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sugün başladıgımız bu güzel tTıes •
faydalı tefrikayı okuyunu• 1 

1.'e.i• &aftlai:l895, 1'o: UH 72 
htanhul, Alakal'll caddeıi, "İKOA:\I., Yurtlu 

Maaşların tevhidi 
Devlet memurları maaşının tevhidi 
ve teadülüne dair kanun izahnamesi. 

1 8 " " " " 45 " 9 ,, ft " " 40 ,, 
10 " " " " 35 
11 " " " " 30 
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ZEPELİN, JAPONY ADA! 
A lnıanlar La Haye konferansından ziyade 

ze111Jeli1ıle nıeşgul olııyorlar ! 
~ 

varaı, 

Devlet memarları maaşahnm 
tevhit ve teadüUlne dair olan 18-5 
1929 tarihli ve 1452 numrah kanun 
ahkamı aşatıda izah edildiği veç
hile tatbik edilecektir. 

Yeni bir tetkili t kanunu yapı· 
lıncaya kadar aynı xamanda te!ki
lit kanunu mahiyeti dahi verıle.n 
bu kanun yalnız maatların te\·hıt 
ve teadülilnü temin ile kalmayıp 
kantık heuplardan azaöe ııa!im bir 
maa_J •İıtemi te•İ~ etmcktedır. 

1 12 " " " ., 25 
13 " " " " 22 
14 " " " " 20 

" 1 ,, 

Mesafeleri yenen bu müthiş balon Tokyoya 
tekrar Amerikaya dönüyor! 
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Teadül kanunu ahkimınan ne 
•uretle tatbik ediJebeği bu talimat
namede göıterilmitlir. 

1 - Hakimler ve m11aUimI~r 
dahil olmak üzere bilumum devlet 
memurları, üç •eri dahilinde on 
dokuz dereceye ayrılmıştır. Zabitan 
ve memurini askeriye hariçlir. 

A - Seriıi 1 nci dereceden S nci 
dereceye kadar ( beı dahil) 

B - Serisi 6 ıncı dereceden 12 
inci dereceye kadar ( on iki dahil ) 

C - Serisi 13 üncü dereceden 
19 uncu dereceye kadar ( on dukuz 
dahil ) 

Dereceleri ihtiva etmekte ve her 
derecenin mukabil maaş alanlar 
bir numaralı cetvelde röıterilditi 
üzere: 

1 nci derece maatı aslisi 150 lira 

2 " " " " 125 " 
3 " " " " 100 " 
4,," " "90,, 
s,," " "80,, 
6 " " " •• 70 " 
7 " ., " " 55 " 

L. . "b . ,. " 
ıra ıtı ar edılmekledir. '' 

Gerek tekaüt maaşlarının he
sabında ve gerek harcirah tahalır
kukalında "c muhtelif kanuni 
mn 1 "t h"'k·· arın İ~t ara alı u uınlerinde bu cet-
ve c yaı.ı ı maaşı asliler esas ola
ca!<hr. 

Bi~forz sekizini derecede bulu
mın hır memur muvakkat bir rne-
muriyetlc b~r mahale gönderildiği 
zamnrı fııucırah kar<ırnamesine tev-
fikan verilecek harcirah ve ikamet 
ve seyy~hat yc\'miyesi 45 lira maa-
tı asli üıcrinden hesnp ed:Jecektir. 

KezoJik \ckaütlüklerinde de 
hangi derece mi.laşiie tekaüt edilmi' 
sc o derecey is:ıbet eden maafı as-
li tekaüt maa~ının hesabında esaı 
ittiha~ edilecektir. 

2 - Kanunun ilçü11cil maddeıin
de bir numaralı cetvelde gösterilen 
maaşı asliierin derecelere 1röre da
rp edilecek emsalleri tayin edilmek• 
tedif. 

ltbu em.elleri ile maaıı a•lı 
baııla darplarnın balit olduj'u mık· 
tarlar derece itibarile afatıda he· 
sap edilmiştir. 

Derece Maaşı asli Emsal Baliğ 
1 ıso 4 misil 

=1 
, lM 
3 100 

f ,. 

A • • 
4 90 

4 ,. serısı 
s iO 

3,2 " 
3,2 •• 

288 
257 

' 70 ""-......,~~-~· ,, 
7 ss 
8 45 
9 40 

3 " 
2,8 " 
2,7 " 
2,i il 

2,8 il 

210 
165 
126 
108 B serisi 

10 35 
11 30 
12 25 3 ,. 

98 
84 
75 

13 22 
14 20 
ıs 17,5 
16 16 
17 14 
18 12 

3 " . 
3 " 
3,2 " 
3,25" 
3.5 " 
3.75 ,. 

66 
60 
5& 
52 
49 
45 
40 

C serisi 

19 10 4 " 

Maatlar tekaüt aidatı kazanç ' 
••rai•i ve maktu verj'i ile kazanç 
ve

1
7••l munzam kesirlerine ve ma

ar ••rwiıine tabi değildir. Damta 
pulu dlter milkellerden olduğu aibi 
bordrolarla her memurun 
1 b t d . maaşına 
sa e e en nuktar üzerinden pul 
ibakı ıuretiyle ve yol ver~leride 
tevkifat teklinde dairelerince yapıl
mayıp idare husuıiyelerce diter mü
kellefler gibi tahakkuk ettirilerek 
tahıil olunur. 

2 - Ankaranın bilhassa meıken 
ihtiyacı noktai nazarından hususi
yeti nazarı dikkate alınarak kanu
nun 18 inci maddesinde bazı şerait 
dairesinde Ankarada bulunan me
murlara muhtelif derecelere ıöre 
miltefavit bir 4ekilde muvakkat ta
zminat verilmesi esası kabul edil
mi4tir. 

Ankarada bulunan memurlara 
hanri dereceye ne miktar tazminat 
verileceti aşatıda derece sırasiyle 
göıterilmittir. ------

Derce Maztı aali 
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4 - Kanunun on sekizinci ma
ddesi mucibince •tatıdaki fıkralar• 
da ıB•terllen memurlara tazminat 
veremez. Bunlara yalnız kanunun 
UçGncil maddeainde yalnız emıaller 
Uzerinden dlter vilayetler memur• 
lan gibi maaf ita edilir. 

A - 28 Mayıı 1928 tarihli ka
nun mucibince yapılacak meaken
lereen istifade edenler ( itbu mea
~~nlerden iatifadeye batlayıncaya 
~dar tazminat alırlar ve utifade 
ettikçe muvakkat tazmlaatlan kat 
•d.illl. 

Baliji ._, 
600 
500 
~ 
288 
2S6 
240 
16S 
126 
108 
98 
84 
75 
66 
60 
S6 
52 
49 
45 
40 

Mesken 

30 
30 
2.2 
22 
ıs 
ıs 

1.S 
ıs 

1.~ 

lS 
15 
ıs 

IS 
10 
IO 
10 

Tazminat 

318 
286 
232 
187 
141 
123 
113 
99 
90 
81 
7S 
71 
67 
.S9 
ss 
50 

B - Devlete ait mebanide o
turanlar yan emlaki milliye ve met
rüke ve borç mukabili hükumete 
intikal eden emlik ve alelumum 
devlete ait mebanide oturanlar. 

G - Memurine tahsiı edilen 
meakenlerde oturanlar, Şehrema
neti evlerinde oturanlar. 

D - Oç aydan fazla müddette 
Ankaradan mezuniyet veya muvak· 
kat memuriyeti griıulu. 811 fıJuf 
muc!Waoe a11•u•t tpJmlaa*fa 
lıttfUt rı8"1• p.W •u· 

ı 

\ , 
1 

-istikametini Japonyaya tevcih 
etti ve gü:ı:el şerait içinde keçt"n 
bir seyahattan sonra şarkın aksa. 
•ına, güneş memleketine irişti. 

Son gelen haberler Z•.plinin 
Tokyoda Graf zeplin şayanı hayret 
•eyahatına de\·am ediyor. Bir kere 
Amerikaya varan. bir kere yoldan 
dönen bu cesim hava gemisi son 
ıeyahatını azami muvaffakiyetle ya
parak sür'at rekorunu da kı?'dıktan 
sonra azim tezahilratla karfılandı. 

Ahnan fenninin ve teknik ka
biliyetinin mucizesini, ta ''hederi
hshafen" ıehrinden Japonyaya ka
dar ve havalardan uçarak taşıyan 

bu müthiı aeminin oynadığı tarihi 
rolle Almanlar ne kadar iftihar 
etaeler yerindedir. 

Son relen habere göre zeplin 
pertembe günü; Bahrimuhitikebiri 
reçerek tekrar Amerikaya döne
cektir. Dün zepline dair gelen ha
bef'ler funlardır. 

· Berlin, 19 [ Hususi] 
df! • Tokyo, 20 [A.A] Saat iki buçukta Tokyaya vasıl 

Zeplinin zabifleri ve tayfası bu- olan Graf zeplin balonu derhal ha-
rada •on derece hararetle istikbal 
edilmi,lerdir. Mikado, komannan ngara ğirmiştir. Balon 100 saatte 
Eckner ile zabitan ve tayfaya i'Ü· J 12 bin kilometro katetmiştir. 
müf kupalar verecektir. Zepelinin Japon münakalat nazırı gösteri
levazımını yarın ikmal edeceği ve 1 len muvaffakıyetten dolayı M. Ek
Perfembe ıünil hareket edeceti neri tebrik etmiştir. Balon perşem
ümit edilmektedir. • be günü bahri muhiti kebiri geçe-

rek Amerikaya hareket edecektir. 

vakkat memuriyetle olsun ıerek 
mezunen olsun aleddevam üç aydan 
fazla Ankaradan infikik edenlerdir. 

Bir ıene içinde muhtelif zaman
larda muvakkat memuriyette gön
derilen veya mezunen gidenlerin 
Ankaradan infikaki ceman üç aydan h }• r 
fazla olsa dahi muvakkat tazminat-
tan tamamen istifade ederlu. Ha.-
tahtı ~air ıebeplerlt! ifç aydan fazla 
mezunıyet ahpta Ankaradan ayrıl
mayanlaran muvakkat tazminatları 
kattedilmez. 

Ancak üç aydan faı.la mezuni -
yet ahpta Ankaradaıı avrılanlar ve 
yahat bu müddet zarfınd·n tamamen 
An~ar~ haricinde ka;mayıpta aıüd
d.eh mü~.ebakiyesini Anker;ıda ge -
çırmek uue a\·det edenlerin Anka. 
raya i'elrneleri muvakkat tazminat
tan i•tif~de. için bir hak bahşetmez 
ve kendılerıne tazminatta verilmez. 

Keza iki üç aydan aı müddetle 
mezunen veya muvakk~t memuri

yetle Ankaradan infikik ettikten 
sonra mezuniyetinin temdit veya ra
~orla daha bir mOdclet Aok1tra ha
raclnde kalması llum i'elmcai ve 
yabut memuriyetin blr mOddet daha 
d.evann için emir verUme.i dolayı -
•İle ,~kara bariclnde iç aydan fa. 
z
1
a aaf&Qlanlan a, &J için verilmit 

0 an tazmipat iıtlrdat edilfr. 

Berlin, 19 [A.AJ 
Alman gaze~lerinin ekserisi ze

ppelinin Tokyoda karaya inmesin
den bahsetmekle ve La Hey kon
feransına pek az sı-hifc tahs:a ey
lemektedir. Esasen muhabiderin 
ekserisi bu gün öğleden sonra vu
ku bulacak mülakatlarm neticesi 
hakkında hayalata kapılmaması li
zımıeldiğini işrap etmektedir. 

H - lkarnetfllu Aakarada bu
lun~ayan mlfettltler iki ıibi mij. 
fet~ler dahi mu•tddsat taaniaat 
~01,1 i mbez. Adnkuada bulanan mlfet- ADLI~ MESfiıEK -rKT~BI MEZUNLARI 

er ura a buluachıJdara mOddct I ~ na.r.. 
zarfında ikamet yevmiyeai alama- D NKC fÇfİMADA 
yaealdarı ı .. ın b t •- t il H • · • f efi .b. .,... il aamuaa ver e- Adliye meslek mektebi me'zun• I •1 etı umumıye tara ından mü-
lu 11 ~{"D~arada ikametıibı bu- lan dün Hat ı 7 30 da TOrkocatı Jıtehap idare heyeti şu zevattan 
ta:-r.tiİ.d •ttı~lel de !~ taa~inat- bina•ında toplan.;.ıtlardır. Menun· nıGrekkeptir. 
tifiye•i Aoka.raerhear •• ~dnt•k1•• 1tef- j laran teıkil edecekleri ceıaiyetin . ncnn e o an arın • Birinci reiı, muallim Tevfik B 
ık,metfihı Ankarada bulunutıa raye mQJek meaıuplanam bu itt• ık· . • S . 
kendilerine muvakkat tazminat ve- barla malumatlanıun tevsi Ye inld• ı~c~ reıı : uat B. "2 ci noter bat 
·ı· .ı ı ela kiti.b!" umumi katip: Lütfi B. poıta n ır. tafile meıun arka•af ar aruıa h -
• • ~ - . Muvazzaf memurlardan daimi •• eaulı bir mubadeaet teıi• arıcı mevrudc dairesi tefi muha. 
bmnın bır memuriyete vekaleti aidir ıibi mes'ul: Bahaettin B. aj'lr ceza 
halinde ikinci bi, muvakkat tazmı. M... I aral d edi kitilllc hey'etı tahririyeainden, aza: ""·"uf 
nat verilmez. Hun ar ana a J a u. 

Y- Açık lllUfı alu memurlar bir het'•tl idare latiQp etmiflerdir. Kenan 8., 
muvakkat bmiuttaD tııu.de ede. 1 bıJ•tl lclan pek yakuada tetekkilGaA Cemiyetin nizamnamui laer'•tl 
ftlsslar. makama alcllne ilıılat eclecektlr. umumiye tarafuulan ~k .... 

J .. tuohuJ, fKIJ.(Y. 
J:,tunhul, ) 797. 

Gazi Hazretleri! 
Hei~iciimhur hazretleri j 

diin 'lfHlt 1:1.s ta Dolma
hahçe sara,·ı (;nünden Er· 

.1 

tnğrnl ) atına binerek Ya· 
in a) a gitmiş?erdir. 

Gazi hazretleri saat 16 
tla ) alı \ '8) a vasıl olmuşlar 

'e halk tarnfmdau samimi 
tczHhürat!a i"'tikhal olun-
mu lardır. ı 

Uei iciimhur hazretleri 
~ dün gece ge<: 'akte kadar ~ 
i !_aln ada ka~uşlar.dır • _l 

Isrrıet f>ş. Hz. 
İ-,r.ı<'l ı>i· 1 z. dün Pf>ndiktt-ki 

f,.fo,JderiDdt•n bir tarafa cıkwa· 
~ . 

Ullt:i ve nünle mJ istirahatla oe· . "' . 
''İrmi~lerdiı·. -----
. Celal B. geldi 
iş banlr.asuun küştıt 
resıni ne z'lnıan ! 

it bankasının çok aeterla 
m:ldurü 

CELAL BEY 
iş banka•ı umum mGcllrG 

Celal B. dünkü konvanıifoDelle 
Ankaradan şehrimize ıelmiftir. 
Celal beyi Haydarpafada banka 
erkanı ve dosları İstilrbal etmişler• 
dir. Celil B. dotruca Iatanbula re
çerek iş banka11na ğitmiş ve ban. 
ka işferile meşgul olmuştur. 

Celil bey dün kendilerini ziya
ret eden bir muharririmize : 

- ''lstanbula gelişim sırf huıuıi 
mah'yeifed:r. Jş bankası ve milli 
rcassürans şirketi hakkında yeni 
bir şey olup o!madıgını soruyorsu
nuz. Bu husuıta mutat faaliyetten 
bacıka yem bir vaziyet yoktur. 

~luhtelif :>erlerde açtığımız fU• 
belerimiz mesailerine devam ediyo
rlar,, demiş. Celal Bey tehrimizcle 
bir müddet istirahat edecektir. ----
928 senesinin son 

6 ayında 
15,153,000lira faz. 

la ihraç ettik --928 ıeneai rüıumat istatistikle
rinin son altı aylığı tabolunmaktadır. 
Bu iıtati•tiklere göre temmuxda 
ihracat kıymeti 4,757,373 lira atuı
tosta, 8.~7,162, eylülde 140,189010, 
tefrininievelde 14, 171.821, tetrini .. 
sanidr 23, 715,538, kanunu evvelde 
iıe ihracat 20, ?~O, 783 lira tutmuf· 
tur. 928 seneıı ıhracat kıymetimi· 
zin mcmuu 173 537 000 liradırJ. 
927 de ihracat 158 420 000 lira ol
duğuna ıöre 928 deki ihracat nİl
peti 927 den 15,153,000 lira fazla• 
dır· 928 ihracat mikda"1ndan 
54 000 000 u tütün , 18 000 000 u 
yün, 34 000 000 u fıadık ve ü.Om
dür. 

Sarı kuŞ dün uçtu 
[ ,eJki gun şehrimize gelen. pilot 

"Üs olon,. ve iki refıkinin .rakıp ul• 
duğu "Sarı ku~ .. namındakı tar.ıar• 
alın saat 15 te ~ehrimiıden ~reket 
l'tıniştir. Hareket esnas~nda bıt çok 
halk ve Fransız sefareb erkim hatır 
bulırnmuşlardır. 

''Sarı kuf., Btıkref, Vi) anı, Ber· 
]ine ujrayarık Parisd avdP.t edecektiı. 

rek gelecek seneye toplanmak al• 
re datılmıttar. 

Meslek mektebi mezunlan lef• 
1dl ettikleri cemiyetin Fahri riya. 
•tini ltl\len kabulü nmmmda U• 
.Bye vekill Mahmut Eaat be,,__, 
mlracaat.. karar vermifl ..... 



......... 
( Mütefeırırük M<®mH®ket HeıbeırOeırö) 

., 15 A.fustoa, lzmir 
Eter bir an paraaızhjın ne de

~k olduğunu unutmak istiyor, ça
htmak ve nevmit olmamak için ce
ıaret almak ihtiyacını duyuyorsanız, 
lımtre ıidiniz. 

