ''' alıı~:ıı!a
rııı ııı 1 ır • ., , c H'ıt H .. ;ı ııı iiı; il) • nr· 
iıı ı ;ı 1 t) ı ~:ıı p, cJı,,J, u !' ııllı J,ukuk 
ıı aııkı ıı c ı.• 11 u r.• nı tları lıi, umu ılin 
•ı.ı ı.ıır. 

R ıı ılı\ ııi ıııah~ l'ımıııı hilılı'ıı ılulayı 
'J, p~np ıiıı <f'nli •·ft'nJiııiıı paııııık 

lrıl rıJ,,ı•ıı••l.ı ıııalıı 111. )ll-l t • ksı•ıı kıye 

b \f ı.. lı ııı.ıl ı1111111J~ Sulııııı "J\lını .. t wlb 
•• ı :ı 11,j,1 ı :l 7-8·1)2') ~a:ı gıiı ıi ııaat lJde 
111: lı: llııııl• lıirııl.t flluııa ılğıuıfan talip 
•>I:, 111 1ıı H 'nıi nw1kurr'n n.t·ınuruna 
ıı i ı:ı. ı.: , ; ,._,de i ılau olunur. 

•ıı 

ı- , 
A· 

-----------
. \•·:•: ı~. ~ :ııci Sulh Huknk Hiikim""..9 
·: .ı 'ı 11 : Gır lıorı;•an ı1,~·1?.y1 ınah-

f r 1 t ı mukAner l'İ)ilııo, l\Iasa, 
ı' t, •ıı ·1 • Gınmofoıı ~ı saire. 29 
.. . l'':.9 r.·ı~··ıııhü gu ili rnıat on 
ı ıtı 'H t 1, t3c o~ nnd:J Ferıkuyıle 

~ ,-: 1 • "a lO ıı ı l.lrulı lıa-

1 J~, t ip olaıı ar ıı ıııcz. 
, ,. ı• ı ı•ıl • ı 1ı ılliııtlo 

.ıt\. \f, ıııur:ı uraea.;.ıt 

j Fındıklıda M. M. vekaleti etınalına ı 
J komisyonundan: . • 
.................................................................. 
O rdu ibtiyat·ı için 21·8-929 çaı~ıııba ,gunii NJ1l 14 te 1500, veya 2000 kiloluk 

iki ve !)00 kiloluk bir cJane ba'!kiil p111arlıkla alına~aktır. Taliplerin 5nrtname 
tckliııi komisyonumuıda gôrmeleri H: ilınle eaııtinde ~artnaıııede )azılı olduji;u ~ibi 
tcminatlarile koınİb)onumuıa miirara:ıtları. 

ı zmir YC cİ\8rıııda bulunan kıtnatın ihtiyacı lıulıman _Un ~~ ~kmek ayn ayrı prt· 
namelerle \C lapalı zarfla nıuııakaııaya koıımu!jtUJ' ıhaleeı 4 · 9 • 929 ı;ar§llmba 

günü ııaat 15,30 ~ıa h.ıııirde askeri t-ahn alma komi") onuııda yapılacaktır. Şartname 
tuıetferi komiıı)Onııınuzda me\cuttur taliplerin şartıııımee:ni ~urmck uzre komİS)<>
numuza \e betlcli mukalıilinJr. ~aılnamf' almak \e tcktifıuunelcrini '>crmdıı. iiue 
lunirdeki mezkur konıis)oııu nıuracaatları. 

1) İ)&rlıcllir \C .:İ\arıııdnki kıta:ıta uit ıııelnıııiuiıı iıışısı .kapalı J.arfla nıuııakas&)a 
kvıımu~ur. lhal i 22 • Ağustos - 929 pcr,enılıc ~unil snat 12 Jc Diynrrl,.,kirde 

çifte han<la :ı ı,l'ri utın alma lı.onıİı-} unıırırln )apıl:ırnktır. Taliplerin ş.ıı1nnını>: , c 

keşfıoı gorıııck \'C temiruıtlarilc teklilııaııwll'riııi wrm•'k uue J)i)al'.İlwk irılf'k i lllf z. 
kfır komİ")ona muracaatl:uı. 

6. 7 kalı·nı rıhi)d lıa)tnri e k11pah ıarf ıı~ıılı!ı ııııiııakasnyn lrnıııııııştur. ihale ,;ünü 
24-ağush.ıH-9'29 1 umıırl<'!'!İ ~uııiı ~anı 15 dir. l'nlıpll'fin ~nrııınınc ve cclvi)e cinsi 

\C rııikdarlıırı, t'\~afıııı ı:ılrmı•k ~İH•' hm ıııiıı. ıııııııakıı~a,a ı-;ıırnl, ı·dl'rekl1·rin o 
~lİll o ı;ıııııtı·ıı ı \\d teklıf 'ı· te ııııııat ırıckıııplııı 1111 ıııakoıız ıııııkahilıııdı· ;\ııkarn 
mı•rkcz ı;atırı alma kıııııis) oııu rİ) ast•tiıw tt'\ ıli "') lı'ıııı•lcı j • 

y erli mamulatımlaıı otuz hin ıııctrl': Pıjaııuılık lıı·ı muhayna"ı kapalı ısrlla nıü-
naka•a) konulııııı;tıır. 1 hale 4 C') liıl %9 tııı ilıiııe nııı~r.ılif Çarş.ımba ~ıinıi fa.ıı 

J4,3? taliplt·rin şartname 'c \C ıııııııuncsiııı ~urıııek ıılıı hır guıı Merkı•ı sntına'mu 
kon'.ı }onuna. muracanıları miinoka~ıyn i~ıirak cdeı cklı ıiıı o j!ıırı "'' nallan cHPI 
teklıf \C teınınut ıııd:ıııplarıııı mııkbıız mukııhiliııdc ml!ıkıir komi~'toll ri\a~f'tİııı• 
tC\ di ,., Jcıııclcri. 

O r~u i~in •lın~cıık 5000 a~cı ve 350 per•Jeli ınivar boruı.una kop:ılı .1~11 Ua \1 

rılen fınt gnlı P,Hruldıii;ıinclcıı paznrlıklıt alııını·ııl..tır llııılı·ııi 21 · nğuı;los - 929 
Ç8I§nmba giin~ at ~4 te. yapılııı nktır. faliıılcrin ı:artıuııııl'! V•' ıııımuıwleı iııı kı!mr,. 
yoııum~ıd~ ~orı.nclcrı ve ıhalı• gııııiınde t• ıııiııatlarılu kılın ıs) uııuııııızn g• lııwlı·rı. y enışdıırdı• ııı.,a ı:ılilrııı ktc lıulurıaıı fılılli J\Tıulııftıa wk.ilti 1 ına..,ına dort aılt..t 

· A~nn~or h>~İsatı )ııpıl:ll'aktır. Kaııalı ı.ırl m.ıılile ııııııııı!,.ı•a n l..oıııılnıuştıır. Iha· 
lc> ı l · l~)liıl • ')29 Pamr "lİlllİ ~at •ıııclıdır. l\ı•ı-fıııi ı rnııi f•ııııi'ı"ıııi pıojr<>ıııl 
gıırnıı~k. ii11·r~: .lın giiıı <\rıl..~ra mrrkı•ı ~tın alııı.1 koırıııı,~11111111.1 ;! ·lııwlı•rl .\lıııı:ıka. 
:<U)U ı~tırıık ı~·ııı ılı· o ırıııı \c ~uatrnıları t'\\ı l t• ıııiıı.ıt ,,. tı·klıf ıııı!..tııp!r •. ım makbuz 
mukabiliııdı• lloıııi yoııu nıc:1.l..ür rİ\w..-ııne \Crml'ltri. 

l - İ~iıu ıc .. ı~atı ıll'!ululc cıİe.·ı·k ınıılwııdis ile hu ~ilıi h""'iıs<ıt 'ı'C"uıl:ı bı·tir
•Iİklerine Jair \l'ııniki re miye)ı ihmz cy1t·ııwlı•ri l•iz ımlır. H ntlnndcr ılıti)aı•ı için 20 - 8 . 112') !'lalı ~ııııu •,ıaı M tc ıluıl pııı~adarı tmirf'k-

kcp 2UO hnmam takını \C :?.'if)() adet Hl? lım lıısu vr 200 nılı t lıcrhcı havlusılı· 
ıınhi~ii paıarlıkla alınaı•alı.tır. Taliplı•rııı ~ıırtıınııw \'t' ıııu_ı.11111 ... ıııi ı..1!1111 ... Hmuııııır.ıla 
J,\Urıııt·lf'rİ H' ilınlc .. aatınıfa -;nrtıınıncdc .)B:11lı .,:duf;u gıbı tı ıııııın1lnı ılr ı..onııı;)Onu
ı.ııııa ıı urat•ant lan. 

O rclıı ihti acı iı,.iıı 20 . 8 920 ı :ımriı "' ı;ıınıı ~ıaı IS tc :.:. tll)OO ınrlrt' • !lll\ 'I." 
pnrnrlılda alıııacaktır. J:ıliplı·riıı ~utnnııır t ıııııııuı11 •1111 loııu~~ıın ıtııııııla 

j?Örıııl'INi H~ ilıa it• •:mtı 111 la ;ı~rı rı:ııııt'11ı· yıı11 lı olıJııi.! ıı ~ıLı t ••ıııirıııt in rı ~ "• '" i '}" U· 

ınıııa ıııurıtlaaıları. 

J• :mıirdck.i kıtaahn ilıti)acı olan P"rıir ı.apnlı 7:un;ı. 111111 .. ı~nHı n ~ .. r,ııı .;fıır. llıa-
11~1 25-uğıısto -19'29 pa:uır ~ıinii 'Jal 15,30 da lıııııı·ılc a•!,, rı ~ıt.ıı :ılıııa 1-.mıııs • 

} oııumla )<ıııılıu·ak tır. 'l'ııliplı•rin -.artrıımH' "'mdııı i h ıııııi"\ 111111 ırııız fo ;..ııı ııll'll'fi \ c 

lt'ldilıı:ıııll':ı•ıiııi tı•ıııiııııtlarilı• ho:ral.lt'r l1111İııll'l,1 llll"tl,iır l,ıoıııİ-.\otııı H '. ıııı lı ri. 

B ı•q..:aııııırluki ı.ıtauıııı lıay\:ırıalı ilılı)U• ı olan hı ııı ı I "' ~. ımııı ~· ıııdı rı ı .. ıı alı 
ıaı ifa ııııiııakasa'a koııııııı::tıır. ltı'll•··İ 2·1 • agıı~·o-ı - 1)21) • ,11111Jlı •i gıııııı • •• :ıt 

15 tc Edrcnıııtc ttskeıi ı>ııtııı alma l\oııııı-) ııııuııılıı )tıpı!ııc:ık tır. 1 aııı krııı hlrcıııit 

deki nıczk iır k oıniıs) ı ına ımıraı:-:uıt lnrı. 

S ıırıkaıııı:;taki kıtaııtııı ilıti)ııı.;ı olan }llğ 8 • e,fiıl • ')_1) pnwr gıırıu ~:ınt 13 le ııi-

riııç \C bulgur il • e}lül • 929 snrşnınha f.:tinıi •aat 15 lı• :erli un kuru fa. 
sul}n ve mcrı iınelı 14 - Pyliıl : 929 t'um:ırt si ı;ıınu ıınat 15 ıe 'c arııa. ve ııt ve 
&ırıınn 16 · C) Jul 929 pnzıırtesi gıırııi "' al 15. 17 de ilıalı lı rı "in kamış ııskrri "atın 
alma ı,orııi )Onuıul:ı )ııpılmal{ uzre kapıılı :rarflıı ııı ıı akn!"m.ı :ııoıımu~tur. J aliplcrırı 
Mrıkaıııı,..ılnki 1111~.1.kiır koıuis)oıuı nıurııaıatl::ıı ı. 

M il.ı,..lnki kıtuntın ihti\a• ı ,,)an Lkınck kııknp wrlla 1111 ıı:ıı.. "'1\•I lumııııı~lur. 

llıalı i 10 • 10 • 921) p('rlirmlıc t;ıııııı -;ıı ıt 11 tı 1ıl.ıs ıl: usı,ı•rı •ntııı alma 
k·ııııİ:.)<Hlllllffıı \npılnı11ktıı . t'.ı 1 iplı•rııı l\.Jılıı.<ııİı,İ ııı ll,iıı h•HI 1"\oııa 111111.ı•a.ıt•:!ı'. 
J) •}ıholıbki l\ıtanıın ıl.ıi an u:aıı Nıı ı,npa . ı .1aı1l.ı 111ııııa nsııJ.1 f..uııııııı;;.1ur. llüı· 

• lcl!İ H • • ') l iı l • ')29 ll11rl\o)ıla :ı•l..ı ıi "11111 :ı nn l..o lll">~<ıcı.ııııh \'1)'1 :ııııktıı. 'l,1-
liplniıı Dıırl)o1rlııkı ııı••lkiıı "" ııİ<ı~uııd 111.ııa ··ı ııl ııı 
~ ııkııra ırıf'ı kı·z ihıiyan i._:iıı l laHlıırpıı-:.ul:ı t•·•lıııı ıı)) ı. 111 ı. .. ~ ~ orıı.ıı u J,:ııınlı 

"- 7.ıırfla mıinnkıuı.a}a lwnıuıL~tıır. lh ıl•ıııi 7 - •·vliıl . 1 ~ ) ı uımırt i ı·uıııı >ınat IS ıe 
Arıkıırıuia OIC'"kCZ ııatırı alııuı l.oıııİ;;voııunıııı \,ı, ılcıo.ıl..tır. ':;l:ırtı mne»ı .ıııııı·tı l..oııı ı.-vır 
nuıııuzıl:ı ıııczcıııtıır. 'lal plı riıı -:artıımrıı •mi ~urııtt·" ııırı· k• 11u:.H11111ın.1.l 1 \ı' "'klıf· 
tı:ııııı leriııı o.;ı•rınPk Ül'le tnıııwıtlıııılc Aıık:ıra·laki ıııı·zkıır ~oııııınoııa ııııııtıı .. at ı.rı. 