Adalar ı ala i 11 ne dotru bir 
atnalı şeklinde uzanan bu ıüzel 

vatan parçaaında yalnız huzur, re· 
fah, nete ve •anili 1erinUfi bula
blllralniı. 

Rıhtıma çıkar çıkmaz ili< hia 
fudur: İzmir, muhakkak ki, para 
ııkıntııını duymayan ve tüccari buh
randan milteeuir olmanuf yegine 
ıehrimiz olmak )Azım gelir. 

hk bakışta verilecek hüküm, 
hayatın derhal bırakbğı unıumi 

intiba budur. Daha derinlere, inince 
vaziyet hakikaten r6rünu,on telkin 
ettiği bir tekilde midir, yoksa ora· 
da dahi, buhran, için için var mı
d11? Buııu tetkik edebilmek için 
elde bir çok rakamlar ve esaıh 
htklkler olmalıdır. Ben yalnıı. bir 
.recede rördiiklerimden aldıtım in
tibaı ll&klederek biyebilirim ki, Is
mir, bir ba~ııta, en paea'ut tehri· 
.ıalıdir. • 

Bir ıün ıokak •okak dolatını~, 
'bir tek dilenciye teaadUf edemez
.tuiz. Göpriinün altında Köpeklerle 
koyun koyuna yatan çocukları ve 
'Fatihin bilmem han~ kö,oıinde aç 
laktan can veren ihtiyar, i4ıiz, ava.re 
\te biçare inıaıılan bulamazaınız. 

Orada yalnız kahkaha, nete ve 
paranın buna mümaıil dij'er tecel. 
li7atuu rördilıa. 
il'> 

'.(,... 
• •• 

l ordu halinde fehri lltlli eden Ya .. 
hudl vatand•tlarla blı arada bulun
mak mecburiyeti ıid stkma.zaa l 

jzmir muhakkak Jd çdk sQel 
tehirJerimizden btridi1' ve timdiki 
mamur, ferah, müreffeh ve aih:el 
vaziyetini de, yene hiç ,aphe yok 
ki, en işlek ticaret iskelemiz olma-
11na, f~yzü bereket yüklü incir, üzüm 
ve Uitiln t•rlalarına ve temiı, a•ll 
halkının yaradu.'lı ve yapıcı çabt· 
kanlığına medyundur. lzmlri seve
lim ve teşvik edelim. - E. 'M. 

=t:KÜÇÜK HABERLER 

Matbuat cemiyeti 
Matbuat cemiyeti idare hey'eti 

hu gün cemiyet merkezinde toplana· 
rak cemiyet için satun alınması dü· 
11ünillen bina meselesi hakkında ka· 
rar verecek ve cemiyeti alikadar 
eden di~er meseleleri görUşecektir. 

Azerilerin yardımı 
"Odlu --Yurt,. mecmuatı id•.re•i 

tejebbUsiyle tehrimia:de uıukim Aıtr· 
baycanh kardeşlerimiı araaLnda Of 
felaketıedele~i faidesine toplanan 
10,000 kuruş iane Trabzon Türkoı::&· 
ğına gonderilmi~tir. 

Azeriler tarafından negrolunan 
" O. Y .• , mecmuasL aym zamanda 
karilerini felaketzede ırkta§lara yar· 
dıma davet eylemiştir. 

Çocuklara yardım . 
Himayei e-tfal cemiy~tinden: 

Vll!Yette 
Rişvet alanı tart ! 

Mahad.rlerden rişvet alan iskan 
eııemuru Kemal B. hakkında, vila
yet idare hey'eti memuriyetten tart 
kararı vermlt ve evakı mahkemeye 
tevdi edtlmitt!r. -----
Föırka<dla 

Ocak kongreleri 
C, H. f1rkaıı kBy ocakları bir 

eyliUda kongrelerini aktedecekJer
dir. Köy ocaktan konireleri 20 ey
lGla kadar devam edecektir. Diter 
kaıJ ve nahiye kongrelerinin ne 
vakit toplanacakları daha belli de
ğildir. 

IEmaırnetter 
Morgun kokusu 

Demirkapıda kain Zeynep saltan 
mahallesi ehalisi dün bir istida ile 
vilayete müracaatla mahallelerinin 
yakınında bulunan Morg ıntidürlil
i'Ünden çıkan piı kokunun halkın 
sıhhatini tehlikeye kQydutunu ve 
btıına bir çare bulunmadıtı takdirde 
mahallellnin batka yerlere nakli 
m-kh ıtmek mecburiyetinde kala. 
catını beyan etmitlerdir. 

Vilayet blıl hususta tetkikat yap· 
bracaktu. 
Terkosla müzakere 

nihayet bitti 
T~rkos su şirketiyle Şehremaneti 

arasındaki müzakerat bitmi~ ve yeni· 
den bir mukavele yapılmışt ı r. Şirket 
mildlırli M. Kastelno veni mukavele 
hakkında Nafia vekaletine izahat 
vermek üzre yakında Ankaraya 

I TDcaıırette 
/ Bakkallar kooperatifi 

Bakkallar kooperıııtifl muamelııtiB1 
tatil etmeğe mecbur olduğunu ticaret 
odasını bildirmiştir. Oda memlekette· 
ki bu iktisadi teşekküllla atalete dtı· 
çar olmasına razı olmadığından inki· 
şaf ı için bazı tedbirler düşünmek 

kararındadır. 

Ameli: hayati 
Ameli hayat mektebinden bu sene 

mezun olanlar ticaret odasına mUra· 
caat ederek ba"'l müesseselerde iş 
bulmak için tavassutunu i~temi~lerdir. 
Oda. mezunların bazı mUesseselerde 
İ§ bulmalarL için tavsıye mektupları 
vermiştir. 

Sigorta Komisyouu 
dan toplandı 

Dün ticaret müdiriyetinde sigor
ta komisyonu toplanmıştır. Tarife
leri teıpit ettikten sonra komisyo
nun vazifeai bitmiş gibiydi. Ahiren 
iktiıat vekaletinden B"elen bir emir 
mucibınce dün komiıyon dahili bir 
niıamname taıızim etmittir. 

Komiıyon faaliyetine devam 
edecek.vekaletçe 111igortalara alt lhtl• 
laflı mesail bu komisyona havale 
edilecektir. Komisyon ihtiyaca JÖ· 
re encümenler teşkil edecek, me
ıeleler bu encümenlerde tetkik ol-
unduktan sonra komlıyona verile-
cektir. 

Komisyon azaları ticaret müdil· 
rü Mühsin. ticaret müdiriyeti kom
seri Ali Rıza, müderriı Zühtü, Ana
dolu Sigorta müdürük Vefik Beyler, 
M. Arye, M. Piyos, Şirketler müdü
rü Hamit Tahsin, Milli siğorta mü-

Gamrağe dair 
İUhiMrlardan bir kısmı yakmda 

lattedileoek n muameleleri yeni 
gttmrtfk tarifesiıaih tatbikınm yaklaş· 
ması dolıyııiyle gümrüklere devredi· 
Jecektir. Şeker ve gaz gibi mevat 
üzerinde inhisar teais etmekten mak· 
sat esasen Lozan muahedesinin im· 
kansızlığından ileri gelmekte idi. 
A.Austos içinde Lozan muahedesinin 
müddeti milnkazi oldıı#J:ından ve. yeni 
gümrük tarifesi de B. .\1. Meclisinden 
geçtiğinden bu inhisarların işi önü· 
muzdeki ayın sonlarına doğru Rusu· 
mat idaresine devrolunacaktır. Esasen 
yeni giımrük tarif esinde şeker Ye 
gazdan alınacak olan gumruk resmine' 
inhisar resmi de ilave edilmiştir. Bu 
itibarla şeker ve gaz inhisar idarelerin· 
deki memur maa~lımndan tasarruf 
edilecek ve buradaki memurlar ~lali· 
yeye ait dairelerdeki münhaJJere 
tercihan naklolunacakt ı r. 

Trakyada Mahsul 
Trakyada geçen kışın huıule 

retirdiği müthit donlar aebebiie kış
lık mahıul umumiyet itibariyle bo
zOktur. 

Buğday, arpa geçen 1928 sene
sine nazaren % 80 eksiktir. Bu mah- · 
ıullerden tohumluk bile almak im
kinı yoktur. Çavdar geçen ~neye 
niıbetle o/o 10 fazla ekildiji halde. 
don sebebiyle mahsul ıenei sabıkaya 
niıbetle 0 25 noksandır. 

Güilet ufukta kaybolurken, İz-
mirin ıokaklannda, adeta yeni bir 
ca.Ua kayzaaftıtını hiaaederainlı. 

Pencerelerden kabkhalar, bah
çelerden Ramona sealeri yilkıelir. 

Bütün eflence yerleri doludur. Va
purlar wece yanlanna kadar sahil
den 1ahlle •tlenmefe sriden halk 
ikafllelerini tatımakla bitiremezler. 

ı Tiirkiyede en güzel kııa en şık 
kadına lzmir caddelerinde teıadüf 

Pangaltıda şekerci Kalyoncu zade 
İsmail Hakkı bev tarafından mevlidi 
iualetpenahiye müsadif gunde Kalen· 
der mues::,emiıdeki kiaHe&iz çocukla· 
ra 200 killahtarı fazla ıeker gönder· 
mek ıuretile ibraz hamiyet eylemittir. 
Cemiyet namına tc~ekkur eiieriz, 

gidecektir. 

AdUftyeda 
• dürü Muhittin, Darülfunun müderris

lerinden Hüsnü Hamit, Muammer 
Ra9it Beylerdir. 

Yeni kanunlar ve 
mahkeme tatilleri 

Yazlık mahsullerden mısır, ke
tentohumu, nohut gayet bereketli
dir. Kunemi mahıuliyle ıuaam 

geçen seneden bir mıktar fazladır. 
binaen aleyh busene trakyadan 
buğday ve arpa ihracı mümkün 
değildir. 

edebllirahıil. Mubalata ediyorum ıan 
mayın. Bende ha11l olan tesir budur. 

Nazan dikkatimi celbeden şeylerden 
biri burada belediye zabıtasının sert 
m6dahalelerine ihtiyaç meaaettirece;k 
"t'Ulyetlerin olmadıtı oldu. Bizim 
lıtanbulda çok tesadüf etttiğimiz 
sibi ıatıcılar yaka paça edilip ha
bire cezaya çarptırılmıyor. 

Sebep ve muvaffakıyet yalnız 

belediyede detil , esasen bizim 
btanbulda olduğu gibi sokaklar 
1eyyar ıokak satıcılarile dolu de
fil 1 Bütün bir günü İzmir sokak
lannda dolaştım, su satan bir ada
ma bile te1adüf etmedim. Ayakta 
ticaret hern yaıak, hem de merak-
1111 yok! Böyle bir ıehirde beledi-
1eye çok it düşmüyorsa buna hay
ret edileıqez. 

~ itiraf etmek lbımdır kit lzmir 
halkı bir çok tehirlerimiz ahaliıinden 
daha güzel giyiniyor ve giyinmeıi
ni de biliyor. Hamallarla ameleyi iı
tiına ederaeniz, izmir caddelerinde 
bo711nbatmı ve yakaıız i'ezen tek 

1 adama t .. adüf cdemezılnlı. 
Kadınların çotu aade, fakat ay

nı .ıamaada teıqiı, ıarif kıyafeti erle 
dol atıyorlar. 

·' 
l~ ' .... , .* * * fi' .,' -

' Lmir ile lllanbul araunda va-
purla seyahat etmek te ayrı bir eğ
lence tefkil ediyor. Jımire altmek 
için Rıhtımdan Seyriaef ainin bir va· 
puruna dej'il, adeta bir Avrupa sey• 
yah remislne binmiş gibi oluyor
r.unuz. Vapurunuz saatte 18 mille 
,.dalardeniıini geçiyor, orkeetira
~m ıesleri adaların üzerinden gelen 
JUztarlara karıııyor! 

Siz büyük bir haaır kanapenin 
için• gömülüyor ve ayın ıfığı albn· 
da danı eden çiftleri ıeyrec.Hyor-

.unuı ! °"' 
Güzel ve 'airane değil mi ? 
SeyriıefainCn diter hatlarını bil

miyorum. Fakat bu hat üıtünde gö
ıterditi tekamül cidden tayanı 
tebrlktir, 

Kral Hüseyin ıflaı etti 
E&ki Hicaz kralı Hüseyin tahtını 

kaybettikten sonra K.ıbrısa çekilerek 
orada yaşamağa başlamı ştı. Hliseyin 
geçinebilmek için portakal ticaretile 
meşgul oluyordu. 

Son zamanlarda işleri iyi gitme· 
di~inden bir çok borçlanmıı. ve ni· 
hayet alacaklılar mahkemeye mtiraca· 
atla ::ıalıık kralın iflasına karar veril· 
mesini istemi~lerdir. 

Mahkeme uzun tetkikattan sonra 
geçen hafta kralın 2,400 İngiliz lirası 
(2 ı hin lira) açı kla iflasına karar 
\'ermi!tir. 

Borsa nizamnameleri 
Ticaret borsaları, nia:amnamele· 

rini taclil etmektedirler. Halbuki 
hükumetçe bu hususta bir kanun 
hazırlanıyor. Bu kanun yapılıncaya 

kadar bonahnın nizamnamelerini 
tadil etmemeleri iktisat vekaletinden 
icap eden yerlere bildirmiıtir. 

Bir tavzih 
Ahlığ ı m ız mektuptur: 
Gazetenizin 4 Ağustos 929 tarihli 

11292 sayılı nushasının 3 üncil sar· 
fas ının (Az. öz· yarım yamalak) ser· 
levhası altındaki birinci s litunda · 
C. N. imza::>İ) le yazılan bentle '"İ'.on· 
guldak11 ta tam havzanın ortasında 
Rus kömürü satıldığından• bahsolun· 
maktadır. Havza dahilindeki liman 
,e a!!ızlara Ru vapuru u~ramadı~ı 
ve Kus komürü alım satımı rnku 
bulmadığı Maden ve gümr•ık dıı.ire
leriniİı ve ticaret odasının kayıtleriyle 
müevyettir. Keyfiyetin tubih ve tav· 
zihini rica ederim efendim. 

Zonguldak Valisi 
Akif 

Giden, Gelen 
Tabir B. d11n gitti- DarUlfünun 

Hukuk fakültesi n:i!!i mtıderri!! Tahir 
B. tedavi içi~ı ~ün İsviçreye mtite· 
veccihen ııerımı;ı;dcn hareket etmiştir. 

Büyük millet meclisince son za
manda kabul edilen yeni adli ka
nunlardan Uıulü cezaiye kanunu 
dünden itibaren mevkii mer'iyete 
vazolunmuttur. 

Bu yeni kanunun 20 ağustostan 
itibaren mer'i olmaıı dolayıılyle 
ceıa mahkemeleri dünden itibaren 
5 eylula kadar 15 gün müddetle ta
til yapacaklardır. 

Bu tatil, aj'ır ceza, üç.üncü ceza 
mahkemeleriyle Sultan Ahmet •ulh 
birinci ve Beyoğlu sulh ikinci ceH 
mahkemelerine şamildir. Diğer bi
rinci ve ikinci ceza mahkemeleriyle 
mütebaki ıulh ceza mahkeıneleri 

ifayı vazife edeceklerdir. 
Dün ağır ceza ve üçüncü ceza ma

hkemeleri tatil dolayısile kapalı 

idi. Bu mahkemelerin dün için ta
lik olunmuş davaları bulunması do
layiıile nöbetçi bulunan birinci ve 

ikinci ceza mahkemeleride açılmamıt 
ve muhakeme ril'yet etmemiflerdl r. 

Birinci ceza mahkemesi bu gün 
yeni kanun dairesinde mevkuflu 

muhakeme yapacaktır. 
İkinci ceza mahkemeıi iıe ancak 

cumartesi gününden itibaren müs
tacel davalara bakacaktır. 

Yeni icra ve iflas kanunu ise 
ceza mahkemelerinin tatilinin J>it. 
tlti S eylOlda tatbik edilecektir. 
icra reisi Refik B. yeni icra ka
nunu tatbikatı hakkında dün ak
ıam bir konferans vermiştir. 5 ey-
lQlda tevkifanede borçtan dolayı 
hapiı yatanlar tamamen tahliye edi
leceklereir. 

izinsiz Kilise 
Büyükadada kain (Sent antu

van) mektebi idaresinin hükumetten 
müsude almadan mektep dahilinde 
kilise yaptırdığı haber ahnmıttır. 
Mektep idareıi hakkında takibatı 

kanuniyede bulunulacatı aibi kilise 
dahi Ylktırılacaktı..r. 