.......................... ~~·~ ... ·····~··•••V.•• .... ···~·····~ i İJçüncii koiordu sahnalrna koıni~yonundau J 
_... ....... -. ......................... ~ ................ ~ ........... ... 

t_..'ı•ı lu 1 ı•I\ irı!n~ı 
lilo h ılo l\lııaıHkn ... ı tarılıi \lıiııak:ısa ~eki 

· l Eknwk .)48000 2l·af.;ıı~1ı~-· :19 !.ııı~ıuıl•u t1ııı:ıl 15 le ı uı n!ı nırf 
2 'ü Iİıı )ll~ı WOO 
:; Piriııı· •IO(ıOO 
.ı Bııı~ı:.. :1ooc o 
5 Faımlye :ı:;oı O 
6 -Mcıı imı·k :;.>eıoo 
7 Nolıııt 3001 o 
8 - Patatcs 5500I) 
9 l\f:ıkıırııa 12t00 

10 ~kt·r 14000 
11 Ek ıııck f.ı39000 

!)000 
:mc,oo 
250<0 
[°',()0{1) 

28000 22-uğııetoe-929 
27000 
socxıo 

HOOO 
11000 

12 1'.ııru lizliııı 150110 14()(0 24-.ap•ıs1oıi·1J2<) ı·uııııırltııi l':lal 
13 !'of!an J(ıOOO 14000 
14 Aı pa 330000 
15 :-iamaıı 5COOOO 120000 • 

alt-ni ını11111J,:ı•a 
kupalı 1arf 
ııf,.ııi ınuııa.,a•a 

kapalı 11ıı'J 

:ıl<'rıi ııııirınkıı~ 

kı I' ılı zarf 
alı·ııı ııııırıakaNl 

llııpalı ı.arf 

16 ~nlıtın HOOO 6000 • · alt>ııi ııııinakasa 
17 Arpa 1330000 2.5-ııj;ııstoı; - 'l'l9 p111ar Mııt knııah ı.arl 

~·orlurlnk i loıııut ~l1Iİ)llC1 iı;irı lıeı 'ı ı.Jıı lıa ô mevaıldı ıoşc hiıalıırmıla giısterilen 
tarılılı•rık ıhalr.kıi }Upılncaktır. l ıılipleriıı ~ırtrıamcsiııi ı;oımek ve ışıiruk etmek 
üzere Çorlı.ıcl11ki salın alırın oınıs)uııuıın ıııuraı;ııatları illin olunur. • 

K ıt:uıı ilıthal·ı İl,'İn 7400 kilo kıırıı ii111ırı ıılı·ni miinakasa tıııretile mubayaa e,li. 
lt'Cf'klir. llııılı:ııı ~l nğıP·lo,.. •ı~•) ~ar~:ııılı.ı ~iiııu ııı:at 1111 ılnrıte )Hpılacaktır. Ta· 

)ıplnııı ~anrıııııırnııı ılııılt•ı \C ';"t1tııa11ınlc )lltılı u.ıııı ::o:kilıleki tcminatlnrıle komis
)Onuıııuııfa lıaıır lııılım11111lnr. il:uı uiuııur. 

l( ıtnat ıhti)llC~ için ~178 ÇPki knp:ılı, ~e 14!8 çekide aleni munakua ~uretiyle 
mııhnyu:ı edılcn•kdır kapalı ol:ıııııı ıhalesı 22 • 8 • 92<) pel)et:be Wioü !'aat 

14 ıle \C alı·ııi olanında 22 • 8 929 1>4!r§eıobc günü Mal 15 dedir. Tali !erin rt~ 
nanıeeini aln:nlan ve şartıınıııı:dt• )anlı olan şekildelLi te'minaduıyle pkomiıy~ 
1 lıııluııına!an ilin olunur. 
ıaı.ır ih . . . 1 T ırklar elındel\İ ı..ıtaat tı}a~ı ıçın 050000 ki&o odu lıapılı urf ueulile mü• K kata)ll t.onınu~ıur. lhale•n 25-8-929 paıar günü ..- 15 ıe -nalac:ala.tır Ta-

na · 1 d" d k" 1 J-r • . l . rtnamr.!ini Kırlt ar ın e ı ~•tın ama l..OMİ1Jon\18daa .ı..&ua ve -ıt-
lıp erın P · ı · · ı · ı k · :.--·• . lı olan ~kıh ekı temınat arı e omııyonumu• lıuır bulunma1arı ilin 
naıncue yazı ~ 

olunur. .1 A 2-000 a ·ı . 

K 
ııaat ihtiyacı için 22000 ).ı .o rpa ve 'ı ki ı u Saman ve 66700 kilo Ya -

k Ot ve 44500 lolo Arpa pu.ar ı a muba}aa edilecektir. Paurlılhn 
taklık uru . .. t l .. •-- . ' L.__ ,.. 

. • . A ··uııtoe 929 Çarşanba günu eaa ., - ılıuuen yapılacaktar. Talipjeriıa 
ıhalc:sı 21 ~. , • de komisyonumuzda hazır bulunmaları ilin olunur 
ı•vm \'C ı;aatı JllU3Y) . n ,. .. • . " 

} . . D . 1 kı~lalarında Terakum eden Yuzbın lulo GübreDiıı paıar-

s 1 ll)C \'C &\U pllŞB • l' l .Ilı 'h } • e ın karrür etmiştir. aı.ar •rıın ı a nın 24 • AAuttoe • 929 Cu-
lık .eu~t't~le Natılması ta

11 
ılaeaktır. Taliplerin şartnamesini gBrmeleri vcı prtııa~e

marteııı gunu ı:aat. dl4k~e ~ ~ tlarile kom&ııyonumuıda ham bulunmaları illD olunur. 
de yalllı olan ıelul c ı tc aıına 

lstaııhul Maarif Eminliği°:de~: 
i\Iıaarif \ckiılı•tiıı•'e tııhııil için Avrupaya ~ön~enlilmenl .~u~at~haer ol lan t~~d9e.29 

e~rı efendılerın m sa Ja ... un ı n anna ... v-o.< 
mektrplcree • ,ilip nnınzel kayıt_ 

1
' ~11 

t t S.30 da baı.lı)ncııAından alakadar 
TC <J2-H-9~9 ~ \C Perşenbe gun erı eaa aın ) , 

- ,,, 1 d D - ırı·nun konferans ealonunda hazır bulunmaları ve ur ı:un er r. anı u . . . 
I" t · v • munyene raporlarını henüz mektebıne tevdı etmemış bu '"ıııtıuı oı ı ı;c -=11 rrın t 

c).uıl ır 11 111 tıh ıııa i,ıiıak eıtirilıııiycu:k! ri ilfın olunur. 