Tahir beyin gaybubeti müddetin· n ~ n- D s ~ ır o ~ ır 
ce Eburula be' kendisine n:kalet u u Lf u ~ ~ 

edecektir. Kaçakçılar 
Ziraot baş mtıdürü - lkıi,at ve· 

kaleti ziraat lıat mudUrU :"l'aki B. Müıkirat müdüriyeti, kaçakçıla-
dun Aukaradan şehrimize gelmiştir. nn blr defterini tanzim etmektedir . 
Naki B. Bur n, liilecik ve Karaca Bu deftere nazaran kaçakçılar 

\lç kısma aynlma}ctadır, 
be) harasında tetkik•t yapar.aktır. Birinciıl : Kaçakçılara sermaye 

Sanayi bankasında veren ve bu ıuretıe kaçakçılığı ht
rnay, eden ecnebi ve TrU\c kaçakçı-

Sanavi ve maadin banka!!ı mecliai l-r. lkhuılsi: Yunanistan, Romanya, * * * • ~~ ~ idaresi dun saat 16 da toplanarak s .... ı,ariştan ve ltalyadan mQtÖr ve 

I •" geç ...akta kadar muıakeratta bulun· kayık,larla kaçakçılık yapan tayfa-
Hülba ediyorum: "' mu~tur. Bu müzakerat hıuıkanın elin· lar •• Üçijncüıi.\ı Şehir dahilinde a-e-
Eter bir an paraııılıtan ne de- Jo bulunan fabrikalar için yeniden c~leri 1 lsplrtQ. ~akı, Kolonya ve 

aaek oldutunu unutmak ve arzu et- Avrupadan getirilecek miltehınıslarla Konyak k~çlfanlar ., 
tltfniz ramana kadar nete, saadet alikadar bulunmaktadır. Bütiln bu kaçakçıların hepıi 800 

• kadar Q)ara~ tespit ecUhnfştir . 
ve kahkaha içinde yafamak iıhyor• " k k•• Ü Ü Mil•kirat müdüriyeti , kao:-akrı _ 

h :t A d l d k ikan •7Ö su opr s ,,. T T 
sanız, er i"0 na o u an a hkt• bilhaıı• ~azı toförlerln fa'al 
Uç trenin vaaonlar doluıu aervet Göksuda, yeniden betQn arme blrar rQl oynadıklannı nazarl dik· 
tqıdıtı iÜzel Iımlre ~diniz. olarak in,a edilecek Cenrıver k~prU· kate alar•k bu fibi ıt<>f8rleria lc-

Gümrük tarif esi tatbik edilince 

Etle ekmek fiy"atları çıka
cak mı, inecek nıi? 

Pl11asada vapfıgımız laltklkat: kasap
ların fikrince et nicln pahalı )leni>1or7 

Teşrinevel 1 de tatbik edile- ı 
cek yeni gümriik tarifesinin et ve 
butday fiatlar~ üzerinde de mües~~r 
olacatı söylenıyor. Anadoludan gu 
nde 200 • 300, Tarakyadan ise her 
giln 5-6 vagon arpa, 1 vagon ka
dar da çavdar geliyor. Bu sene ge
çen seneye nazaran tohum az ekil
mesine rağmen feyzü bereket faz
ladır. Okadar ki mahsulün geçen 
ıene rekoltesini ıeçeceği tahmin 
edilmektedir. Şehrimize muvaredat 
fazlalaşhkça un ve bugdny Hatlarının 
düşecği tabiidir. Ancak un resmin
deki tenzilat kaldırılacak olursa, 
hariçten un gelemeyeceği ileri ıü
rülmekte ve binanaleyh dahildeki 
malların fiatlarının yükıelmeıi ve 
bu suretle. ekmeğin de pahalılaşa

cağı alikadarlarca iddia edilmektedir. 
Et mea'eleai bakkanda kasaplar 

tlrketi mCtdilril Nuri beyden aldı~ı
mız izahat şudur : 

-" Rusyadan senede 2000-3000 
kadar sığır getirilmektedir. Romanya· 
dan da az miktarda sığır gelmek· 
tedir. Gümrük tarifesinin yükselme-
si et ffatlarına tesir etmez. 

Esasen gumrük resmi idare 
etmediği için mal az geliyor. Bu
llunla beraber· kendi malımız bize 
lıtifayet ediyor. Geçen sene kışın 
~iddetinden Haymana ve Ankara 
cihetinde çok hayvan telef olmuş
tur. Erzurumda fazla hayvan vardır. 
Şimdi Anadoludan mal geliyor. Bun
cfan sonra daha fazla geJir ve fiatlar 
düşer, fakat bir iki ay r.onr.l kışa 
doğru pahalılaşır. 

Kışın hayvanlara ot ve arpa 
yedirildiğ"i için fiatlar dai ına yükse-
lir. Bu kıf ta eti geçen aenekl gibl 
pahalı yiyecetimizi zannediyorum.,. 

Etler kokuyor! 
Kasaplar emanete 
teklifte bulunuyor 

Kasaplar tirketi Şehremanetine 

9ayanı dikkat bir müracaatta bqhı· 
rıacaktır. 

Mnracaatın mahiyeti ve aebebi 
fÖylece hülba edi lebtlir ı 

· Sop on gün zarfındcl Şelllrimlzde 

ye betahıiı lstanbı.Jl 1•e Beyothı 
:ihetlerindeki etler ltokmakta vtl 

yüzde otµz denize dökül~ektedir. 

Son günlerde mezbaha ile şehir 

arasındaki kara yolu bozulmuttur. 
Bu buzukluk dolayisile mezbaha ile 
şehir tasında et taşıyan müteahhi
din kamyonları işleyemez bir hale 
gelmiştir. 

Bittabi bunun neticesi olarak 
deniz yolu ihtiyar edilmiş ve etler 
deniz tarikile ve motörlerle getiril
meğe başlanmışhr. 

Halbuki burada çalışan motör
ler mezbaha ile adalar lµ'aıında 

müteahlit tarafından itletilen mo
törlerin haiz olduğu kapalı tertiba
b haiz degildir. 

Bundan dolayı mezbahadan Iı

tanbuJa veya Beyotlunda bir kan
ba götürülünciye kadar tahmil, tah
liye ve yol için 5 saat zaman geç
mektedir ki, bu 5 saat zarfında 

açık motör içinde etler kokmakta
dır. 

Bu yüzden evelki gün Bakırköy
de Emrazı akliye müessesesine gön. 
derilen 21 koyun geri iade edilmiş
tir. Nakliye müteahhidine gelince 
burası da mezbaha He lstanbul ve 
Be!'oğluna denizden yapılacak nak
liyat için Adalara nakliyat yapılan 
motörler gibi tertibat yapmanın 

mukavelesinde olmadıtını ileri ıür
mektedir. 

K<uaplar cemiyeti 10 günden
beri devam eden şiddetli sıcaklar
dan ve yukarıda zikrettiğimiz se
bepten etlerin koktuğunu iddia et
mekte ve kasapların yüzde otuz 
koyunlarının heba olduğunu söyle
mektedir. 

Tarife kanunu 
Gürnrfikle tüccar 

arasında 
ihtilaf yoktur ! 

Dün bir refikımf zde tacirlerle 
Gihnrük ldareıi ara1ında tarife do
l ayııile hasıl olan ihtilafın halledil
dlti yazılıyordu. Dün meıeleyi Güm
rükten tahkik ettik. TQccarla, güm
rük fdaresi ara•ında ihtilif yoktur. 
Ancak dün hakem komisyonu top
l•npıı' v• tGccann bazı fikayet!eri 
ballolunmu,tur. Meaele bu~d"n ga
lettir. Hakem komiıyonıı her hafta 

V11L11al 
Keza Dar 

Sandal devrııılr 
Küçük çekmeceye gitmek üzre 

hasır iskelesinden hareket edeıı 
''Merlhn motörü köprü altında 
Mahirin sandaliyle çarpışmış, san· 
dal parçalanmış, içindekiler de de
nize dökülmütJ.erse de kurtarılmı§· 
lardır. 

Caroan 
otomobill•rl 

1 - 1402 numaralı otomobil 
Ayvansarayda 6 yaoında Salih i&• 
minde bir çocuğa çarpmıştır. 

2 - Ak sarayda oturan Yusuf 
ağanın kansı Zehra hanıma Laleli 

~caddesinde 220;; numaralı otomO• 
bil çarpmıştırt şoför kaçmışt Zebra 
hanım tedavi altına alınmıştır. 

3 - Şehremininde oturan 10 
yaşında Cevat 1402 numaralı oto
mobil altında kalarak muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. Çocuk 
etfal hastanesine kaldırılmış şoför 
yakalanmıştır. 

4 - Fatihte oturan 40 yaşmda' 
Halide hanıma, Ahmet isminde 
birinin bindiği motosiklet çarpm'f 
ye Halide hanım ağır surette yarı· 
lanmıştır. 

TramvaJtdan 
aılama>11n 

Gümüşhaneli Hakkı ef. isminde 
biri Sultan Ahmette Topkapu 
tramvayından yere atlamış ve N· 
şından yaralanmışttr. 

snırketıer 
590 liralık hırsızlık 

Sabıkalılardan Agop Beşiktaş· 
da veide çeşmesinde oturan Sa· 
niye hanımın 590 lirasını çalını§· 

sa da yakalanmıştır. 

KavgqıOar 

,DaJtalll 
Şirketi hayriyenin 77 numara• 

lı vapur tayfasından ı\1ehmet, kam& 
rot Şerafettinin boğazını sıkmıw. 
ağzından burnunuE:rı kliı getirin• 
ceye kaôar aövmüş ve bayılmasına 
sebep olmuştur. 

Ecza kaçakçılığı 
Evelki gece "Semiramis,, 

den 2000 liralık 
ecza kaçırıyorlardı 

Tetrinevelde tatbik edilecek rGm• 
rük tarifeainde Avrupa müstahzerata 
da fazla resme t abi olduğu cihetle 
son aylarda ec"a kaçakçılıtı fula .. 
laşmıt ve ıon bir ay zarfında iki 

. üç ecza kaçakçılaQ-ı hadiıeai olmUf• 
tı..r. 

Evelki gece saat 2 , 15 te 
Galata rihtımında bulunan "Semira
mis,, vapurundan verilen bir İf8ret 
üzerine iki çifte bir aandal vapura 
yanatmıt ve kaçak olarak dan to. 
rba eczayı tıbbiye kayıta alınırkeD 
nöbetçi muhafaza memuru düdük 
çalmış ve şamandıra nöbetçllerile 
sandal tevkif edilmi9 ve iki ıandal 
polis beşinci şubeye gönderilerek 
kefalete raptedilmiştir. Yakalanan 
257 şişe Avrupa milıtahzeratuam 
kıymeti tahminen 2000 lira kadar-
dır. Eczalar kimyahanece tahlil Ol.. 
unmaktadır. Bu eczalar içinde ...._ 
nedilmlş ecza da bulunmakt&dar, 

~ 

-Ot Giresonda Fındık :::_ Gire. 
son fındık mahsulü ine ine 20GOO ,.,, 
kantara düşmüştür. Bu kadar u 
maheul Giresonun ijtisadi haya .. 
tını çok sarsmıştır . 

Seksen yaşında olanlar şim • 
diye kadar bu aerece az mahirill 
görmediklerini söyliyorlar ve b.
na " af et 1 n namını veriyorlar. 
Halbuki bu sene 300,000 kantar 
fındık toplanacağı gay~t kuneU. 
tahmin ediliyordu. 

Fındıklarımızı birdenbiWJ yer
lere seren esrarengiz hutalıt-ll 
mahiyeti henUı anlqıJamaciı. + Burada eTkıf idarem her 
türlü konforu haiz güzel bir otel 
ile bir gazino yaftırmağa karar 
vermiştir. Bu ote şehrin eıı il-' 
zel, en ferah bir yerinde yapala• ı YaJaız bir 9artla kl: Atlı tram- ısUaün nz't es•• reeaıi DU gUn t•at ııan'a~tan menolunmal~rı. için 
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~-Bir tamim 
\ 

Adliye vekilinden 
müddeiumumilere .• 

Ankara, 19 [Huıusi] 
t icmye vekili Mahmut Esat B. 
~ cumhuriyet müddeiumumile
rioe ftı tamimi g6ndermiştir: 

-Kounu medeni borçlar, hukuk 
bıahkemeleri uı;ulil, kara ticareti ve 
ceza kanunlarından sonra 1929 yılın
da BGytık Meclisçe kabul edilen 
ceza muhakemeleri uaula, icra ve 
lflb 'Ve deniz ticaret kanunlarile 
Cumhuriyet Adliyesinin büyük kül
liyab tamamlanmıştır. Ceza muha
kemeleri usulü kanunu 20 ağustos 
Sah ,Onü tatbikata girmiş bulun~
c:a)c ve diğerleri sırasile ~ .~ylul 
Çarft.mba 20 Eylül Cuma gunu bu-

llU takip edecektir. 
Cumhuriyet tarihinin başlam~ıı 

lJa. l»eraber yilkıelişi Tilrk adaletine 
makadder kılan açık alınlı Tilrk 
blktmlerinin arkalarında bırakhklarl 
zafer sislerine bu yeni kanunlann 
muvafakiyet serilerinin de zamme
deceklerinde filphem yoktur. 

Cumhuriyetin büyük kanunlan 
önttnde baş eğen aslrlarla asırların 
batılalan' hükümleriniz. altında ta
lilerini denediler. Fakat kurtuluşu 
yok olmakta, ölümlerde buldular ve 
yalmz orada bulacaklardlr. Hilküm
lcrinizte kuvvet bulacak bir hal ve 
dotmak için onlan uz.aklardan gö
z tlJyeıı mev'ut bir iltikbal vardır. 

Kaza hakkınızı Tilrk milleti adı-
' na kullanırken her şeyden ilstüsn 
tuttuğunuz Cumhuriyetle inkilabın 

icabatını bundan böyle de yüksek 
ıarecetinizde tereddildüm yoktur. 
Cumhuriyet Cumhuriye uymıyan te
sirlerin, hareketlerin, zihniyetlerin 
her ne pahasına olursa olsun yok 
edilmeıile var olur. Bu dileğini ada
letle tahakkuk ettirmek istiyen 
TQrk milletinin önümüze kuyduğu 
l>a9tan başa yeni kanunların her 
lualc.n hu idealin bir vecizesidir. 

Onu hOkümlili.iııizle siz ifade 
edecek • l:ı. fnkilibın hw ..,_flll. 
da binlerce atsız şehidin ve ga
illerin hissesi bulunduğunu ayrıca 
kaydederim. Cumhuriyet böyle şan
b bir neslin armağanıdır. Kat'i ve 
aerı kararlarınız.la bu armağanı ilk 
•afta müdafaa etmeğe Türk milJeti 
ılzJeri memur klldı. Tekmil kuvvet
lerlle beraber bütün bir milletin 
dalma artan bir heyecanla kararla
ruuzm yanı başında bulunduğunu 
hatırı.tmak isterim. Vicdanlanmızı 
yilknk tutarak büyük vazifen izin 
lcababnı duymak, işlerde sür'at, 
iDtlzam, daimi bir teyakkuz ve di
alplhlle yilrOmek Cumhuriyet adli
yeıl etrafındaki mesainizin muvaf
fakiyet sırn olacaktır.,,' 

Ziraat bankasının 
faydalı te~el>l>ii sü 

lzmir, 19 (A.A] 
Ziraat bankası alıcı , saticl araun

.;1ı_,_, t vassıtlan kaldırmağa ka
QSllJ mu a b . b l"k 
:tar mermiştir. Tecrü esı .u sen~ ı 
Torbalı bavalisinde tntbık edıle-

cektir. 

Şarapçılığın ihyası 
İz.mir, 19 [A.A] 

Şarapçılığın ihyası için getirilen 
lllutahauıs M. Bofer şehrimize ge
l"ek tetkikata başlamıştır. En ne
fia taraplarm imali muhakkaktır.A] 

İzmir, 20 [A. 
Şarap mütehassısını.n. te~ki~atı

far.l, Bornova ilzümlerının cınsı fe-
\'lcaıidedir. . 

Gelecek sene Bonovada bır 
ft.brika yapılacaktır. 

6000 çuval incir 
İz.mir, 19 [A. A] 

Aydın havaliıinden 6 bin çuval 
ilk incir mahsulü perşenbe günü 
tehrimize gelecek, meraıim yapıla
caktır. 

\ . • • lzmir, 2ô [A.A] 
Torbalıda 35 milyon a rpr. 3-5 

milyon buğday bir milyon pamuk, 
2 nıilyon mısır, bir milyon b~la 
3.5 milyon üzüm 250 bin tutOn 
rnahıoıa tahmin edilmektedir. TO
tiln geçen seneye oisbeten yüzde 
3Q eksik, diğerleri yüzde 10 fazfyır. 

Çnr"ianha I 1'. DAM , L\:,n"'t'" '..-1 • 19:... > 

Tütünlerimiz1 Heyelanlar --Ödemiş te tütün piya- Sürmene havalisinde 
sası pek hararetlidir yapılan tetkikat 

lzmir, 19 [A.A] 
Ödemişte idrak edilen yeni Tü

tünün diln sahşına başlanmıştır. 
Piyasa) Felmenk kumpanyası tara
fından 140 kuruştan açılmıştır. 
Amerikan kumpanyası piyasayı 160 
kuruşa çıkarmıştır. Satıştan haber
.dar olan kumpanyalar derhal me
murlarını göndermişlerdir. Dünkü 
satış, 100 bin okkadan fazladır. 
Fiyatların daha yükseleceği kuv\'etle 
tahmin olunmaktadır. Geçen seneki 
tütün hastalığından istoklarını tn
mamlıyan Amerikahlnnn bu sene 
20 milyon okka tütün alacaklan 
tahmin ediliyor. Müstahsiller me
mnundur. Tirede de tütün id k 
d"I . ra 

e ı mış, satışa başlanmıştır. 

Donanmamız 
Muğla, 20 [A.A] 

D~nan~~mız Külüğe uğramış ve 
geceyı Kullükte geçirdikten sonra 
b~ .sabah Mermerise hareket et
rnıştır. 

İzmirde sıcaklar 
lzmir, 19 [A.A] 

Sıcaklar tahammül edilemiyecek 
bir derecededir. 

Trabzon, 19 [A.A] 
Sürmenenin Manahos, Solaklı 

vadilerindeki feyezan ve heyeliin
lnrı tetkikten sonra bugün lstanbu 
la hareket eden jeoloji profesörle
rinden Hamit Nafiz ve Ahmet Ma
lik beyler şu beyanatta bulundular : 

- u Hadiselerin vukun gelmiş 
olduğu sahada hemen her köye ge
çilmesi müşkül ve meşakkatli yol
lardan, tehlikeli sel yataklarından 
hrmanmalt suretiyle adım adım 
gezdik, arazinin Jeolojik bünyesini, 
taşını ve toprağlnı tetkik ederek, 
müşnhedel .rimizi kaydettik. Gczdi
f imiz mıntakalarda hadisenin Jeo
lojik mnnnaile hakiki heyelan mev
cuttur. 

Bu heyelanları intaç eden se
beplerden en mühimleri arazinin 
jeolojik bünyesi ve yapılışı, yamaç
Jarm şiddetli meyilli, iklimin çok 
ratıp olması ve sairedir. Ayni se
bepler bir çok mahallerede heyelan 
istidadını da vermiştir. Şüphesiz son 
şiddetli yagmurlar bu hadiselerin• 
vukuunu tacil etmiştir. 