·························'······························ıı 
l...~~~~~~~~T.~.~~~~~!':~.~~~!~~~~~~~~ ... I 

UTU 

11 ilalialın1eriıı 
Yazlık balosu 

fOOO Eına 
2000 Kayısa 
1000 ı Erık 
]()()() Vişne 

Harbiye mektebi için lıallda cins ve milr.tan muhaner4kalemMamın1ıt aleni mtinaka!n 
euretile satın alınacaktır. Mıinakasaııı 21-A~ıetos-929 <Ar§8ınba günu saat 15 te Har
Liye mrktebi Y"rııcl..hanclcri öıııinıleki münaka~a rnahpDlndc icra Julmacaklu. Talip
lerin Wfnnmcsi \'tıçlıile miinaka~a ıaahaUinde hazır bulunıılmaın ilAn olunur. 

~ııman 
Kilo 
<ıOOOO : 

lJOOOO: 
70000 : 

-1000 : 
4000 : 
3000: 

S(X)()() : 

3(J(X) : 
6000: 

40000: 
7500 : 

<• •• 

Su\ari • • Bir ·~rlnaıı1eılı> 
Har lıi}e Mrktehi için J 
Topçu Nıa!..li)e mektebi içiıl 
Gıılhanc Huıanw için 
Maltepe liııCf!İ 
Halın ~lu füe i 
Top~·u atı~ ııırkıelıi ve ulçü talıuru 
Tıbbiye Me·ktchi için 
lla)darpaş.ı Ha~ınııetıi için 
Maltepe pi) 11\lı• atı:; Mt'ktebi içia 
Kulr.Ji li,cı;i ve urla Mektı·bi • 

l 
~ Hir prtnanıt:ck 

lfü prlııamı·ne 

J57SOO 
Balida mıktarlarile mıılıall~ı i ıımlıam r "' ıir; ~artııaınetfo olnnı'I. ınıiuaka~) 8 

konulan 357500 kilo tt.mwııa talihi zuhur • tıııı ılığiııclı ıı pııı.~ı lığı ~2 • Ajııısto« .1)2<~ 
ııcrsf'ııl}t' ~unu fa ı 15 ?O ılıı l larlıiye 1111 i..1 ·lıi yeııırldıııııde•rı onıınclekı. ınahallı 
ınnlı..,ıı..,undn ııazarlıl.lıı ~,tııı alııı:ı•-. \lır. :-;;,ııııııııııı•lcı ılı ı ... ıııuk ıçııı kuıııı~\orın "' 
p:unılık 11111lıallıııe 11ııu;11aaı ı«lı.ıııı -.j ılan ıı:ııııur. 

Kıııuıt 

k ılo 

1 JOI O 
·IOOO 

Stil 00 

ı:..ooo 

fıf>OO 

8"2500 

. .... ~ ..... 
\ ~ ~ . 

Ha tıır tcıtlıiknt Mektebi i~in 

'l ıbt.ıye Mcktrhi i~in 

1 ı\adt• Alı;;; Mektebi İ~ııı 

Kulrlı lı&·"ı \ı' Çc.rıı;dku orta l\lp. için 
IJa dar pa~a 1 lnstıınesı için 

B:ılıitl.ı ıı :ıl ııllı rılc lıbalıırıııılıı nıil'darlnrı ınıılıanı r ırı~OO ı ilo Kıını otun hir 
ş.ırtııaıııı:Jı' olarak ııııııınkamıımıdııki foıt wıli ı;orfilclıığıındc·n ymc hir ~m1n:ımNlr 
•ılarnl, ,,. llıııhi ı• Mı•Ktı·lıi )t•ıncldıarı·lerı onıırıılı•ı..ı ımılrıılli ıııalı!!ıııııındıı 21-Ağus
los-9::.9 Çar~mıl n ~111111 sııat 15,.fü da pawrlıl< ... ıırctilı• ı<ııtııı .ıhı ot11ktır. l"nliplt'rin 
':<ırlıı.ıırı• ı~ııı ııı:ılıııllı ııw1.l\iıııl11ı..i komi )Olllt ııuır11cnntlnrı '' ı~ıırak i~·ırı de pazar· 
lıl\ ıımh.ıl iııılı• luızır l•ıılJııulııı:•ı ilan oluıııır. 

A 
kı•rı Mı·kı. pll"f 1~ 111 .~)()fi 1 ı'lll'kC (;a • vııf;ı J,:ıpıı'ı ıarf ımn•ıılı· ı<:ı1ııı ıılıııaea"k

ıır. l\lıınn .ı-.n~ı Z2 • Aı•ııhlıo· • crıc> Pc.~ ·nılw µıııı11 ~:ıat 14 ;{( cl:ı llnrlııyr M•·k 
h 111 \l'nırid nrwlı·ri onırıııl•·k ı ınf ı nkıı'I 1 ııuılınllııııl" in. ı. ıl ı•ıır.ıık lır. l 11lipltrın 
~rtııuırn ı.i i~iıı l\talı3'lı ırıt~1.kıııılai-ı Ko m•yuda 11111ra•·:ı3tlıırı ve ıı;ılırnk li:İnılı> ~r1· 
llllınr .. j vı·~hıl,. ı.. ı ıl llll ol'\ laı 1 ıe:lı.ııı ııw .. ıuplıırıııı ... ,nlı Mull\:H lllhlOC "ııılıır mu· 
"' :wl ııuııı ıra arı ılnı lı ·r ın ıı.a!Jılinıle koııı wvoıı ııvn-; ·tıııc \t'rllll'lt ... ilan olunur. 

4. , rılıh..ı Lıı,ıı .nlott nı klı'I ı ı~in 200 •,•ki Oıltııı a ı ııı nıuı ak11511 uretile ~~ııı 
'.:ır .:ı 11111•-:ılo..tır. ~111 •• kıı .. ı 21 . A~u-tos. <J2tJ c,Jıışınılın J!ıııııı •mıt M,30 da Harln. c 
1111 kı• loı vt ııı klırıııı ll'fı nı.ıııuh-kı ıııımn •~n 111.ıhnllıııd• tı•ra kılıııaı·aktır. lalıpll'rııı 
~ıı rı:,1111 <J ~\111 l.01111" on.ı ıııııı:ı .. ı.ıllıırı v~ ı~t rak ı\ırıtle :;;artııarıu'.l!İ \ı•çlıilı· ınuıın· 
l 11'" ıı .ılı:ı lıııdt· lıazır 1 ıı uıııııa~ı i fut ufunur. 

~ .. ·~··········· .... ···· ......... ······ .. ······ ... ················· ~ la!~ r J..(1y( ndc lu,rul fubrikalar u J ı iıniltı hnrhiıe l 
~ v hl< mlml Hıtııantma komi~yonunıtuıı: ı\) 

~ .......................... ~~··~· ~·······~·············· 
· ıı ~.o :ı} ~7t ı lılı> , c, . ..Jık IPvlııı .ı;,oo nıJı t 

l ı lııııı k.ıln)t 2t tıl Adı tut)ll 1'4 O kiln 
l'ul:ıJa nıı-; \C ııııkıl.ırLırı \ıl7.llı clurt kulem ııın!zeıııc pıwırlıklu alıMcak1ır. 

llı.ılt"ı 22 8·"211 peı•eııhc ~ıııııı "aut 14 tc ynpılnı .. f:ırıchın pıuarlıf;:ı 1-\irını:k İ•1c:- en • 
lı·riıı ııı(•zkıir pııı \C "oııtlc tı•ıııiıı:ıtlnrile beraber Ankuadıı mcrkeı ~tın alma ko • 
ııııs\oıııııın 111ur:ıı :ıntları ve ~ıırtnnıııcyi ı;orınl"k İııh:)Cıtkrin ele her gun komi~ onu· 
n.11141 muın{ruıt C) le ınckri. 

1!923(} kı•o ırslııpu pıııorhkla alıııaıııktır. llıalr:.i 22 • Jl -929 Perf/('ııılıc pinu 
1 ' ;.,ııo ı "'l:ıl 14 tle \ıtpılaı-aJındno pnzurlıı.(a ~ırmek ;sıı yc·nlcrirı mezl..ür 
~ıırı ve s:ıntla tf'ıııiııııtlarilc hılrııhı•r t\ııkıırad:ı merkC'.t "n1ın ·ıılm:ı komi"')oııuıı:ı mu
,ra,•:ıat ları \ •' •:ıı ı nnıııf'\"İ ~· rıııt k ,.,ıcyı nl iıı ık hır 1-.un ın • ııuırııı :ı ınıır:ıcnat 

"'~ ••nıcleri 

M ıılıtı·lıfıil• ıı-, 22 ı. nl ııı u uJcıı :..ıığbırı h.11•.ılı nıı 1 u ... ıılilc nıııııııf...n•.ı)ll lwnuJ. 
ıı ıı~tıır. 2. 9 • 'il:J r111.ırtı-:-i ı uıııı rnaı 14 ılı• ilıul• ı;ı 11 ıa ı..ıl ııııı:ıhlır. '.;':ırt

ı ıııııı yi !!."ıııırf, ı·tı\.11• ııı lıır gıırı komİ~\11:111111111.ı ııııır.ıın.ıtlıırı vr ırııııı:ık.:ıNJ}ll 
•">lııa! , dr, ·ı-lı r ııı t• ıııııı:ıtl:ıı 1111 l~ı\İ 1ı>klılııııııwlı •ı .ıı )•"\llllı JllU:l))''"İııılc ılıule 
t-11, t ııılıııı ",cı h, ııkaru ıııı 11\1 Mlııı nlnı:ı komİ8) oııona lc\llı ")'ı ıtıı·1r•ıı. 

] t:....l .dl\<!\ k ılo Aı pı ıııııııııt,aı;,-ı\a kunulııı11;:lıır. lhııl;.,j 14 · f.yltıl • 1119 l\ıın.ır
\Jlt ~f(J ıı ~ı gıııııı •ııııt 14 <lf' j, ra Kılııırıı nı..ıır. lıa\:ı ı. lıp ul:ııı .ırııı lı'ıııimıtla· 

ı ılr lıcr.ıbc r ı,.ııııı~ oıııı ııııınıı ııntlııı ı 
1 .. ~······~~·· ................................................. . 
! Hüı·oiincii kol o:rdn satıncaJma komisyonundan: j .... ~ ........................... -. ............................. .... 

4. K. O. İrlibat a.abitlil(iue 
Jo:ski-ıı·hirılc h ılunan lıavn k·ıatının jlıtı)aı:ı iı;ın nlt'nİ ııııırını..a:.<a ile l 1000 ki-

lo Kum hıttııly:ı, f'ı!'><ı.ı l..ılo Mn, iuıek. S'.;CJ;) kilo l'ııııı~ ~ · R • f)".29 tııribimlt'.ıı 

itılı~rt·ıı 20 ~ıııı ııı ırlıletll' n:ııınal,:ıi:t)a kurıll!ınıışııır. 28 - H - ır.zg ı,"llrgıınba ~ünü 
ilınt .. ııcJiJ,., ~ııııkn §1.:rnıtıııi gomıd;. için lı•·ı· ~ün \C i.=tırak ı ıl! •el.in ıhale ı;ünü 
ıınaı 14 ılı ı..111111•' ıuı ııırıı:ıı.:ıı:Urı. 