• 
ın R sya ve 

iki t.araf arasınd 
bilfiil ıarp oluyor 

Washington, 19 [A.A] 
Röyter ajansı muhabiri bildiri

yor: Hara bindeki Amerika konso
losu Çin kuvyetleri ile La Hasusu 
ve Pogra nichnaya civnnnda Çin 
toprağına akın etmiş olan Sovyet 
kuvvetleri arasında muharebeler vu
ku bulmuş olduğunu hariciye neza
retine bildirmiştir. Çinlilerin zayiah 
200 kadar tahmin edilmektedir. 

• • • 
Moskova, 20 [A.A] 

Tas ajansı bildiriyor: Çinliler 
Amour nehrinde bir Sovyet gemi
sine ateş açmışlardır. . . ~ 

Pekin, 20 [A.A] 
Havas ajansının muhabiri bildi

riyor: Pekine var:t olan haberlere 
nazaran, bütün sınıflara mensup 
olan Sovyet kuvvetleri garp hudu
duna tecavüz etmekte ve Dalinor 
kömür havzası istikametine doğru 
ilerlemekte berdevamdır. 

Mosk'ova , 19 [A.J\) 
Blngovecek ten bildirildigine na

zaran şehrin 150 kilometre şimali 

garbisinde ve Amor üz.erinde ı;eyrü
sef r eden bit sovyet monitörüne 
beyaz Rusla'rdan müteşekkil Çin 
kıtaatı ateş açmışlardır. 

'' ,, Dll 
• 
ı. ) 

Konyada ne 
Bir kaç gün e\el " .\1atİn,, gaze· 

tesinin geçenlerde memleketimi.le 
gönderdil!i muhabiri "Hanri de 

" I\fotiıı " in Ko)tt.-e;U resimler! 

KoraL" ın IH 7rt ttıgı )Mılarrlan 
bir iki~ini tercunw etmi;-t"k.. Dun 
gelen "Malin,, de bu muharrirın 
yeni bir mekalP'-İ dalııı çıktı. 1· ra· 
n ız nüfuzunun kıpldı~ıııı anla
tmağa çalı~Jn h 1 ) ııı m11lıarri 
r in galele ine ~arkt.ın orıjiııal 
İnevzular ) azmak ht>H'"'iııe teli un, 
C\ dkiler gilıi. yine numunelik· 
bir }tlll olmur,.lur. 

M. ilen rı dt' KuraL bu) UIU) or 
l-.i : 

,.Bir pazar günü Kon)ava gel 
dim. Biıttin grre çok ırürulHı çıka· 
:raıı hü\ iik bir fıı L;.madau ımı, 
ha\a açmı:;; H' ~ok ... ,r .. k de~ildi. 

Bir pazar demek tatil günü de· 

• 

a 
slar?~ 

..} 

Beni c:ır l r ol n l iş · bir 
salamı. g ıtürdü. OuvRrlHrd ha,.:~ ... • 
lar ve renkli nebat t ve hayvanat 
levhala ı arJı ... 

Pcn Hun bc·t iç.ni çekerek: 
- E.c.ki mektel:.ir.ı.ıiz· .. Dedi. 
~Eki mi. 
- Şiııı li k. r nd1. Bir talebe 

Lile)ok. l\\ Ice I.i}iıztalebemiz 
\ardı. Şimdı )S"-ak: 
- 1a~ tuttu' lan için mi? Bu· 

na k11..nıamalı. sabretme i ... ~ 'lk a: 
Bu ta ... } rı "'·ıe franc:ızsınız diye 

mi alı~or? 
" Pne Humbert . ı:;ukiinetle: 
- Dırı lf'\ hırıde oldukları için. 

Y aln·7 ı ını <1< jl, bütün dinlerin 
.ıle\hiııd o< uk rı için atıyorlar. 

J ... tt ı a nl· rı! ~u gazete.ye 
b:ıkın, ~ ı r ·mı ~ bakın: 

-H kık 

izınirde tay)-re 
bayramı 

iz.mir, 20 (A.A] 

Şiddetli heyelanlar Manahos va
disi ve civannda Solaklı havalisine 
nazaran daha mevziidir. Solaklı va
disi hakiki heyeliinlar meşheridir. 
Heyeliinlar bu vadinin topoğrafya

sını tanıtmıyacak bir şekle sokmuş
tur. Üç giln evvel üç saat devam 
eden şiddetli yağmurlardan Sürme
nenin Zarha, Zohu, Kastel ve S:ır
zana dereleri taşmış, bütün köprü
leri yıkmıı, epiyce tahribat yapmış
tır. 

Ayni Mıntakada Hanka gölü ve 
Pogranisenaya civannda Çin kıtaatı 
Sovyet kıtaatı ve halkaıı üzerine 
üzerine sureti muntnzamada ateş 

açmışl.ırdır. Çin kıtaatının Sovyet 
arazisine girmek hususundaki bütün 
teşebbüsleri kızıl ordu kıtaatının 

sıkı mukavemetine maruz kalmak • 
tadır. 

mok derrildir. Ziı miirNiditler, ı 
I:" Ve M. Hf'nri de Korab, işte bt 

nıinv üzre , lurr 1 atına devam 30 Ağustos tayyare bayramı ha
zırlıklarına başlamıştır. Hükumet 
meydanına muhteıem bir tak inşası 
kararlaştmlmlşır. Bayrama piyade, 
suvari, topcu kıtaatı, mektepliler, 
izciler iştirak edeceklerdir. Bayram
da Torbalı , Değirrnendere, Seydiköy 
tayyarelerinin isirnleride konacakhr 

İzmir , 20 [A. A) 
Tayyare cemiyeti reisi, Rize 

mcb'usu Fuat bey, ticaret odasını 
ziyaret etmiştir. Şerefine verilen ak
şam ziyafetinde tayyare cemiyeti 
bası ile fıraa mutemedi hazır bulun
muttur. Mumaileyh, bu gün Anka
raya hareket etmiştir. 

"La Haye" 

Barometre yağmur göstermek
tedir. Hava kapalı, yağmurlu ve 
bulutludur." 

· Oton1atik ~elef on 
iz.mir, '20 {A.A] 

Buca-Bornova otomatik telefon 
tesisatı ikmal edilmiştir. Karşıyaka 
tesisatına da başlanmıştır. Cereyan 
kablo ile verilecektir. 

. 

Moskova, 19 [A. AJ 

1 
Harbinden bildiriliyor: Mançuri 

garnizon kumandanı jeneral Liyang, 
Çin makamabpın yalnız Sovyet tel baasım tevkif ve teb'it etmekle 

Türki\ede tiltil •Linu ol.uı cumayı 
J !'.' 

lwnuz dl'l'' İ "'tiı m< ını::-lrrdır. 
rı .. ~ 

Be\ az paııtalonlu geiıçler, pen-
1:.ie çoraplı kıılar okakta do1a~ı
) orJar, duru) orlar d ındurma alı· 
) orlar4 ... jııc.:ma ınakınt:'"i ~ atinin 
gelnıf'-,iııe intınn ıı \akıtlarmı ge• 

1 

çirmeğe çah~ı) orlanlı. Dükkauların 
k"penkleri K.apalı. ) lıuz l ir iki ca
mekan \ar ki. siııC'ın 'ıl<lızların ııı 
rc> imlerini a nu~lar \f' ~oıı)a 
gençliği de bunla rın kari'ı ma gf'Ç· 

mı~, e) rediy0rl r. 
Bir kaç caıııi) <' gırdinı. Bunlar 

kar, ıılık. Lo ... H' ... nindiler. Otd· 
eiın " han ,, haııu ( \ t' lden haber 
'ermi ... Li kı: 

"Ren,, in tahliyesi ve merbut ıneseleler 

iktifa etmeyerek bunlar hakkında 

daha kat'i ve daha şiddetli t~dabir 
kullanılmasına karar vermiş oldu
ğunu beyan etmiştir. Sovyet t ebaa
sını yerleştirmek uzere tesis edile n 
karargah kafi gelmemiş ve yenisi 
açılmıştır. Esk i Harbin, mevkuf 
sovyet tebaası ile dolmuştur. Tev
fat esnasında fena muamele ve 
hakaretler yapılmaktadır. Karargahı 

Halk, \t1kt ıll' Kı.ıı)ada ı,ık ıı 
J!o..) unm lf'\ lıt < tt ğı muı tı rilık t 

La Haye, 19 [A.A] 
M. Briand, M. Stresemann, M. 

Hender on ve M. Hymnns Renin 
tahliyesine merbut olan mali ve id
ari meseleleri tetkik etmişlerdir. 
Tahliye tarihi henüz tespit edilme
miştir. M. Pirelli, M. Franki ve M. 
Cheron, mütehassıslarm mesaisini 
tetkik etmişlerdir. Mütehassısların 
raporu ikmal edilir edilmez Fransa, 
Belçika, İtalyan, Japon hey'etleri 
hattı hareketlerini tayin edecekler
dir. Mezkür hey'etler, M. Snowden 
in mütemmim tatminatı kabulü ta
kdirinde, Alman ve lngiliz hey'etle
ri ile temas edeceklerdir. Fransa, 
Belçika, İtalya, Japonya arasında 
Young planının mer'iyet mevkiine 
vaz'ı hakkında tam bir itilif mev
cut olduğu bildirilmektedir • 

• • • Paris, 20 [A.A] 
"Echo de Paris,, gazetesi yazı

yor: M. Briand, M. Stresemann a 
Sarre mes'elesi haklcında müzake
rata girişmeğe amade olduğunu 
beyan etmiştir. M. Briand, ikinci 
mıntakanın tal y.esi hususunun bı
rinci kanunda icrasını kabul etmiş 
ve fakat üçüncü mıntaka için oldu
kça uzun bir mühlet i temiştir. 

"S11ou,den,,i tasvip 
\'7innipig, 20 [A.AJ 

Sabık maliye nazın M. Churchill, 
b. ül&kat esnasında M. Snowden 
. ır La Haye de!ci hnttı hareketini 
ın . tmekte olduğunu ve avaın 
tasvıp e tarafından pek eyi anla
kamarnsı f kat ecnebilerce ahşıl
şılmış yel a k sözlerinin ve dü-
mnmış o an a~ı. b bir taklm sui 

erüşt harektierınıL\ oş . ği . 
tefehhümlere mbeyd

1 
ad vğeJ::;'e~~yl=~ 

ümit etmekte u un u 

miştir, * * • 
W ashlngton, 20 [A.A] 

M. Hoover, Amerikanın L~ J:t~ye 
divanına iştirakini kabul pro1esının 
tasdikini ayan meclisinden talep 
etmete karar vermiştir. 

La Haye, 20 (A.A] 
Fransa tt: knisyenleri mesailer~ni 

bu giln ikma .tmişlerdir. Netayıç, 

l bir rapora dercedilecek~ir. En gayri 
müsait faraziye~e göre, lngilizler is
tediklerinin O 050 sini alacaktır. 

1 

Hatt , mahcuz Alman emlaki dahili 
hesap edilirse bu miktar O 075 e 
balığ oluyor. Frans ı z, Belçika, ital
ya ve Leh heyetleri Fransız teknis-

ziyaret eden Alman konsolosu ka
rargahtan fena bir intibala aynlmış 
ve mevkuflara iğrenç gıdalar veril
diğini ve bir çok kadınlarm hasta
landlğım anlatmıştır. 

W a shington, 20 [A.A] 
Çin sefiri M. Wou, Çin hüku

metinin tedafui bir tedbir olmak 

kt· ... iııı ... ı)m('k ı~ııı t aın \l gıtnıİHH· 

du. l\tabetleıd ada n lıı lı ık ırın 
her halde knH". ~ mendufrı hat
Jından ;)0 kılometı e içedcı P gi· 
dilıneli idi. 

} t \, ~ir. ıt 111 bab) ... \ 

yenlerin raporunu alır almaz öğle
den sonra toplanacaklardır. Bu he
yetler müştereken hattı hareketle
rini tespit edeceklerdir. Muaddel
teklifleri ne suretle telakki etmiş 
olduğunu anlamak için M. Snowde n 
inı nezdine Belçika miVah hasının 
gitmesi muhtemeldir. 

ileri 1 bir cok gençlt ı , guzrl 
kı)afetlerle lıu fobtrolu 50)leye· 
rek ) ollarda ) ürü orlar. 

üzre 60,000 kişi lik bir kuvvetin Hıı kaf ıle trıdip bir tPpeııin u t 

hudut boyunca safı harp nizamın· 1 rindf'ki trııtı·lt rin altına ottıı '' oı. 
da açılmasını emretmiş olduğunu 1 U.ıra<la )CJJi bir {ar.ide açıl ~or. fü. 
bildirmiştir. ) az pantalonlu bıı genç lt>nteler· 

den biri alımdan. bir !$akıl ta~ı alı
)Of H hı .. Jaı, J... l·uı,ıı k ı tar f. 
t ki ct·plıt>dt n bıımr tııiatl\or. y ! " 

Evelki gün Yapurda çıkaıı bir hadise 
~~-------------------------:---::--~~-Evelki gÜn 7,40 da Caddebos- !erinde n kalkarak meseleyi a nlamak 

tanından hareket eden Halep vapu-
1 

istiyorlar, fakat yanlarındaki ka-
runda bir takım gençler makine dınlar : 
d · - Aman, aman.. Yerinden ka-
aıresinden başlarını içeriye uz.a- lktna, sana da bir şey yaparlar .. 

tarak: 'Baksana vapurda deli varmış ... 
- Voyvo!!. Voyvo!!. Diye buna mani oluyorlardı. 
Diye ateşçiyi kız.dırmağa baş- Ateşçi ile gençler vapurun he·· 

lamışlardır. Ateşçi evvela buna hiç men h<'.1· tarafında dönüp dolaşmış-
aldırış etmemiş lıikin: lar ve nihayet kamarot ve sair m e

ınurlar işe karışarak ateşçinin hid-
- Ate şçiye voyvo! deti yatışhrllnıış ve bir vak'a çık .. 
Diye bağıranlann adedi gittikçe modan hadise kapatılmıştır. 

çoğalmağı: başlayınca ı<an tepesine 
fırlnn11ş, elindeki küreği bir ham
lede yere niatak merdivenlerden 
yukarıya çıkmıştır. 

~unun üzerin voyvocu gençler
le hıddetlenen ate;çi arntında he
yecanlı bir kovalamaca oyunu baş
lnınıştır. 

Bu müthiş teliişı gören vapur 
halkı birbirine g"rmişler ve mes. 
eleden haberleri olm yanlnr: 

- Vapurda bir cinayet olmuş •• 
- Adamın bıri çıldırmış, her 

kese s taşıyormu .•. 
- Yan kamaradn bir kaç 

arkadaş içmişl r önlerine gelenlere 
sataııyorlnrmış ... 

Diye ttrlü turlü fikir yürütü
yorlardı. ~Erkeklerden bazıları yer- 1 

lznıirde bir kaza 
İz.mirde vukôbulan tramvay hıı

disesi : Birkaç gün ~vvel İzmirde 
şehit F' lırettin karakolu önünde 
herkcsı telaşa düşüren korkunç bir 
hadise olmutj~ ~. 

Ağız ağıza dolu olan bir taram
vay tam Knrataşa, Şehit Fahrettin 
karakolu önüne geli ıce birinci me
vki arabanın ön tılrafından bir alev 
sütunu yükselir ve mütenkibc n nle
ktirilder söner. 

Bu ani hadise üzerine tn mv Y• 
d kiler telaş d üş e r , kad lar 
bağnşmnğa bnşlarlar. Etra ft an ;e
tişenler de oraya birikince ı. ara ı::o
Iun önü epeyce 'kalaba~ık ~)ur. 

Bir az sonrn da hııdısenııı sebe. 
bi nccını birlısine vatmanlık ~~ı et
mek istenll}csinden ~ılunış o~~" 
anlaşılmış ve tolni zail' of muştur. 

Hır ba~ka ı oııd m daha J"ialwtli 
ç ıkarak att·~ı ta gLirültü He cam· 
ları kırı' ı>r 'P hım un iıı rıııe tıp
kı nı~an )( ı erindf' gıl11 ar lıkt u 
hir adam ha~ı goı uııu) or. sakallı 
bir adam ba..,ı .. 

"Pere Hunılıeıt,, ııı giı1..cl ha· 
~mı te:his t>di) oı um. 

ME>.ger bu ha}laz ~ocuıdarın 
ta:;ıa tuttukları ) er. bizim ıa\ dllı 
ıııanastıı ımızını~ ... 

Küçük k ihsenin ) .uımda. <' kı 
bir rahip kJ\ dfetine hür~nen. '•)\•. 
re Humberı •• heni h ın bır 1 -

he ... ümle kabul f'tti: 
_ Bizimle ) rmek ) İ) ec ek inız 

değil mı? . . 
"f rerc Henrı,. yı dP tan mı 

olur:sunuı.Soııra " nr., ini Zİ)arrt 
ederiz. Bunlar üç tanedir \ C' ok • 
dar } alııızdırlar ki altı SPnede 
yalmz iki 1 'raıısız se) yahı ~ordü
Jer: H· i, Sur;.edeJı geliıkPn ot"'
mobiliniıı lastiği patlay aıı bir za
bit .. . 

- Size taş attılar değil nıi? 
. "_Pere Hunıbert,, omuzlarını 1 

sılktı. 