···········~--·· .... ··~·····--···~··············-.·· ... j JJeniz ~atınalına konıisyonundan f 
~~~ .............. ._. ...................................... ..... 

11$42 ~·lt·trı• !H\nJı ıJılıl'I ) 
:·Ho2 1 ı·la ) 
ZNO Melton ) 
300 Kol a~nrı ) 
lUU \ .ıtka ) 
300 Adcı l.11.gi ı.ı~ı ) 

.Kaı)lllı wrl u ıılılc Hıalei katiye8İ 3 Eylul 1929 
Salı rant M te 

12 l\ıılcnı ellmc ınnbt'nıt""i. KH1111lı zarf u•ulılc ilınlci katıH"i 3 E) lul 1929 
::i41ı ":tat l.) le 

20942 Adet ınulııdıf nııııı.-ııarfa ~)alı '" l>e)aZ ziııdrli ırıakıırn tirc"i. Kııpıılı rnrfla 
ihalei katıyesi 4 .Eyini l 929 ÇarşaııLn ı;aııt 14 re 

6 Kail 111 5lllH:nl..lık şalı muhtelif renkte 1000 Mcln') 4 E)lıtl rı-29 c.-a«aıııl a S. 15 
500 Mttre pat ıska ) 4 Eylul 929 Çarş:ıııılıa !:ı.uı t 16 da kapalı ınrTI:ı ıha lr~i 
5<.x> Aıleı ziııc1rli ıı a ara ) •1 Ey Jul Çaı~nmlııı ~ıı. Jb da knpıılı mı fi, ı~nlesi 

24000 Mt·tre şıpı.alık hıılat ) 4 E)'lul 1929 ÇıırşaıııLa :,anı l<ı cl:ı k.ıpıılı zarOa ılıal• i 
Mılli M iidalaa Ucniı. Kuv' ~ileri, ilıtıyacı İ\ İn lınliidıı 11111 lıııı re r ııııı ~<'ıııt> iri~· 

/arındıı muhıırın f!llll \I' Enatln ılıafeıo~n Jı:Hl u)ılı Ct l..!ır ';'fıl:rı. 1,.1 J.·111.ı f' ııııı !.. tı;
tt}Chlcriıı hı·r f!Ull ,ı•ırnck İ~l.,)t•ııleriıı ycvıııii ılıııf.,Jı• ıııııı :ıı ıı r • :ııı.ı l\nıııııı 
ı.a;ıaılll Deniz Satın Alma Koııııı>\oııurıa mucacratl~ııı. 

•°-• ••• .. .... • • • l2tX)() kilo Şekn ka1ıalı ıarUa ibaleı lialı)«'Si 20 A~uı.los 92' ~ıh 
ax.1U F:mılye} 
5000 olıul ) • 
2000 Akrciınck) 

• • 

7000 • s.Jey• • • 
lCıOOO • Pirinç 
7500 Sabwa Mil•la_. 91eıaiye il• 

• 

5000 • lAytİll 

5000 • o.-

• 

20 

21 
21 
22 
22 
~ 

• 

Çar~nla 

l'eıtetıbc • 

• 

J5 

14 
15 
14 
15 
1 (> 

Milli müdafaa velllleri Deniz "uv-vederi iJıti,.eı ki• ~ak•ıda 1 )~l.ı Üzak 
hizalarında &0.terilem p ve eııatte ihaleııi icn edilecc.lıtir • Şarıııaıuc crıııı. 1;or.nck 
ieteyenlerin her gün vtımek iııleyenlerin yevmi ihalede muhaırer s •ttc Ka~mpa. 
§&da Deniz levazım satın alma komiııyonuna müracaatları. ·-..... ··-··· ... ---···-······----·--..... --· .. .-.-.... ........... ~--......... . 

İ Emvali metruke ilaıu 1 
14'-A O ------··u-nH_H __ OOOOHUHHOOOOOO•OO•-ooooouooo-uoi 

Satılık emlak hisseleri: 
Kaıımpqada hae1 Ferhat_ mah~llesinde altı ocaklar sokağında 

klin tahtında iki dökkinı muştemıl 18 N. lu hanenin nısıf hissesi 
420 ilra ve Oıküdarda lhsaniyn mahalle ve caddesinde 68 H. (u 
dOkkanm 95-120 hissesi 260 lira peşin bedeli mukarrerle 21-8-929 
tarihine müsadif Çartamba günü saat 15 de pazrırlık suretil mu
zayedeleri mukarrerdir taliplerin teminat makbuzl rile cmv.:ı'i met
ruke satı~ komisyonuna müracaat etmeleri • 

Hilaliahmer tarafından 29 A
~ustos perşenbe ak'!lımı Bfıyüka
da Yatkulüpte verilecek lıüyiik 
Lıalonun tertibatıııa nezaret eden 
tertip hey'eti 81,füsı ~ık sık top· 
lınınakta \'C balonun pek mü
kemmel olmasını te'min için 11.a

mi gayret sarfetmcktedir. 
AIJığımız ıııalümnıa gore biri 

kadın diğeri erkek olmak. üzere 
ıki ki~ilik lıilet 5 liraya, yalnız 
nkek :3 ve ) alnız kadın bileti 2 
liraya satılacaktır. Biletler ş hrin 
muhtelif snntlı::rimle hnzı mağa?.a 
Vt} müc~scsatta ~atılarağı gibi 
tf>darik e<lt•me) en in lıalo ak~anıı 
kapıdan alahilt>reklerdir. 

~Dl .... 11111 .. ~I~~ca~~l3:i~I 
Şehrernane'.'i:D 

ııanıarı 
g lg: 

Şchrcmanctiııden : Kaııali

ıasyoıı ameliynh doleyısiyl~ 
A ma nhından ipçilere kadar 
Canlnız hanı eadcfesinin \C Ve
zir iskelesinden ıtilıarcıı Y ah 
k o~kii caddesinin :'2 AğuslO'i 
929 tarihinden itıbaren Tram· 
vaydan mada hilciimle '\'#'"aiti 1 
nakli)eye knpalı bulunacağı J 

ihiıı olunur. 1 
•· !ffl•&S 

, ultaımlııııct ~ullı iITttıııııdun: Mııste · 
ııiti ıcrn ılliıııııı indt•ıtern) iz naklen 

iııılcı;ı uıerine nıııkaddenm hacı Alımd 
Ff. ıanfındaıı dq uıııo t:urctıle tc,di 
~dilmiş olaıı mel nlığin İı<tirılaılı zmıııın· 

da malık,ııııuilı') lı AH.~nt lla•:tn l.utri 
bt:ye l>< rai tcbliA inıa.J kılıııaıı ihbarname 
ralırına ınuınaıle hin mukim lıuhıııılnı;u 

(~alntıula Fcrırn ıwcılnılc arnfidi~ hapın· 

dnki yazıhıııw-ini trrkeni~i \C 1ka~li
lııııııı lllf'!;lıııl lıulunlltığu ımıba-;iri \C 

nııılıallf'ııi muhtarı tnrafınılnıı verilen 
nı••ııruhatt .ıı ııııl:ı~.lııı ~ olnmi;'n biııalcp 

ılıiııen tel .iAat icnuı.mı karar \erılt'l'ck 
1111111.:ııh ylı r.ırilıi ıl!ımlaıı ıtilıan·n bir 
inalı zarf.ıula hin.at \t')<I mw;aıldak bir 
\t'lıl ı;ı ııılı:rmctlığı tal\uird·~ lıakkında 
nıu.uııe!ei kaııurıi)t ııiıı icr.:ı oluıı .. Ctlf,I 

ılföı olunur. 

--------------~---------------
lstanl.ml i•·ra dairesint1cn : 
Nuri cfendidin Ay;;-e Uurncv haıııma 

olan borcundan dol:ı) ı lıncız olunan Fr
o-ıL:ı ) ııııde Mt'NI\ rnkcıy kllT) e:ıiniıı ~ıh
TD} i t r•dıt nı:ıhallı>!!indr• Etem efendi 1!0-

kagıııda l..ııin 186- UN numaralı ınaa lıa· 