- Evet, dedi, şimdiye kadar 
122 canıııtnz kırıldı. la at 
'Camlar ... 

cdiyo"'. Koca b r t nin iki sütu-
nunu Kon d lmı.ş bir budala 
Fransız Papasının saçmalan ve 
orada ziyaret ett ri ' Ör,, namını 
taşıyan ap 1 ıl i fr ız kadınının 
Zlrvalnr d'>l r > r. 

iki çotuk taş ~tınış, papa;zın 

camı lu,rml~ \ e bundan ahkam 
çıkarıyor ! F a ız üf uzu b 'tmiş, 
her n Vl din le hd J gı p opagan
dası ' ar imi~, Amerikan hıriıti· 
yan cemi)'etlerine karşı da ayni 
mücadele his ile hareket edilmekte 
imiş gibi daha bi r çok nkralan 
olan bu garip ve küstahane yaz.ıJn. 
rın içine, M. Korab, bir takım da 
resimler ila\ c etm ş ••• 

Koca b'r gazete namına ıeya-

hata çıl.an bu zavallı muharririn 
koca bir ın il p hareketi içinde 
çalkan n koca 1 rkiy d Kony da 
ki budala Papaım bir kaç bunamış 
liif ndan b şka şa}ar.ı dikkat bir 
şey görmemesı hazin hadisedir ve . 
M. Korab'a şunu da söyleyebiliriz ki 
ege r Konyadaki p a p a z bizim 

vicdani telekkıy hmızJan rahatsız 
oluyor kendisini burada zorl 
tutan da ~oktur. Geldiği y er cr. 
daha dogruıu vaktile kendilerini 
kara kargalar gıbi bizim botı· 
mız uçurtmuş mem "' etlerine dö-
nebıhr e . 

Zahire horsiıs 
Z hire bors ı nı~ mnamesi 

yapılır n orsa m c ısi i~aresio.e 
kıml rin iştirak eeıeceklen tesbıt 
edilmi , fal<at manet mümessiH 
hakkında L-11- k yt konmamışb~. 

Bunun üzerine:- ehremaneti te .. 
şebbu" ı: bulunmu n'zanma C• 

nin b ı r m ddcsı t dil edilmiş, 
emanet ekme t iılerile yakı dan 
alak dar olduğu için emanet ik ti
sat müdür! rin" de bo-rsa mecl"ain· 
de hazır bulunmaları karar altına 
alın ıştır. 

Bu d fa Ikti t vek"leti 7 mart 
tarihınde nizamnamenin 17 inci ma• 
ddesıni tadil etıniştır. Bu maddeye 
göre borsa k t i umumisi ile ko• 
miscri m clisi idarenin tab;? 52a• 
sıdır. 

Katibi umumi borsa m disi ta. 
rufınd n 'ntihap ve ticaret odasilo 
iktisat v • t' tarafından ro mu
riyeti tastik edı etektir. 

Bu m dd tadll ediJ'rken evvelce 
iliiv eaıldıği h ld , emanc iktisal 
müdurunll.n işlıraki kaydı unutul-
muştur. . 

Nız.amnnmenin bu ~~c!d~ 1• bu 
suretle tadil edildiği ıçın ıktisnt 
müd rii yalmz 1 tiş n v ... ) ~t~e mec
lisı ıdorcyC' iştır k. dcbılıyor v:• 
hakkı hu:ıurdan d a ıslifade cdemı-
yor. 

Bu ,.,,r tI ekmek i 111cri, maı-
n t müıne siUınin nol taı n~ 
alınmak ızın k.ırarlaştınlıyor. 

ş hreman ti, kend· "ktisat mü• 
dürilnun de esk" · gib", meclisi idıır 

l rma i t tnı 

t 
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Korucu, elile, çaltların arasın
da yükaeleo eski, harap bir dı1varın 
zaman ile oyulmuf ve pencere 
gibi açılmı4 bir deliğini göstererek: 

- Markinin malikanesi itte 
oradadır... Yola kadar parkın ke
narını takip edi) or ! 

- Ben bu Markiyi raliba tanı
yorum. Eski bir ıuvari zabiti detil 
mi? 

-Evet madame la baronne, harp 
esnasında mızraklı suvari miralayı 
idi. 10 ıenedenberi, mütarekeden 
bir az sonra, şatosu.na çekildi. 

- Kaç yaşındadır? 
- Altmıf... altmıf iki. 
- Evet, o kadar olacak ... 
Kont dö Rosem ont'un akrabası 

dejil midir ? 

1 

an beni beklemesini rica et, iniyo
rum. 

Roiande düşündü : Mukadder 
bir görüşmeyi g-eciktirmek neye 
yaradı? Bunu bir an evci bitirm~k 

lazımdı. Öyle bir muamele 
yapacaktıki Marki bir daha gr.lmek 
cesaret ini kendinde bulamayacaktı. 

Büyük salonda, balkona açılan 

camlı kapının yanında ayakta du
ruyordu. 

Rofande görünce Marki eğildi 
ve dedi ki: 

- Sizi rahatsız ettiğimden do
layı affıruı.ı rica ederim. Fakat ne 
de olsa bizza~ gelip arıı itizar et
mek istedim. 

- Arz1 .itizar etmek mf? 

; - ·. ' - , ~ ·tr •. 
- Teyze zadesidir •• 
- Hatıram beni yanıltnıayor. 

Eaaıen ••toyu aldıjımız zaman Mar
kinin komıumuz olacajından füphe 
etmemittim. Ekıerya evde oturuyo
rum? 

- Evet madame la baronne, 
bilba11a iki ıenedenberi ... 

- Hasta m.ı? 
- Hayır, hastalıktan dej'il ... 
- O halde neden ? izah et 

• Guillauıne ,, ? 
- izahı mütkül... fak at ma

dame la baronne Markiye tanı
yor, töhretini de bilmeıi lazım gelir. 

- Biliyorum... Onun her kesi 
tuhir eden bir erkek oldutunu 
ıöylerler. 

- Dofru buraya gt'lir gelmez 
öyle oldutu derhal f arkedildi. iki 
a~ rezalet bile oldu. 

-Ya! 
- Belediye reiıi karısını bo,adı 

bir batka " Kont ,, ta M~r~iye J•· 
hltle.rini röndererek kendısını duel
loya davet etti. 

- Sahi mi ıôylüydrsun ? Bu es
ki miralay meter tan bir don juanmış! 

- Bereket venin ki ya,lanınca 
Marki bir az uslandı, 'sükunet bul
du. Topraklanna çekildi. Bütün gün 
avlanıyor ve nadiren dışarı çıkıyor. 

Bu malumat kıymetlidir. Bir in
ıanın yanar dağın yanında durdu
tunu bilmesi her halde fa}dalıdır. 

Korucu , kırmızı bıyıklariyle 
w\llerek· 

- Oh... Madaınela baronnc'un 
hiç bir korkuıu olamaz. Bu sönmüt 
bir volkandır! 

l ',., r · 111 a J K f) A "" . .:. ~ı "" lıl~-'" l, ] ') '.'_<) " :;-cı 1 • 'J • ". • - ' -
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MACERA· A 
Parası çok olana bankalar kralı , petrolu bol olana 

petrol kralı diyoruz da sayısız . .. 

macerası olana ne:den Maceralar kralı demeyelim? 
Parası çok olana bankalar kıralı, 

petrolu bol olana petrol kıralı di
yoruz da nyısız ınacerası olana 
neden maceralar kıralı demeyelim? 
İtte maceralarını nakle bqlayaca
ğımız alman tayyareciıi Plüşov da 
"Maceralar kıralı,, denmeğe layık 
bir adamdır. Çok tayyare düfürdü
ğü için değil, fakat çok macera 
geçirditi için methur olan bu zaz, 
bug-ün dahi rakip olduğu yelkenliyle 
ve bir kaç arkadafı iJe beraber 
Amerikanın en cenubundaki atef 
araziıinde bulunan vahtilerin haya
tını tetkik etmek üzre oraya ait
mektedir. Bizim anlatacağımız ma
ceraları ise büyük harbin iptida
sından bqlar. Bu huıuata daha 
fazla tafsiJit vermeti zait addede
rek hikayeyi aynen nakle baılayo-
ruz. 

* • • 
Gazel bir haber 

~ugünden ~'ibaren hatıratını, müthiş 
hayatım neşre başladığımız 

mac:eralar kıralı • 
PI.ÜŞOV, serı;eri kıyafetile! 

kar bastırdı, uçuş meydanının üs 
tünü kapladı. Bu defada karın ka
lkmasın~ beklemeğe başladık. Diyo
rum ya, her şeyden evel sabır 
lazım! 

Haftalarc;a müdder karlır '.kalk
mıftar ürnidile uçuş meydanına gel
dim. Bembeyaz tabakanın yt\rH 
yerinde durdu(unu görerek husroınla 
döndüm. 

Nihayet şubat ayıncf a havalar 
açıldı, bea de fub-_tın birinci günü 
ilk olar•k gilvercinimin ilıtünd~ 

havalandım. Bundan sonra havalar 
müsait gitti ve ders uçuşları inti
zam kespetti. Daha üçüncü uçufumda 
muallimlerim beni yalınız bıraktı. 
lar; kendi başıma souk kış havasın
da döndüm dolaşbm. Dördüncü 
uçuşta m\lallimim sordu: 

- Nasıl yüzbaşım, pilot imta
hanına talip olmaz mısınız? Güzel 
bir rekor kırmış olursunuz. 

- Hazırım hocam, isterseniz bu 
gün bile imtihan olurum. 

· On dakika sonra latif kış sema
sına doğru yükseldiğim ve mualli
mimin oana tarif ettiği kavisleri 
çizmeye başladığım zaman kendi-

Jidiyordum. Bu güzel havada ceve!n., 

etmekte hahikaten bir zevkti. Dön. 
düm, dolaştım ve nihayet imtiltanın 
en ehemmiyetli bir faıiı olan yere 
inmeyi de muvaffakıyetle yapınca, 
hocam, bana doğru ko~tu harar tle 
elimi sıktı : 

- Artık mükemmel bir pilotsun. 
Bendeki keyfi sormayın, bundan 

sonra mektep uçuşu bitti, tek başı
ma mukavemet uçuşu yapıyoram. 
Her gün yüz beygirlik makinel~rcicn 
birine atlayarak canırnı!l istediği 
gibi havalarda dolaşıyorum. Y cnf 
bir tayyarecinin duyduğu bu tatlı 
ve bulunmaz hisler arasında daha 
iki ay geçirdim. Nihayet yeni vazi
feme gitmek, aziz. ve se\·glli mem. 
leketiınden ayrılmak zamanı geldi. 

Clngtava hareket 
Rusyanın ısteplerinde ve çölle .. 

rinde günlerce devam eden bir de
mir yolu seyahatile uzak ~arka doğ
ru ilerleyoruz. Mukdeni, Pekini ge
çinceye kadar başımıza hal gel~i. 
Nihayet Çingtava vasıl olduk. ilk 
Alman sesini işittikten .sonra 
sonra devam eden on saatlık 
seyahat hep ek:Imiş tarla;ar, fev
kalade güzel çiçekli bahçeıer, ve 

1 _s:ülJer arasında geçti. Nihayet tren 
(iinıtav'un büyük i::tasyonunun önü
nde durdu. 

Yine bir alman vatanında ve 
bir alman şehrinde bulunuyordum, 
Buranın kendi şehrimden farkı, ya
lnız uzak şarkta bulunmasından 
ibaretti. 

Arkadaşlarım beni karşıladı. Uf
ak Mongol beygirleri arabamızı çe
kerek beni yeni vatana götürdü. 
Tesadüfen o gün İngiliz. b~ hriyelile
ri ile bizimkiler arasında futbol 
tttaçı varmış, öyleden sonra oraya 

gittik. Şimdi tekmil Çingta v ahalisi• 
nin tvplandıtı bu meydan bir kaç gün 
sonra be.nim uçuş meydanını olacaktı 
sebeple bir taraftan maçı ıeyred· 
erken, diğer trafaaftan da meydanı 
tetkik ediyordum. 

~ ~avı ~aret.. elen glb 
sanca g misi efradiyle biıimkil•r 
arasında maç pek meraklı oldu ve 
neticede 1 :_l k a. .. abere kaldılar. 
Kimin ti na ge irdilCi o gün ora· 
da ve o kadar samimiyetle oyun 
oynayan bu insanlar ancak üç ay 
sonra biribirinin boğazına sarılacak• 
lar . Yine bu · mavi yakalı alman 
bahriyelileri idik "Karanel,, deni 
muharebesinde bu inıliz sancak ge• 
misini, yanı "goad Hope,, yi yigir· 

mi yedi dakikada bahrimuhitin dibine 
göndermişlerdi. Evet, kim tuav. 
vur edebilirdiki bunu o gün yalnız 
arkadaşlık ve ahbaplık hDküm ıü· 
rüyordu. 

mi dünyanın en bahtiyar adamı _:a;;;;d~-~====,==..::'==""""'="'-===.--
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Bu s ıcaLlarcla ... 
lulltol ovnanır 111ıt 
Futbol itibarile temamen ölü 

bir mevsim içindeyiz. akin sakin 
oturan insanlara menfi bir tesir 
yapan bu sıcak günlerde futbol 
oynanmasına elbette imkan yok· 
tur. Bu itibarla mevcut tatil hem 
tabii hem de zaruridir. 

F~kat sıcakların hayat için teh· 
Jikeli olan şiddetine rağmen hala 
ötede beride futbol oynand~ğ~' 
hem de günün en sıcak saatle~ı~.ın 
intihap edilmesinde mahzur ~fJrul
mediği esefle müşahede edılmek-
tedir. 

Her hangi bir rheraklinın, ken· 
di sihhatini yene kendisi gibi dü
şünmeyen bir kaç arkadaş daha 
bularak, günün her hangi bir saa
tinde meşin topu tekmelemek ~u
retiJe sıhhatine kastetmesi elbette 
men edilemez. Kendi ha"at ve sıh· 
batını düşünmeyen adar"nların ha
reki.tına müdahale e.tmek hakkına . 
malik değiliz. Lakin teşkilata men· 
sup kuHtplerin bu havalarda maç 
yaptıklarını da görüyoruz. Kulüp· 
ler kendi camialarında bulunan 
gençlerin sıhhatını siyanet etmekle 
mükelleftirler. Her hangi bir ku
lübe intisap eden bir ğencin sıhhatı 
ile alikadar olmak, onu muhafaz:ı 
etmek ve korumak o kuliibü idare 
edenlere düşen ehemmiyetli bir 
vazifedir. Bu idareciler genç oyun
cuları, spor iptilası amma her 
fedakarlığı mubah görecek yaştaki 
gençleri ikaz ve irşat c;decek yerde 
onları beyni kaynatan sıcaklarda 
müsabaka yapmağa icbar ederlerse 
buna ne demeli? 

Bu yanlış ve hatayı hayatla 
ödemek ihtimali fazla hareketi 
maalesef büyük kulüplerimizin 
yapmakta olduğunu söylersek ka
rilerimizin haneti artacaktır. Fa· 

~ 

kat maalesef hakikat budur ve 
sporlln memlekette alemdarı vazi-

. yetinde bulunan teşekküller bu 
gibi zaruretleri her kesten İ)'İ an· 
layarak takdir ve tatbik edecekleri 
·yerde yanlış bir yol takip etmek 
suretile hatanın pişivası .olmakta-
dırlar. 

Bundan 4 • 5 sene eve], min
taka ıne:rkez heyeti, o zaman reis 
bulunan Burhanettin beyin tavsi-
vesile · bir karar ittihaz etmiş ve 
~ıcakların en iiddetli zamanına 
•1 o:adüf eden bu mevsimde futbol e_ . 

marn re.smen men etmı~ti. ovna e· 
Ö zaman bu karar: 

_ A canım. Bu kabil karar-

ı .. m var? Her kes kendi ara ne uzu k 
d bıkmamış yal Bunu u-

canın an ~ fi değil-
lüplere tavsiye etmek ka 1 

miydi? a· ıa· 
Şeklinde itirazlar sP.rde ı . ': 

Fakat bu kararın tecdit edihnedığı 
şu bir kaç senelik tecrübe gü::ter
mekteriir ki bizde maalesef hu ka· 
bil kararlara daima, hemde şiddetle 
ihtiyaç vardır. 

Bizim sporcularımiz, spor ku· 
lüplerimiıi idare edenler, her ne· 
dense, keudi kendiliklerine doğru 
yolu bulamazlar, bulmak i~tem~z· 
le;, Daima hariçten idare-edilmek 
istey~n hu teşkilltları direktiflerle, 
kararlarla, tebliğlerle doğru yola 

sevketmek icap etmektedir. 
iskemle kavgası içinde dünya 

ve masivayı unutan alakadar he. 
yel bu işi bir tenezzülen toplana· 
rak iyi bir şekle rapte mek ina· 
y ... tindebulunamaz mı? 

Bu iş. ge~lilt~. bir~ 

muhayyel va rtlarla bir sürü taraf
r tar toplayarak bloklar tesi::: etmek-
~ . 
ten çok daha hayırlı ve nafi olur. I 

fener bahçe müessisan hey' eti j 
Fencrbahçe katibi umumili- . 

ğiııden: / 
Kulüp miies~İ!Olan hev"eti 23 

Ağustos Cuma günü sa~t 10 da i 
içtima edeceğinden azayı muhte· j 
remenin teşrifleri rira olunur. 

====~==ı 11.-tıbaslar ,. 

Türk-İl~lgar 
iktisadi yatı 

- --
I 

.. 

5 Ağultsa 1929 tarihlli La Bul
garie gazetesinden: Bütün mesaili 
muallakanın tasfiyesi için iki hü
kumet tarafından ittihaz olunan 
siyasetin meı'ut neticesi olarak, 
Türk - Bulgar dostluğu gittikçe 
daha fazla teeyyüt ediyor. 

Bu tasfiye bua-ün, revabıtı mü-
. tekabilesini sıklaşbrmağa ayni 

Kadın cisimleri garip kanunlara tabidir: Ağır cisimler SUJU1l sathında kalır. Hafif cisimler ise, 
tiirlii, turlil, de'rinlllre. dalarlur! ... 

şiddetle çaJı,an iki memleket 
araaında, geçen seneler zarfında 

deaterea olunan uzlaşma ve mu
ahedat serisine istinat eden bir 
hakikattir. 

Türk ve bulgar efkarı badema, 
her iki miJJete hiç bir faide ver· 
memiı olan vaki münazaatın ni -
hayete erdirilmeıi lüzumuna kat' -
iyen kanidir. 

Bulgarların ve Türklerin uzak, 
yakın mazilerinden aldıkları yeq-ıi
ne ders onlann birbirine iıtirka
bımn ancak müşterek düşmanla
rına faidebaht oldutudur. Bu ka
ziyye Ankara ve latanbul rüfeka
mız tarafından ileri sürülmüş, mü
naaebatımızın tariki tahlil olunur
ken, iki tarafça bu kadu kuvve
tin beyhude yere israf edilmit ol
du~u neticei müesaifine varılmış
tır. 

Sükunet ve tasfiye yollarını 
ebediyen seddeden bütün bu teş
viıat ve tahrikat devresini takip 
eyliyen büyük tarihi hadise, elbet
te bizim zihinlerimizde olduğu ka· • 
dar ,arklı kom,ular\mızın da ru
hu~da husule gelen necatbahş 
tebeddüldür. 

Butün bu esbap dolayısile , 
Türk-Bulgar dostluğunu, geçen 
rubu asır zarfında Balkanları o 
kadar derindı:n altüst eden hadi
satın mantiki bir neticesi addet
mek tabiidir. Hatta, Mahmut Bey 
ve Falih Rıfkı Bey gibi o kadar 
hurafeler ve fel aketlcr meyanında 
bu neticede yeg-ane mes'ut hadi
seyi gördüklerini zannetmekle ha
taya düşmiyorlar. 

dan tanımak arzusiyle Türkiyeye 
2iyaretlerini _çoğaltmı,lardır. 

Diğer cihetten, türk münevve
ranı ve bilhassa genç cümhuriyetin 
içtimai ve umumi hayatını tanzime 
memur edilenle:-, milli teşkilatımı
zın bazılarını mahallinde tetkik 
etmek maksadile sık sık memleke
timize geliyorlar. 

Hatta yakında türk tacir le~inin 
bulgariıtanı ıiyareti y~ j>iı bulzar 
parlamento, gazeteci ve, tüccar 
gurup unun Ankarayı ziyareti mev
zubahistir. 

Bunlar, nüfuz cereyanlan vü
cuda getiren, ve netayicinin her 
iki memlekette hissedilmesi ge
cikmiyecek olan mü tem adi teatii 
enzardır. Bunun için, iktisadi sa
hada Türk - Bulgar dostluğuna 
tercüman olmak imkanı, çok maruf 
türk gazetecisi Yunus Nadi be
yin 31 temmuz tarihli Cümhuriyette 
ima etliği imkan gözlerimize yarı
nın Türk-Bulgar miınasebatının 

1ağlam ve sarsılmaz bir esas üze
rine kat'iyetle yerleşmiş olacağının 
tahakkuna bir delil gibi t; örünü-
yor. 

MiJletleri gayıete getirebilen 
dostane hissiyat ve temiyülatın 
kıymeti ne olursa olsun, onlar bu
nun mahiyetinden hoşlanmazlar. 

Onların gayretleri yevıni ha
yatın ihtiyaçları ile uygun gelmesi 
iktiza eden umumi prensiplerin 
mevkii tatbika vaz'ını istihdaf 
etmelidir. 

Türkler ve Bulgarların miJli 
faaliyetlerini kendilerine yeni ufuk
lar açacak olan yeni istikametlere 
tevcih ederek mazide irtikap olu
nan hatalardan içtinap etmelerin
de menfaatleri vardır. Bu noktai 
nazardan, iktiaadi teşriki meıai 
bize siyasi sahada maaşşükran 
mevcut olan dostluğun !azımı 
&ayri müfariki gibi görüniiyor. 

Ehemmiyeti 'üpheden vare.8te 
olan Türk - Bulğar münasebatının 
karakteristik tekamülüne filen ça
lıııyoruz. Bu tekamül yavaş yavaı 
fakat emin bir surette ilerliyor. 
Her iki memlekette türk ve 
Bulgar tabalarının hemen her 
gün tebdili mekan etmelerinin hu
sule ge tirdiğ'i rikkataver tezahü
ratı samimane bunun delilidir ve 
gazeteler bunu kaydetmeti vazife 
edinmiştir. Bu tezahürat milleti
mizin maıiyi unutmak ve yalnız 
h li v.c bahusus istikbali düşün-

a k arzusunu her şeyden zivade me . 
, t edilivor. Bunlar Türklerın 
ıspa J kd' - · .. 

b }aarların ye ıgerıne gos-
ve u. f . r ı·k 
termeğe başladıkları eyızl ı a ad •k: 

· zamanda ara arın a ı 
nın ve aynı 

Böyle bir teşriki mes:ıinin İf 
aşkı miiıellem olan miUetlerimize 
temin edeceği fevait üzerinde faz
la tevakkuf faidesizdir. Bunu me
ydana getirecek vesait sreJince, 
bunu keşfetmek kolaydır, yeter ki 

hüsnü niyetten beriki taraf ayrılma· 
aın. Milletlerimizin anlaşma ihtiya
cını tiddetle hissetmekte olduğun
dan, denebilir ki iki sağlam köp
rü şimdiden atılmıştır. 

Mübadelei ticariye hızını alın
ca, her sahadaki revabıtamızı nak
abili infisah kılacak daha yenile
ri der'akap meydana gelecektir. 

haltmak arzularının ıa-
teması ço6 . d ı·ı· . 

. b'l' ddü cerh bırer e ı ını yıı ka ı ı re 
teşkil ediyorlar. .. k bil zi-

Bu milnaaebetle, mute a . 

h k' k. aldatmıyan bar yaretler, a ı 11 • d 
al'mettir. Filhakika, bu mevıı~ e 

Borsada muamele 

lstanbulu ve Türkiye Cümhurıye· 
tinin diter mahallerini ziyaret eden ' 

darillflncınlulann ve diter seyyah 
ıruplann adedini tHbit etmek ls
t~ kimH ma,külata fiUter• 

aaıı• clMulfQa~ t11oAr. 
b:ı ,,, , ...... , ..... bti ~ 

Dün borsada iaterlln 1015.5 açıl- /' 
mış. 1017,25 kapanını,, 1018,25 yu
karı relınişti.r. Düyunu muvahhide 1 
192,15 açılmıf, 192.20 kapanmıştır. 
Bor11 harf cinde 'tlrk at~uı ilze. 

.,rt~ , aai,s;W9 kal'fftW:'t~~eıe 
i#,'Ütıı~ ~·::ırT11 • • " b 

GARY COOPER 
Holcvodun en güzel erkek ar

tisti bu resimde gördüğünüz Gary 
; oeper dir. 

;:---=---
lii 

... ----- --- -

Sinema yıldı,,lan içinde tebessümü ile maruf jon Gilbert şimdi sesli 
filimlerd~ çalışmağa başladı. Güzel artist yeni filiminde bir papapranla 

berber oynayacaktır. Bu resim artistin papaganını aİıştırırken alıQmıştl•. 

Bu9ün başladık 
MaceraDar kraBo 

, .. ıl.ef ri"}fanıızı okuyu11uz! 
'\ 
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20 Aeustos 1929 kanıhivo, nukiıt borsasi fiatlar 
v • 

ll .. !!P!'!l!!'!!!'!'!!l!lll!!!'!!9m_.. ... ~mıl!lll!!!:l!!~IP!!!!!'!!!!!W!!!l!!llllıı----· ........... .,!!lll!lmll!l!n~ 

A~ıldı K•~,t=-=---... ı~~ 
' Nukut 

l Iugmz lira1tı 
1 Amerü.a dolu 
20 '\'un•• drabml 
1 Almac ra,h, O\ark 
1 A"••t~a ıhol 
IO lAJ Ra•aııyı 
IO l.aon 1!1•111•r 

\ -j "' Talıvilat 
10141 501016, 2:> ~ >f l Te11fp ~B.S 

208 50 208 7 5 '1! ~ l 
54 H = Q. 2 ,. {D. E) 

491 Sil 19 7 5 ;: -:_ 3 (F.J) 
2111 7-; 30 • = .. 
2f 62 24 75 ;:.;.111 tah~'-"'li D. \', 

1 

82 75 aııl ..... O.il. A-. 
164 164. 25 Oelııf4-.laddı.&y !a 

1 fdft'9•1' norhıl 
1

' :ıo Fren11• lnuı.ln 
20 ltalr•• lireti 

19 tHI 19 1~ .__.ıal u ..... , ş. 

219 2ı'l 25 le'-baJ -oalw 511 1-il 
121 75 122 ~ ErMM MS<i4oıa 

JU '1 I• 

20 ~U.."'11:-t Ç•k Jeluvak 
1
' 1 Çırıa•eb• tü~lyeı 

l Zlod ~hlııtaa 
2s 28 2 ,~, Hittıe 4'enedatı 

ı ,, 20 Dfuu roınuinya 
1

' ' 20 BeJrllı:a Franlu 
l ı 

1 Peıeta bp•D)a 
JO lnltre rrıuılu 
l Necicllye 

Çek 

75 'U 
114 75 

801 2S 
801 

= ' 1111 
so· :: 
25 ,,. 

I~ 
Londra 1bterlln1015 5( 1017 25 ~ 
Nl..,-ork 1 dlrk ı... Do. 0,47 75 0,•'7 68 ,ı< 

ı. l>•nkaıl 
Misla itih.,. Milli 
o-..u B ... 
JlfilH fkdut Hk. 
Tı..,.ec .,, Mllfl 
Laa: Bir. 
Şirketi Hayrlvı 

- Temtta 
Ra~ •aporlar. An 
Aa.n.1·. yolu 

• .. • 100 Parla ,. Fraak 12 19 ı: 17 
Mllaae 11 Uret 9 J 2 9 11 ~. Mııdanya·BW'N * Samıua Sahil 

~ Trauıny 

~ Türkiye .ıw 
::ı. hdla4ıt • 

Berlı. 11 Marlı. 2 00 l 99 
Sofya " Leva 65 87 65 62 
Brtklel " BeJıa 8 .ıs 1 42 
A.aaUrdam • Florla l 19 1 1ıs Cbann ,. Fraak 1 47 1 47 
Prq ,. 1'urua 16 10 16

1
05 S!: 

,.,,.._ .. ŞJJio 3 38 a 88 ,,~ 

itimat • 
vlU'k ılsc>rta 
Boakıırt 

Madrit " Pur.ta S 24 8 Z3 :1 Anadol11 A.. T. 

VllJ'faft " ZeJoti 4123 4 24 il ~ 
Ad.aa ., Dratıml 56 86 36 86 .,,,, 

lıL Cmum. 
Balya ltaraayd1n 
Anlaa Çime• 
BaJurklSy " 

Bibet 10 Ley 1'111'\lf 24 87 2~ • 
tloakoTa l Çroaeaı 1072 1074 ~ 
BeJçat rilrk llra11 Oln. 27 O':' 27 0:1 il 

~ Q.. 
TGrk Umllr )f, 

Mermer Taıı Ş. 
Hna guı, alelı.trllı. lıtikrwslar 

istikrazı D. \'adeli 
Dlyasaa aaunlalaecle 
ikramiyeli dıl'mlr yolu 
1902 Gümrükler 
1903 SaldlmaJU 
1905 T.UU..d Aakulye 

f ! :::: ~-tip 
~ 1901 1905 

1 
;::._ 1908 T -wtip 
Q 1908 • 
... 1909 

J909 ..., ...... 
llS9 .. 

95 50 
191 75 

ı a 
95 50 'ÇI'· .. " temeııu 

192 25 
t'ıı\Odar• 'Kaılık3y 
Jaaıar 11Jubba 
i•taabul T. Aao. 
Rlhdm dok. Asa. 
İulbat clatlraaeaal 

~ ~ark ıt arlı usa 
:;· b&. 1'aMpları 

111:"' ReJI (bıali tadi,f!.) 
~ 
::, Türlı. rüt. A•o.. 
~ Duban Tiir)s " 

Şark detQomea. 
MIJli!__blr •~eı~~ 

' 

1 

1 

H 15 22 -

1 ' 

1 

1 

1 

91 ICJ Sl 

1 

4l 50 "' 

1 
1 

' 

Dün gelen zalıire, hububat 
Dün afyon satışı olmadı, satıcılar iddiala
rında devam ediyor, alıcılar' iş yok,, diyor 

Anadoludan 16 varon butday, 
1 nıon arpa, 13 balya tiftik, 4 san
dık afyon 164 hararkaza, Trakyadan 
6 vaıon çavdar, 1 vagon nohut, 
1 vaton kufyemi, 4 Vagon keten
tobumu, Deniz tarikiyle 173 çuval 
butday, 140 balya yapağl, ecnebi
den 1199 çuval un relaıittir. 
ISTANBUL PiYASA FlATLAPI 

ı.. Butday: Dün yumuıak butday-
lar 17 kuruı 27 1/2 paradan 18 ku
rut 25 par•)'• kadar, sert buj"day
Jar 15 kuruı 30 paradan 17 kuruta 
ı:adar. Sünter 16 kurut, Juzılca 16 
F.turuşa aablmııtır. Kufyeml 20 ku
("f 20 paradan 21 kurut 20 paraya 
11adar, ketentohumu Bandırma 22 
kuruş 22 S/4 para, Trakya 21 kuruş 
30 paradan 21 kuruş 35 paraya ka
dar. Çavdar 13 kurut IS paraya 
ıablmııtar. Atustosun ilk haftasına 
Daıaran ketcptohumu fiatları dilt
mGttilr. 
ECNEBİ PiYASA, }'lA'l'LAIU 

19/8 20 

Londra ı Butday fiatları satlam 
talep azdır. Manıtoba 3 numara ko
rteri 59 tilin okkası 17 kuruı 
64 9/10 santim. Baruzo korten 48 
9ilin 9 pens okkası 14 ~uru§ 58 ~il.O 
aantim: Liverpol buğday teşrmı~ 

eYel 100 libreai 10 tilin 2 718 pens 
okkası 14 kuruı 77 3/5 Hntim: 

Şikago Hartvinter 2 numara 
buıeli Eylül 138 t-4 sent okkuı 13 

t"'elemenk Bahri Sefil 
Bankası 

Merkezi 
Amstedram 

Galatada karaköy bani daire! ınah~usa 
telefon Beyoğlu 3711 • 5 Merlw 

oıtaneıi ittiulinde Allalemci han 
elefoo btambul 5(/) heroeYi Banka 
'muanıelltı ve emniyet kac3 l,\rı icarc 

:Merkezi idare Berliu 
Telefon Btıyo,glu 247.248·984,985 

l'e wanbul 2842,28~ 

Banka muamelatı 
ve kasalar ican 

.===-_:_---:_ - .:. : .:. --: . - ---=- iiililiiiiiiil 

kurut 60 2-S ıantimı Vlnipek bur
day Teırlnevel butell 164 1-8 Nnt 
okkası 16 kuruş lS 1-10 aantim: 
Varna yumufak 78 siklet %3 analiz 
100 kilosu 670 leva okkası 12 kuruı 
66 9-10 santina, ---

20 Ağustos 929 Ticaret 
lJorsası f idtları 

............ ....,,!!l!!!'!!!!!!!!i:!llP'!'":~--..... 111191--~. 
Aııarı za mı 

Cinai . p, K. p. 

Bugday :rBade 1 --l 
oudarlı 

Yumutak l7 27 18 25 
Ku.ılu 16 Ot l6 00 
Sü•ter ltı O 1 6 OU 
Sert Hl JTOQ 
Dl•me 
Sert aaalalıat 
Balıarlataıa 
Eeaehl 
Çavdar 
Maır 
Arpa 
M•rel•ek 
N111a11t 
Fa•ul1• 

ı~ 1 ıs ıs 

iııaaa 
1'uu•ml 
~ ulrf 

20 20 20 20 

Uu kJlo 
Ek•tra lkıtra 
t: .. ıtra 

• 

Birlad ywmuf8k 
.. Seri 

ikiQC!İ 
•'•nclık kabuklu 
Fındık içi 
Saadık bot•ltma 
C.vl:ı: 
Aflyoa 
Afi7oıa Malatya 
\apata 
\ıkaamıı 
Tiftik 
O•lak 

12'>0 
13~0 
1260 
060 

3!500 
CJ ı 

ıu 

= 

SA~e~·e ; ~i; 

ısoo 
1350 
u~s 
ı:ııoo 

iSO(J 
91 

175 

KTOR M. Talip Beye 
5 6 gün evvel haber verilmesi 

Sirkecide emli Zade Hanında 
Numara 1 Telefon: banbu 

1486 

it arıy<>rum 
ZirRat mektebinde t•hsil gördüm. Her 

hangi bir müeı eıc oluna çah~cağım. Elli 
bin liralık kefil de \Crebilirim. 

Çenberli ta~ cinrında meırutiyet 
han ·o. 2o Baki 

lrtinal 
lstibkAm binbaşılığından sıılltekait 

Ahmet Siddik hey vefat ıl'derek cenazesi 
bugün ölle vakti davul a&• cauıi ıerifi 
.klf}woaakİ ban .. inden uJdınJlrak CI• 

oııe ııım~u Qldcıleda Ediruo kapueu 
kabtiltaıuoa defııe-!ilcçektir. Mnla ıarıkı 
rahmet e1l•ye. 

....,_. _____ ... ! r 
KÜÇÜK TEJ.GRAFLAU 

------------ıı- 1 Köprüden KadıköyndeD Köprjden 
Haydarpaşa ya 

Haydarpaşadan 

ı · Köprüye 

Mısır kralı Napolide 
Napoli, 19 [A.A] - Mısır kralı 

Fuat, buraya muva al&t etmiştir. 

rr. 

1 
r~ - . 

Kadıköyüne ı Köprilye 

l - ı··"I ... 6 ıı 

6 15 ı· 7 Ol 

l - (,,.) 
6 ıs 

: 6 20 

t ; ~ • 
Paris vapurunda yangın 

La Ha ye, 19 l A.A J - Paris 
transatlaatiainde bir yangın zuhur 
etmiştir. Bir saatten daha az bir 
müddet zarfında geminin orta kısmı 
ateş ıçiııde kalmıştır. Bir kaç &aat 
ıııeeaiden ıonra yangının önUne ge· 
çilmiııir. Ha1arat mühimdir. Biznru· 
re ı revrork sıferi tehir edilmiştir. 