h\:c kuşkun ııısıf lıiss!':!!İ ) inni ılı•rt hie.-;c 
ıııbarıle eoi hı• ~ıııııı lrinr.ci ihale 
ııııızn) ı dı.,..ı ııı..:I İn .... ıııdc 150 1 m beri eli\· 
t:ılılıı uhılr·,.irıde <1lııp ) iızılı• 1 e~ ınrıı \'~ 
1111 lwş J;llll ıııııı'ldı ti• r kaı"i ihale mııı:ı
)f'fl('ljiııe kııııulnm~ıur. Hudııdu : l:lanııt 
lıe~ fumaıl .. ı.-.ııdı F~rr,f ,.f,.ndi Vf' haınnm 

~ukaıı l:ırılc m:ıhılutııır. l ııııııııi 1915 met 
ro olup 152 • 42 rıwlr~u 189 rıuıııanılı 
k'1'k JS-00 metroım odunluk 80-3'2 met· 
1'0!11 JWJ nuın.ıralı kı.ışk 49 metro:ıu li· 
ıııonlıık 'e ınııı<lı:ık i"i lt:ıhı.-f'dir. Mıı~lt'
uııliit ı: lıalıı.,t"C'l.- uıtıh.•adılit Çnnı H" meyva 
~açları 'e Lir lun uı \C lıir tulumbalı 
t...ıı)U ve biı ııu dl"~U 189 n"ınanJı 
kbtok d• .. an•ı ldir~İr İçerw tahta olup ) _...,. 
L.aprnın •ınurıde ı.rıııını renkli çini •lo~cli 
lıir ı;ııbarılık \arthr. Zemin katımla lıir 
eofa uzeıiude ili oda ıki Eruıdık odas.ı 
bir lwl& <1!! kalla ıki oda lıir hela bir 
aralık ıa~lrk hır kılür )Prli l..01nıı n· 
mu rııcr musluklu kırın :t.ı ~ını duşdi {ll· 
ma~ırlık ve lıir :ıralık kınnm ~.;ıni do~eli 
L.nıılık \f'rlı 1-.nıaıı \C mu luklu nıutlıah 
vt dıı...ırıqııula ikı)ı h frık • dılıııiş alı~ııp 
odun \C kuııııırluk H' lın\a pı:ı:ı IP~J"-1· 

tını Jııni \il t-cıu~rıl•rı ,.mı:urlıılıır. 
186 numaralı k şk 'it kJU k.ır~ir u~ıu 
alıQapııı. /rııı ıı lı.ııııle l ı:rJber ı ç kattan 
ıb:rettır. 4.lı k:ı IJ tc:ıııuıı ı ıl\ltll dıısel ı 
bir C\< .. hı mrrmf"r 11111 luk lıır hı la lıır 
kurnalı Jııı ının hir kı .ir ı ıııını ı iııi 
hrcıık U''ftklı tıır '•mık odıı~ı U"İ kıı't:ı 
:ıf'miui ıru·nner hır ...:ılınıılık hir .. 0 fa 
11ı ·ııı .ıc J,i İ<ıi kııçıı!. u; rnln lıir lıı lj 

01 ıı•·I l..aıı:ı lıır •ıılıııı lııı ı luıı , " ık j 

0 , 11 \<' hu\ll ı:ıızı \C lı.uıııpaınn sıı~ıı 

ı. ciıi:.mtıııı l.aH 11.ııp Lqı •• ıı \C ta\.ııılıı.r 
)ıı/;lı lıo)R \1 ılu'J:ırlur isı ııııpa ıııııo.-lı
<iır. Vrm;ı•ı eler ııaııc ıır111<lur. ıı .. r ık i 
ko,..lıuu kaın ımı ııu:nlıH·ıılc çıkılıı. l~lıo 
lıaı11•1ıi11 i.ııı..ılirıcleki lımonlı.~uıı 11 ınıni 
hetonJur. Rahçc duıfıu® JU\ar •uJır. 
KıvnıetJ ıııulıııınını ııı· .. ı; lnııııuııı ılnt.m: 
bin liradır, daluı lazla tnl:;ılit 335 • 27 J 
ı.ııııııırah ı•\ ınkta mu nıtııır. MırJl-.iır 

hi~'"''} ı almak ı-ıı·H'rılf"r 111 Jıı...._ .. , ye 
mu ip mul ~ııııırwn J.nmrtinııı )ll2'•1•• .. nu 
n vbe1inde ııt:·y akçehını milataıJıılwn 
tlau e gclnıeleri 7 . 9 · 929 tarılıııırfo 
eaııt ıkiden dorde kadar ınıızayt'<le )apı· 
larnk kuıi ihııl• ~irı•• karar \en)CC(·~ı ılin 
olunur. 

1 1 

tı ıda ı en 
ıuıııl bı). 

n l lıp 

ı il.in ulu 



Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
Bahçe kapıda dördüncu vnkıf hanın ikinoi katında 27 'W'e 28 No. 

cıdalnr. 
Muddet: 21 Ağu~to 929 Çarşamba günü saat on dört buçu~ kadar. 
Yirmi gün muddPtle ilan edilen halada muharrer eml5.kiıı pazarlıkla 

kim\'& 'ı·rilrnc ine Encumeni idarece karar verilmiştir. Talipler 9artnameyi 
oku~ı:ık ve teminat ita ederek icara ait taleplerini dcrmiyan eylemek için 
lstıınhul l'..vknf ıııiidiriyctiııdc vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları 
iliin olunur. 

E, af H~ mü~tenıilatı hakkında ınalfımat almak iste}enler müzayede 
odasındaki t'<.."rİ mi il raporunu oku) abilirlcr. 

akarlar 
müdür üğünde 

Pazarlık a kiraya verilecek emlak 
1 - Bıılıçc kapıda dörJüncu vakıf hanın ıemin katında 22 : 5· No. 

mağaza. 

:;l - Dördüncü vakıf han zemin katında 3 • 4 No. telefon mahalli ve 
halUlar arkasında 9 · l No. aralık mahalli. 

3 - Dörduııcü vakıf han uma katında 8 • 1 No. penceresiz oda ve 
lııirinci katta 37 ve ikinci katta 29 le 30 ve 31 le 32 ve 34 numaralı 
odalar. 

Muddet: 31 Ağustos 929 Cumartesi günü saat on <lört buçuğa kadar. 
Yirmi gi.in müddetle ilan edilen balada muharrer emllikirı pazarlıkla 

kira) a verilmesine 3ncıımeni idarece knrar verilmiştir. Talipler '8rtna~e~·i 
okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini dermi~ an eylemek ıçın 
lstanbul Evkaf müduriyetinde vakıf akarlar mlıdlırlüğurıe müracaatları 
iliin olunur. 

Ev af ve mu temilatı hakkında malümat almak isteyenler mu1.ayede 
tda ındaki ecri misil raporunu okuya bilirler, 

V al~ıf ali.arlar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilece~ emlak 
1 - Balık pazarında nhi çelebi mııhalle inde nevfidan camisi tahtında 

9 l\o. dilld,tin. 
2 - Bahçe lrnpıda hoca alaettin mahalle inde tahmis soka~ında 78 No. 

arsa. 
3 - Eyupta iskele cadeesinde 21 No. diikknn. 
4 - Uı:-llikıaşta mııradiyc mahallesinde cami ittisalinde 43 No. diilckan. 
5 - Be~iktaşta şenlik dede mahallesinde maçka meydanında çe-şme 

arkasında 2 o. oda. 
l\luddct: ~ Ağu tos 929 Çarşamba gunü snat on clort buçu~a kadar. 
Yirmi gun mııddetl~ il6.n edilen balfi.da muharrer emlakin pazarlıkla 

kira} a 'crilme:.ine Encümeni idarece karar verilmiştir. Talipler şartname); 
okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini dermiyan eylemek için 
Istaııbul Evkaf müdüriyetinde \akıf akarlar mudurlüğune . muracaatları 
il5ıı olunur. 

fa af ve müştemilatı hakkında malumat almak iMeycnlcr mm:ayede 
odasındaki ecri mi:;il raporunu okuyabilirler. 

Emni}fei sandıQından: 
Halka her türlü kolaylık göstermeği Sandık vazife bilir. Emla

kini ipotek göstererek sandıktan para istikraz edecek müşteriler
den işlerini biz.zat göremiyenlerin dellal ve komisyoncu gibi hariç
ten bazı kimselere müracaatla fuzuli masraf ihtiyar etmekte olduk· 
ları nazarı itibare alınarak bu kere Sandık bu gibi müşterilere ko. 
laylık olmak üzere mahsus ve muvazzaf memurlar tayin etmiştir
Vergi ve belediye ve tapu idarelerindeki bu ipotek muamelesini 
bu memurlarımız vasıtasiyle yaptırabilecekler ve kendilerine üc
ret ve aidat namile bir şey vermiyeceklerdir. Alakadarların ma· 
lfimu olmak üzere ~lanı keyfiyet olunur. 

Bitlis jandarnıa ıııektebi 
ın üdüri yetinden: 

8500 - 12000 Ekmek kapalı zarfla 
3000 - 4000 Fa ulya 
8500 - 4500 Mercimek. 
2000 - 2400 Sade~ ağ 
4000 - 5000 Pirinç 

16000 - 20000 Bulgur aleni mtinabea 
4500 - 5000 Saman 
6000 .- 7000 Ot 
4:>00 - 5000 Nohul 
2500 - 3000 Sovan 

Bitlis janıfarma mektehinin 929 Eylüliıııden 9.m A~usto!4 nihayetine 
kadar cr1.akı olup yukarda } azılı 11 :kalem eu.ak hi1.alarındaki münakasa 
ile satın alınacaktır. Munakasa bitfüte mektep mubayaa komi~yonunda 9 
Eyhil 929 Pazartesi saat 14 te yapılacaktır, Teklifnamenin tam imlbt 
şartnamede ınuııdcriçtir. 

. 
Çanakkale Jandara mektebi · 

müdürlüğünden: 
l - Çanakkale 9 No Jandaı ma ~frat mektehiuin tlı.uera iabitan ve J. 

radıııın 929 senesi için t:'tin ihale tarihiailen Mayıs 930 tarihine kadV 
13/8/929 tarihinden itiharon yirmi gün müddetle kapalı aarf ile müaaka· 
&a>a u~dilrniştir. 

2 - Etin ihalesi l/':J/929 Pazar günü saat 16 da viliyet daire.iade 
km kıhnacnğırıdan ihaleden evvel rnuktep idaresine müracaat eda talip 
lerc derhal şartnameler Çanakkale mektep mliduriyotinden verilir. 

3 Munaka aya i~tirak ed~ek taliplerin verecekleri tek.lifnauıeler 
ıartnanıedeki şerait dııhilinde verılecek fiat yazı ve rııkkaaak -.e <*uaa· 
bile<.·ek bir tarzda a~ık } az.lacaktır. 

4 - Bedeli mulıaınmeneniıı % 7,5 teminatı muvakkatMi saodık meit
bu ve ) a hükumetçe maruf banka mektupları kıymeti mulaarreresi Üa& 
riııden .ı tikraz dahil i tah\'ilatilc borsa fiyatından % 10 nobanilo aİI" 
milli '--ham \ e tatn il atın telılifname ile birlikte ikinci bir zarfa k:oaW.rak 
komi > ::ııı rİ) 1İrıe birt·r J11akbuz ımıkabilindc verileooktir. 

Sahibinin emrine 
' 

bir· nakil vasıta 

Doç kamyonları her nevi yolda, en ağır şerait tahtında muvaffakıyetle 
şacak tarzda imal edilıniştir. 

Çamur, yağınur, kar .•. l)oç motörünün kuvveti karşısında hükümsüz maniler
dir. Memleketiınizin her tarafinda Doç, kışın karla kapanını~ yolları. tek ha§ına 
açmakla şühret kazanmıştır. 

fJik ·yokuşlarda .Uoç kamyonunun çekme kuvvetini tecrübe edin. l)iğerlerinin 
hoş olarak çıkaınadiğı yokuşları, Doç kamyonunun azan1i yükle tırmandığım 
gördüğünüz zanıan sahibinin eınrine hundan muti bir nakil vasıtasını tasavvur 
etınenin iınkanı olınadığını siz de tefrikedeceksiniz. 

ecrübe ediniz! 

K.ell1a Halil, lVlı.e 
idarehane ve satış yeri: 
Beyoğlu İstiklal caddesi No 168 
Telefon Beyoğlu 742-74·3 'felgraf: 'fatko 

Ankara • Zabıtçı zade ve şeriki . 
lzmir' . l\lahmut Celalettin hey . 
Kay~eri . l\luhaddis zade Alim bey . 
Adana • Muharrenı Hilmi bey . 
(;aziayintap: (:;özel bey zade lla~n bey 
'l'rabzon Hacı Abbas ve nıah.duEnları 
Diyarhckir : Pirinççi zade Sıtkı Nediın ve 

Edip he:fleı·. 

Erzak münakasası 

et · f at ve Şürekası 
Garaj ve tamir yeri: 
Ayaspaşa Jandaı-ma karakolu ba§tnda 
1'elef on Beyoğlu .1755 

Bursa 

Sanı sun 

Gireson 

. 
Isparta 

Malatya 

• . 
. . 

. . 

. . 

Nasuhi Esat bey 

Esat e(eodi zade 
bey . 
lsnıail zade ''ahit ve 
Şiirekası 

İntibah şirketi 
Dadılı zade 'rahir bey 

1 

Diş airdarı 
pek tahammül tersadn 

Aspirin 
komprimeleri 

etmakl8 derhal teskin olunabilir. 
Y elnu lormızı b•ncbrollu h•kild ........ 

emb.lllana .dlkkaJ .. c bu lDark•:YI aauatrrea 
talep edllll&. 

.. "4M41.ee Opt•rnlör ~MCie41 .. ı:-:=-:::~--:o~~~~~~~~ •• 

An kt b. kt l "' d Halil Se:ıai ı orman me e ı re or ugun an: BA ~UR lME lELERi 
Mektebimizio EylOl 9J?9 gayeaiae kaJ.,. err:ak ,.e leHtr.ıwı kapalı zarf 

usulile te01di~ münakasaya konmuştur. iştirak için ye\·mi ihale olan 

~ Ağustos Caf1amba günü saat 16 da defterdarlık Liuası dahil.üıde &DU• 

eaaesalı ticariye ve mub~uat kouııs) oııuncı gelnıelerı. 

Fistül ve sıracaları :ımrli)atlı 
ıımcJı~ nt ız cld.tırı .1 · ted .. u rn lıil· 

cuuıle uıııelı\Oll 11 ıJ ı·<lt'r. :saat 1-7 
Uhı:ıı} ulu A ı 1 .. ıı .uıı J\o 20 