Avusturyada müsademe 

Londra, 19 [ A.A ] - Viyanadan 
Daily telgraf gazetesine bildiriliyor: 
Sitirya eyaletinin Merein bdediyesin · 
de Heimwehr denilen Avusturya 
Faıist te~kilitının kuvvetli bir müf· 
rezesiyle mühim bir sosyalist grupu 
arasında vukua gelen kanlı bir müsa· 
demede 3 kişi tdef ve 60 kişi mec· 
ruh olmuştur. Müsademeyi mUteakip 
Heim,·ehr ile Kneftelfeld kasabasını 

işgal etmişlersede Uzerleı ine yUrUyen 
mühim bir SOS) ali t grupu karşısında 
oras ı nı bir mUddet tahliyeye mecbur 
olmuıtur. 

İşsizliğe karşı sigorta 

Berlin, 19 [A.A] - ~azırlar, 
itıizliğe karşı sigorta kanununu tadil 
ed~n projeyi tas" ip etmiştir. 

Komüniıtlerin yeni bir marifeti 

Hamburg. 19 [A.A] - Gazeteler, 
Komunistlerın şehir civarında "Çelik 

1 

mağfer,, cemiyeti azasından bir çoğu
nu bir arbede esnasında yaralamış 
olduklarını yazıyor. 

Şimal denizinde müsademe 

Londra, 19 [A.A] - Dun sabah 
şimal denizinde bir l:ngiliz ıilebi ile 
bir hpanyol vapuru arasında vukua 
gc::leu hır mUsademeide hpan} ol 'fa· 
purımı ıneıuıup 15 tayfa boğulmuş· 

tur. Mürettebatın kıamı mUtebakiıi 
imdadı gelen gemiler tarafından 
kurtarılmıştır. 

Beynelmilel yoUar kongresi 

Riyo de J1ı11eyro, 19 [A.Al -
Beynelmilel yollar kongresi 21 mil· 
Jetin mümessilleri huzurunda bu gUn 
açılmıştır. 

Dağda politika 

Londra, 19 [A.A] - lskoçya dağ• 
lımoda otomobil ile bir cevelan yap· 
mak üzre dün Londradao hareket 
eden Amerika sefiri jeııeral Daweı: 
elyevm Loilieonouth şehrinde bulu· 
nan M. Mıcdoııalda mUliki olarak 
mumaileyhle te31ihatt bahriye mese· 
leııi hakkındı yeniden bazı mülakat· 
lar icra edecektir. 

Bir tayyare kazası 

Londra, 19 (A.AJ - Şnayder 

tayyare yarı,ına ittirak edecek olan 
Fiyl\t C 29 iıaretli İtalyan tayyaroıi 
dun İtalyanın ıimalincle surat Ye 
mukavtmet tecrubeleri!nde devam 
ederken birden bire motörüne arız 

olan bir &akatlıktan dolayı Gude 
&ölUne düşerek batmıpu. Ancak ha· 
fif ıurette yaralanan tayyarenin raki· 
bi binba!lı Ojella mahalli ..,ak'ada 
dolaşan ıemiler tarafından kurtarıl· 
mııtır. 

* Londra, 20 (A.A) - Schneid~ 
tan are yarışı için tay iıı edilen mu· 
rabbaüffekil guzergah uzerinde iki 
cevelan yapan İngiliz tayyare müla· 
zımlarından biri saatte 340 mil katet• 
me@e muvaffak olmuştllr. Fabrikadan 
daha ) eni çıkan bir tayyare ile yapı· 
lan bu uçuş bir tecrübe mahiyetinde 
olduğu için mUtehasaıalara gore elde 
edilen aur'atin 400 mile çıkarılması 
pek mümkUndl.ir. iki sene evvel İtal· 
vad:ı .. uku bulan on Schneider mü· 
;ıı.bakuında birinciliği ihraz eden in· 
~iliz ta) yarecisi aatte 281 milJik bir 
sur'at temin edebılmişti. 

BU\creşte bir infilak 

Bilk~eş, 20 (A.Al - Bir iafil4k 
o~ticesiode Bükreşe 6 kilometre me· 
ıafede klin Oommeste kalesinin harap 
oltlutıı rivayet edilmektedir. lçerde· 
kilerin cümlesinin telef olmuş olaıa• 
ıındaıı korkulmaktadır. 

Cılc•n •••rler 
Fizik meselesi 

Maarif aıUateşarımız Kemal Zaim 
Beyfendinin liselerimiz için terceine 
eıtiji fizikteki m11eleJerin Abmet 
Şakfr bey tarafından balJerini havıdir. 
30 k\ırlıJıtur. Her kitapcıda bı.ıhınur. 

:l" • : 
r a. • 

ı 
r = ı:ı 
~ 
c 
JI" 
jj' 
:J 

a • r 

7 05 ~ 40 
7 10 8 JO 
8 15 8 ~5 
8 ıo • 9 os ı •, 
9 20 • 9 50 
j) 55 i 10 25 

10 25 • 11 05 
11 os n .ı.o 

11 40 12 15 
12 15 18 
13 05 13 50 
13 50 14 35 
14 25 15 
ıs ıs 16 
15 45 16 30 
16 10 17 
16 40 17 15 
17 15 ı 17 45 
17 50 • 18 25 

18 25 i; 19 05 
19 05 • 19 45 
]9 l-5 20 20 
20 30 21 05 
21 ı 21 .28 
22 05 23 

(•) !ö~f .. ,. yalııız Cuma. Razar, Çar
ıauba güuJeri Ha)darpafll)B utra)a• 
cakt.ı.r. 

l"'J Sefa r yalnız Puarteıi. Çartam· 
ba lflnleri BaydupafAya atr&r•· 
caktır. 

'7 05 
'1 40 

'1 55 
8 15 
• 52 
9 55 

11 ().) 
il 40 
12 15 
18 05 
14 25 
ıs ıs 

16 10 
16 40 
17 15 
17 50 

18 25 ("] 
18 40 
19 05 
19 45 
20 30 
22 05 

l 8 25 
ı 8 53 
: 9 11 (') 

t : ~ 
ı 10 35 

1 
j 
i 

11 13 
11 48 
12 20 
13 08 
13 58 
14 40 
15 08 
16 08 
11 ıs 

17 40 

18 15 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 

38 21 
23 08 ["') 

["') Seferi ,..pau vapurlar yalnız 
1 rfembe, Cuma, l'a:ıar guulednl ta• 
kıbeden ıeoe Haydarpaf&ya alraya· 
caktır. Ramuaaın birinci ıecnlftdea 
Ba7ramın IODunea 1ece1lue kadal' her 
ıecc Hardarı-taya op-ayaeaktır. 

l''") Seferi yalnız Pazar, Per,embe, 
C11ma ailDleri Haydarpapya upaya· 
caktar. Yalnız Rauıuıuıın birinci CÜ· 
DÜfıderı Bayra1Dın IOUUDCU ııüniine 

bdar laıır pn Havdarpataya ujraya· 
caktır 

10 Haziran tarihınden itibaren Cumadan 
Sefer No. 1 3 5 7 9 ır 

----------------------------------------------------------Pl!lldikteu .kal.kıt 
Kartaldan ., 
B. adadan ., 
Hevb.lld"n ,, 
Bur~aulım 

1'.uaalıdan ., 
Jdoc:t.dan .. 
JCadJkÖfÜDdt'D~ 

6-
610 
6.25 
.ı.10 

7,10 
7.30 
1,"5 

... 

-.. 
7,10 

7,05 
7.:ZO 
7,45 
s.. 
8.15 
8,:10 

K6pr!1yıı ,·arıt 7 ,25 8,~0 8,05 R,55 10,25 
._.;.....;.... __ ..-______ ..... _________________________ _.;. ______ ....;. __ 9.15 

Sefer No. 2 4 6 8 10 12 
---------------------------------------------------------ltöprilden kalk.at 
1'adak8yilııden ,. 

7,4'0 8,23 9,10 10,15 
10,85 

12·· 
12,20 

18,35 
18,SS 

Modadan 
Knuılıdaıı 

B11rga:ı:d11n 

He}beUden 
8. ackıdaa 
1'art9\MD 
P•ndlktea 

" 
" 
" 
" .. 
" 
" 

8,35 
8,45 

9.0:> 
9.20 
9,SS 
9,45 

9,50 
10,0S 
10,20 
10,SO 

11,05 
11.20 
11.35 
11,50 

12.l:S 
12.30 

12.,50 

13,05 
19,20 
lS,80 

. .. 
14,30 
14,45 
lS·-
15,lS 
15,40 

l 'i,55 

l'l 
(') Da l ıaretli 1eferler valnız Par.ar ıünlerine mıhaue ohıp SO 
(•') Da ftaretli aefer SO Eylüle kadar Puır fÜnlerl yırpılmayat•k 

ll'Aaligevekllletinden 
inhilal eden şehri (120) lira 

üc~eti maktualı Maliye veka
leti mütercimliğine evsafı ka
nuniyeyi haiz ve talip olanla
rın müracaatları ilan olunur. 

Amerika gümrük 
tarifesi 

Waıhinrton, 19 [A.AJ 
Ayan meclisi iki aylık yaı tati

linden sonra dün lSğlc vakti top• 
lanmış ve yeniden içtimalarınt te-

hire karar vermlttir. Hakiki mesai, 
hali hazırda ayan maliye eDcilmeni 
tarafından tetkik edilmekte olan 

ıümrilk kanunu projesinin müzake
reıine sıra gelmeden evel başla~ 
mıyacaktır. Bu mOzakerata Eylul 
iptidaaında batlanacatı tahmin edi
liyor. 

Waıhinrton, 20 [A.A] 

Ayan maliye encümeni tarafın
dan yeniden tetkik edilmekte olan 
fiimrllk tarifeleri hakkındaki ka
nun llyibuı dün ak,am netredll· 
mittir. 

Takriben 3SO maddenin tadlJi 
teklif edilmektedir. En mühimleri 
-raunda mümeulller meclisi tara

fından kabul edilmlf olan kanun 
li.yihuında teklif olunan şekeT res-

minin tenıilidir. Mamafih, hali ha· 
sırda t•ker fiyatındald teıayilt ol• 
dutu rfbl kalacaktır. Ham yOn için 

mümeııslller meclisi terafından %3 
olarak kabul ve te1pit edilmit olan 

resim, %31 e ibllt edilınittlr. Yün 
fireleri reıml de arttmlmıtbr. ~ 
bOyQk tendlit kimyevi mahıulat 

listeeindeclir. 

~ Tlyatr-o, •lnema J 
Bu ek•am 

l•'erahda Komik Cevdet B. ve 
Aaastas balesi Ye film 

l•kilapta Kadıköy Halede Arıia 
mal alan 

•• ·:::::::.·::::::::::::11::::::::::::::::::::::::: ••• 

·g 1 KDAM fı 
i! Abone ve ııan tarife5'i : .. . .. . .. .. .. 
:: Abone Ucratıarl 

li Tilrklye için: SeaeUk l 700 
:ı Aiti avlık 900 il Oç a~ soo 
Sı Eeaebi meaalekedel' lçlıı Seaelilt 1300 

il " " " Alta aybk J600 d 
iı • " " C9 " 900 15 

~ ı· il llAn Ucratlarl 1: 
1: Tek ıiltundıt 1antlaıi ı 
:.=.i: Altıncı sayfada 2

50
5 k~uı ı 

IJe9inci " ~ ii Dördüncü " 9 ' 
•: Üçiincü " 120 • 
j! J kinci .+ 200 .+ 
.ı • .. . 
iS Banka ve mÜC!!le&ati .Maliye :! 
lJi iliulım hu•uti tarifey,. tabidlı·. ·ı·: 

1 
Ticaret müdilriyetiula, ,ır~ederln 

1 teıclli hakkındaki lllalarUe katibi 
ii adillikler \'e anonllQ flrketler ii 
i! llBınları, eautirul otu.t ku!"Wytur. :: 
:! Denir 'e wüeaweeatı resmiye ~: 

l
•İ ilinları, Ti.Irk mektepleri ve a11ri 1 
I• ıı:aüutefire ilaııl8"l untiml )'lrmi 

kurut tur. • • -. .. :::::~::::::9=:::::a:ıttU:llUl:111:::::::1:H•• 

' n~~lhl ll«em®<di® 

Gaza, Kolza 
karıştıranlar 
Gazeteler bir çok nbrla &ah1et. 

mitlerdi : " Gaz yatına, Kolza yqı 
katmak ıuretile hiylek&rbk eden JO 
bakkal hakkında Müddeiumumilikçe 
takıbat yapılacakbr • ., 

Haddi zatında latanbulda ıu 
1atan bllt\ln esnafın ve tacirlerta ala 

kadar oldufu bu naeaele aehay.t mü 
kemeye intikal etmiş ve 18 bakkal 
üçüncü ceza mahkemeai huzuruna 
çıkmıttir. Mahkemenin ıamiin kıı· 
mını srene bir çok bakkallar ve ıu 
tacirleri doldurmuştu. 

Heyeti hakime evel emirde maı• 
nunların hüviyetlerini tespit etti. 

Maznun bakkallar ıunlardır.: 
Kaıım paıada izzet Sille~, 

Takıim parmak kapuda Yorıi, Fa· 
tih çarşa:.ıbada Hüaeyin, Betfktat 
köy içinde Ali Nihat, Befikt .. ba
yat paıannda Hayrullah, ICarap 
mrllkte Y ~il direk bakkalı Ibrahlm.. 
Galata yolcu salonunda Seit: Fettah, 
Cerrahpaıada kürkçü batıO. Ali , 
Kaıım pqada kulaksııda Faat. K.. 
aım patada Yunua, Akaara,.- Da
vqt pqada Bodoı , Be.tiktatta klf' 
içinde Ahmet Remzi, Galatada F ... 
menecilerde Kozmanof 1 KUl'hllat 
caddesinde Koço, Ar.ant ~ 
Yani •••• 

Bunlardan maada HI • • 1 l a, 
Mehmet ve Fahri namlanncla 8' 
gaz ticarethaaesi sahibi de mum.a 
bulunuyorlardı. Dava Hrm ve s.. 
bıtlar okundu. 

Bunlara nuara 22 -.. ... 
g ü n G Petrol inhisan ......._. 
istihbarat müdürü muzaffer Mu
aa bey, yanında diter maıfetti.tler 
ve zabıta n:ıemurları olcl• a..We 
latanbuldakt b.kkallanıı ~ 
taftit ederek paralariyle birer ... 
a-az ıılmıtlar ve bu ruleri lıı:imy .. 
hanede tahlil ettmiflerdir. T ... 
neticesi~ içinde kolaa yaQ'l kanflk 
olan ıazleri aataalar mahkemeye 
ıevk olunmuşlardır. 

Reis Kudretullah bey mMw 
bakkalları latiçvab etti. 

Bunlar, gul olcluklan W ..._ 
tıklan, eter işin idnde bir aalatekar
lik varsa onun "da aııl bQyQk tioaret
hanelere ait olmuı icaped.cetlDl 
•6ylediler. 

Bunlardan luet, Bodos v~ K0'9 
vekil tutacaklaruu söylediler, dl,_ 
taraftan mütteki mevkiinde btllunaa 
i'az inhiaar idare.ini temallell ş.Mı
inhiur idu .. i vekili ıN-'tll 
Vekil B. Ş.ker ve ıu W.relerillin 
bir oldupnu 16yledi iaede malakeaı• 
bunu kabul etmedi ve ıaz i.W..,.. 
nlıdUnin mahkemede bukuua.-. 
karar Yerdi ve btuaun ism ....._ 
keme ıtalik oludu. 

fŞahramanetı 

11anıarı 

Vaz'ı esas 

Şehremanetindeu: 21 Apel 
929 tarihine müsadif Ç&l'fU 
ünü öyleden sonra Göksu 
rüsünün vaz'ı caas mUM'-' 
icra edileceğinden Cemiy.ti 
umumiyei belediye ve Eua
men.i daimii vilayet acayı mult
teremesinin lütfen te,rifleri 
riea olunur. 

Vapur: Köprüden saat (14) 
te. 

azarlıkla benzi 
Şehremanetinden: Şehrema· 

neti için lüzumu olan 12000 
kilo benzin pazarlıkla setm 
alınacaktır. Talip olaularm 2'ı 
ağwıtos perşembe günii ...ı on 
beşe kadar levazım müdfltllO.. 
ğQne gelm~Jeri. 

• • K adıköy dairesinden: Daire 
hududu dahiliade lhtlri· 

Jecek her hangi bir maı..Il• 
depo edilmek üzere 800 ili 
1000 metro mikip idi UW.-
rt~ taşı pazarlık ıuretile mü· 
ba).ıa edileceğinden taliplerin 
26·8.929 tarihine müsadif pa· 
zartesi günü saat 15 te daire 
encümenine gelmeleri ilin o-

I 

1 unur. ·~ --·--·----- ;~ ~ '.f.' 



As a· 
•••e•• .. •• 

ı
--· .... F;;d:ı:i;:ı~· ·M~ M: ·~~kaİ~~;. ·;;;;-:;i;a i 

komisyonundan: ! 
................... 

••' '' • • • •' • • •••• • • • • • • •• • • • • • • ·-•• • ·-•" 1 arfJa munaka-

A rıkara merkez ihthacı olan 1500 ton la,emarin ıaımuru kapa 1 z 
• . 9 · t 16 da Annarada merkez 

eayı konmuştur. Ihalesı 24-a•'tueıos-92 cumarte ı sııa . . 
· " T ı· J • ınnıne suretıııı k omıS) onumuıdıı eatuı alma koını&)Onunda \npılacaktır. a ıp erın şar . • 

görmeleri Vfi teklifnamderını tenıinatlarile beraber Ankaraclakı ınezkur konu )Ouıı 
Yermeleri. 

B IU'sada bulunan Kıtaat, askeri lise ve wüe•cesat ihti}acı ~lar. Has ekmek, Şeb· 
• Sa k t Bursa Mudanya Bandırmadakı kıtaat ve müeasesat 

rıye, man ve uru o ve , • 
iht. 1 fı t ,,. ·e odun kapalı zarfla rn lııaı. a aya konmu~tur. ihalesi 

ıyacı o an ere eıı.nıet>ı \ . 
24.ağustos -929 cumartesi guniı saat 16 da Bur•ada a kerı ~atın alma kom is\ onunda 

\~lı to.. .21 . 14 /(_) 

ası 
• 

lEn1lak.ve Eytam Ban 
sta bu 

Dükkan 
sı 

Esas No. 

90 
95 
96 
97 
98 
99 

Satılik Hane 
Mevkii 

Bakırköyünde Kartaltepe Avniye sokağı 
Heybeliada Yalı sokağı 

" " " 

" " 
" " " 

ve 
NJ:>.sı 

5 
4 

10 
12 
14 
16 16-L 

Cinsi 

Ma bahçe hane 
Dükkah 

" ,, 
" 

e 

Bedeli 
L. 

4000 
1200 
430 
450111 

200 
noo 

" " ,, " 
Balada muharrer Emlak bilmiizayPde ~atılacağından taliplerin ihale güniinr mü~adif 9.9 92Q Pazarte i 

7 

l ıh n~umul marka· 

( l\1A~l])LERBERG) 
Empemıe:ıbılize ~abardin 

Pardesiiler · 
Gelmiştir 

y nn t irine kal'§l 
muh f;,,1, ı r . 

HRfif ve giyilmesi kolay 
\ in z Galat d;ı Karaköyde 
\ } v d d e i karıısındı 

Ek~se sior 
Bu} ük elbise mağazasında 

atılır. 

Ted·yatta teshilat 
,.. ıl kt 1' ı ı Bur ad akı mezkur komi•' ona ınurara11tları. • ,,-p aca ır. a ıp erııı . . , 

Y erli mamulatından l 75JOO metre ) azlık elbıcelı k be~ muba \81151 kapalı zarfla günü aat on altıda Şubemize müracaatları. 
münakasaya konm~tur. ihale i 5 • falul . 92Q tarıhine nıusadif perşembe 

glhıQ u.at on dört buçuktur. 'laliplerin şartname ve numune ini goımek üzre her 
gün Ankara merkez Mtlll alma komis}onuna mumra~tları 'e munakasına iştirak 
edeceklerin 0 gün ve saatından ev.ve) temı.ıınt ve te .lıf mektupl:ırıııın makbuz mu
kabilinde mezkQr komı5)0D rı)asr•ıne tevdı e\leınelerı. 
K onyadaki kıtaatın ihtiyııcı olan d~k~.k kap~lı zarfla münakasaya konmu,.tur. 

thaleıi 27 • Ağu toıı • 92T9 1~ 11ı • gunK~ aııt l~ te Kon\adn askeri satın alına 
komisyonunda >apılııcaktır. n ıp erın <.uyadakı mezkur komis\onn muracaatl 
O rd_u ihti}ıırı için ~l : 8 • 929 çarşa~a güııu saat 14 ı~ 1500 , \eva :2000 kilo~~ı~ 

!lı.ı ve s.oo kıloluk hır done . lııı.~ul pazarlıkla almarnı.tır. Talipltriıı artnaıntı 
~~n1ı kilomısyo~umuzda gtirm~lerı \el ıhale eaatinJe artuaınedc yazılı olduğu gıbi le· 
uuuat ar e kom11yonumuza muracaat arı. 

K ağıımandaki kıtaatın ihtiyacı olan un. arpa, ot, ve oduna verilen fintlar pahalı 1 
görOldüğünden pazarlıkla alınacaktır. İhıılel{'ri 24 . a•.,usto • 92Q cuınarteııi günü 

uat 14 _te Kağızman a:ıkeri satın alma komi ' nuııdn );pılaı·aktır. Taliplerın Kai'rız-
J:D&Ddakı aıezkür komi )Ona muracaatları. "' 

S urt: kıtaatın ihti)ncı ol_an mercimek. kuru faeul}a, kO)Un eti '\e bulgur kapalı 
ıa ve kuz:u soğan alenı surette münakasaya konmu tur, İhaleleri 28- ağustos • 
~ ço.rııı.mba gil~O Sıırtta n keri satın alma kom İS) onunda ) apılacaktı Taliplerin Sıırt· 
kıta meiktlr komıs}ona muıınMatları. 

K arama~daki kıtaatın ihtiyarı obn ığır eti kapalı zartla m.mııkıısa\a konmu~tur. 
Ihalesı ~S.~ıo,s-929 taripinde Karamanda n keri atın alma komi )Onunda yapı· 

lacaktır. Talıplenn Karamandaki mezkQr komİsJonıı miiraraııtları. E llıizdcki kıtaatın ihtİ)acı olan 25 • ağustos • 92<> paıar gılnii saat 16,30 arpa ve 
saat 17 de 81man ve 26 Ağu to~ 92Q Pa1arle<Jı giiniı sıııı 16 da pirınç ve 16,30 da 

fasulye •e 17 de nohut ve 17.ŞO da şeker ilıal<ı ediluıek fü"rr kapalı 1.arf usulile 
aıüııakuaya konmuştur. itaya talip olanların ve şartname} i almak iste) enlerin Elliz.izde 
Jd askeri iın alma komisyonuna muracaatları. 

K onyadaki kıta~tın hıı)'v~natı ihtiyacı olan Raman kapalı zarfla münakasaya kon • 
muştur. lhale~ı S.e)lül-929 perşembe gumı aat 15 te Komada askeri satın alnın 

.komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Kon}adaki nıezkfır komi~) una müracaatları . 

D enizlideki kıta~tın hayvanatı ihtiyacı olan kuru ot Kapah zarfla münakasa,a kon· 
mu ur. lhnlesı 10 · E)lQl • 929 aalı günü saat 16 da nakerı satın alma komis

yonunda yapılacnktır. Şartname ı;11reti konııwouumulda mı>\cuttur. Taliplerin artna
nıcaini gtırmek üzre komi )Onumuza ve tcklıfııameltrini verıııeh. i teyrnleriu l;parla· 
daki meıkilr komisyona ınurae:antlrrı. 
E ıir:ıe n Bayram1çteld kıt~atın h~:vvanatı ihtiyacı olan kuru ot kapalı ..z:ırfla miuın . 

kasaya konmugtur. Jhale ı 3·e) lul-929 salı gunfi Ezin ede aııkerı satın alma kom ıs. 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin Ezinedcki mezkur komis} ona miırar-tıalları . M erzif~ndaki kıtaatın ih~~yacı olan arpa kap~lı ıtırflu nıuıınkıı~arn koıınıu~tur. Uıale"'i 

S.eylul-929 perşenlıe g.ıııu sailt 15 te Merzıfonda asken satın nlıııa konıi }olıuııda 
yapılacaktır. Talıpleriu 1\lerzifond ki nıezkıir komisyona murocantları . 
M rzifondaki kıtaatın ihti}acı olan saman kapı&lı zarfla m0ııakai8}a konulmuştur. 

ihalesi 7 • Eylul • 929 cumartesi günil snııt 15 te Merzifon da a kcrı satın alıııa 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Merzifondakı mezknr kornİ$\ ona muracaatları. M anisa Menemen, Kırkağa~ ve kasıılıadaki kıtaatırı ihıı,acı olan Un kapalı zarfla 

milnakasaya konın~tur. ihalesi 11 · Eylfıl · 929 Çarşamba gunü saat 12 de Ma 
nisa a$keri aatın alma komis) onunda yapılacaktır. Talipferhı artname uretini gvrmek 
Uzre komiıyonumu-w ve tek.Iifnamelerini vermek isteyenlerin 1anLadaki mezkur ko· 
misyona muracaatlan. 
p azarlıkla alınacağı il§n olunan 5000 avrı ve 3350 SU\'1!.rİ borusunun alınn 8 ından 

aıı.rfı nazar edudığı ıl1in oluıınr. 

' 

Aleni mü~aka B)a koı ulan bin be~er yüz adet ya tık ve yııtak glafıua ihale gıinunde 
itaya talıp çıkmad ğından 22-ağustos·929 per§enbe günü saat 14 te ihalesi yapılmak 

tızr~ pazar.lıkla s tın alınncaktır. l"umuneleri komisyonda mevcuttur. itaya talip olanlar 
• teınınatlarılo beraber zemanı mezkiırda konıis; onumuzda hanr hulunınalnrı ilAn olunur. 

A skı.:ı~. i~t.İ)acı için 26 • 8 . 929 ı:a~rte~i günu 8ıt&L 15 tr Lir ııdet lnğıım tathir 
mak.iıı s.ı paza:lıkl alınacaktır. 1alıpların şartııııme ve §"kil nurnuııesinı komi vo

{ gumuzda görmelerı ve ihale &aaUnda şartnanıede yazılı oh.I.~u gibi teU..:natlarile •k.o. 

1 
miıyonumuza muracaatları. • 

\ 1 ıtanbul yollama mildurı}eti anhıırında mevrut 534 bo~ gaz ve benzin tene'(.esi ve 67 
bo~ gaz sandığı pnzarlıkl:ı. muz:ı)e<leye koomıı tur. flı:ıle i 26 . \ğu tos . 929 Pa. 

urteSİ günü pat }4 .de ko.mıS)Onumuzada )aptlacaktır. lalıplerın şartnar.ıe inı komis· 
7onumuzda görrnelerı ve ıb:ıle aaatında temınatlarile komisvommuzda ha7.ır bulun· 

mıı.ları ilin olunur. 

1 
atanbul yollama miidurı~et~ emrinde bulunan iki numaralı şat pazarlıkla tamir etti. 
rileeektir. Pazarlığın ıhal~ ı 24. a"u t~ ." 929 cumarıe i guııu :.aat 14 te kı m $}unu· 

ıııuzda yapılacaktır. Talıpl"rı~ şartn~ıııe ını gonnek tiıre komi ) onumuza nıııra.:aatları 
"h l U nde teminat arıle komıs,onumuzda hazır bulunrnalun ilin olunur Te ı a e g nu . ...................................................... ........... i Bakır köyünde barut fabrikala~ında imaltı harbiye ! ' • + Istambul satınalma koınısyonundan: t 

'\ ı ·-·········· .................................... 1 ·············-·' 1 Sat kalay 2700 kilo ' Çe~ılc levha 4500 adet 
. 

2664 
Adı ıut)a 9 ıso kilo 

'l Lchım kalayı • 
....,, 

0 1 
d . 'kd l ılı dört kaıem nuıl1en11• pazarlıkla alınacaktır. Ihall"~İ 

.,,. ı:>& ıı a tıns ve mı ar arı 'az 1 · . 
22 • 8 • 929 er enbe Hnıi sa~t 14 te )apılacapııdan pazar ığa gınnek ı~t:}enlerın 

p ,. g . 1 ·ı be aber Ankuruda merkez tın alma koını vonuna 
nıeıkru gün ve saatte temınat arı e r . d h komi~yonumuza ·· 
nıilracaatlan ve §artnameyi görmek i teyenlerın c er gun muracaat 

~~·~ -· Ih ı · 22-8 • 929 Per~eınbe gunıi saat 

19230 kılo üstiıpü pa:~rlıkla alınarıı.ktır. n e=ı k~ .. 
14 de yapılaca7• ndan pazarlığa girmek İ~lt'} enlerin nıez ·ur glun ve sııatta 

1 
k · onuıııı muracaat arı ve şart· 

teminatlarile bdraber Ankaradıı merkez satııı a ma omı~' 
1 

I • 
ll&uıeyi gıJrmek isteyenlerin de her kom is} oııuııınza muracaat C) enıe erı 

M uhtelif cine '<-' mıkdardn 12 kalem deri ,.e kö ele 11·9· 929 ~rşanba günü ~a! 
14 te ihale edilme~ üzre kapalı zarfla miinakaqa}a konulmuHhır • Şartnam~:oını 

gtlrmek ısteyenlerin her gün komisyonumttr.a mhracaatlıırı ve rııunaka aya gırmek. ıste
)enlerin teminatlarını havi teklif mektuplarını yevmi muayyeninde ıbale saatındea 
ntukaddem An ·arada meıkez satın alma komi&) onuna tevdi C}~me1eri. 
l\f uhtelif ebatta ceman 1050 adet taban Demiri muabyaası krp•lı zarfla ıniinakasaya 
-. onulmuştur. Jhalecı 14 • 9 • 929 cumartesi gunu ant 14 de jcra kılınacaktır. 
'>'attname ini gurmek İı;te)enlerin her giln koırlısyonuınuza ınuracaatları ı;e munalı:asa· 
~a iştırak etmek isteyenlerin teminatlarını ha"ii teklıfnamelerini )CVIDÜ muayyeninde 
ıhalı: 111atinden evvel Ankarııd merkez satın alma komisyonuna iovdi eylemeleri. 

K üllıyetli rnıktarda Çelik alınıcıktır. Bu bapta izahat a !Ilık, isteyenleriıı Aoknrıda 
Bfkeri fabrikalax- Umum mUdiu-lüğilne muracaatlan 
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Sernıayesi: Tediye ediln1iş 
4,000,000 Li ·adır 

U11ıu1n.i 

Adana 
Zonğuldak 
lzmir 
Eder mit 

ii dr ii lült· 

Ayvalıl~ 
Burs,. 
GircsO!ı 

lstanbul 
llalıkesır 
Mersitı 

Ankara 
1rapuzon 
Kav~eri. 
Sanı sun 
Müsait rnuunıelat, Kumbaralar Kasalar 
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Kuıu ot 
kilo 

11000 
4000 

50000 
12000 
:i50i) -82500 

Ba,ıar f<ltbikat .Mektı:bi içio 
Tıblıiye Mt'ktebi için 
)

11\llde Atış l\1ektclıı içın 
Kulelı li~<· i \ (' ~:en.,.elko} oıfa 

Jlaydar pıı;;a Jlu:,tancsi içiıı 

Balada mahallerile hiıalarında mikdarları muharrer 82500 kilo :Kuru otun bir 
şartnamede olar.ak ıııunlıkn a"'ındaki fıat alı g ruldııöundcıı ~ine bir o;artnamede 
olarak ve Harbı)e 1\lektehı )enıcklıanderı <:ıııuııdeki mahalli r\lahsusunda 21-Ağı:ı • 
to -929 Çar~nba güııu sııat 15,30 da pazar! k uretıle satın alınacaktır. faliplerin 
şıı!tname içın mahalli mezkQrdaki komio)Ona miıracaatları ve iştirak içiıı de pazar· 

lık mahallinde hazır bulu nulmıeı ilSn olunur. 

Saman 
Kilo 

60000: 
110000 : 
70000 • 
4000: 
4000: 
3000. 

souoo: 

Harbiye Mektebi için 
.. U\ arı 

••• ~ 

') l)pçu Naklı)e mekıebı için) 
Gulhane Hastanesı ıçin 
Maltepe lisesi 
Halıcı o[du lise~i 

··~ • 

Bir şartnamede 

1 opçu atı!\ nıeklt'bi \C olçu taburu i~·n 

1 ıbbı) ~ (ı>ktebı içın ) 
Ha)darpa 1 Ha~tuııe·i için ) 

) 
) 
) Bir ,artnamede 
) 

3000: 
6000: 

400ou: 
7500: 

Malıep pıyade atış Mektebi içın ) Bir şartnamede 
Kult>lı lısc ı ve orta Mek-tebi J 

351500 

B.ılıida ıniktarlarile mahalleri nıuharrPr Vf' üç ~arlnameoe olıırak münakasaya 
konulan 35i500 kılo :-,amana talibi ı.uhur etınedıgındf'n p 1.arlı" 22 ·Ağustos· 929 
perşt>uLe gunıı saat 15,:JO ela Harbi)e mektebı )enıekhnn lerı onundeki nıahallı 
malı u~unda p11zarlıkla satın alııııırııktır • ~nrtnaıııelcrile iştırak için koıniı1yona ve 
pazarlık ıııahalline nıtirar aut edilmesi. ıliln olunur. 

A k~~i ~1e~tepler ve lı r ve Ha ıanelerr ait 14 mahal ıçın 11000 kilo Yapıncak 
Üzuınu hır şartilnınede olarak ve alcnı '\foııaka a •urı tile satın alınacaktır . Mıioo· 

~a k8:1 22-Ağustoq.Q29 Perşeııbe günu saat l'> te l larbh t- ~1t'ktebı ) eınf'khanel .. ri ınıin· 
e ı munakasa malıallindt' ırra kılınarnktır. J alıp! rın :artııamesi ıç.n konıİs\ona mu· 

raraaılan \e ı tirak d · h 1 . ıçın e ş:ırtnaıııe ı veı; ı c uıunııkasa uıahallıııde b ıır bulunulm 
ıl1in olunur. 

A ekeri mektepler ihtiyacı içın 4000 ldlo irmik aleni munakasa suretile sat.n 
alınacaktır. Münakasa,,{ 27 Ağusto 2 alı günü saat 14 30 da Harhive mek· 

tehi ) e~e~h~neleri onündt>ki mahalli mahsu unda icra ~ltnacaktır . Taliplerin 
şnrtnnmrsı ıçın komi ) ı • k · k ona murııraat an H' ı tıra ıçın de sa.rtııanıl"Sİ veçhıle muı:::a 
·a a nıalıallirıde hazır hulunulnıa::ı ilii~I olunur 

K ıtaat ihtiyacı için 22000 kilo Arpa ve 27000 kilo ~aman ve 66700 kilo hın ık 
k.uru Ot ve 44500 kılo Arpa pazarlıkla mubayaa edilecektir. Pazarlığın ıhal ı 21 

Ağuıtoı 929 Çarpnba g nü eııat 14 ten itibaren yapılacaktır Taliplerfo ycvm c 
muııyyende komı numuıda hazır bulunmaları ilin olun r. 

K Kıtaat ihti}acı ıçın 400 kilo keten tohumu 517 kilo nohut 199 kilo burçak 450 
kilo P.irinç 90 kilo k&)Q tuzu 464 darı 720 kılo buğday 792 kilo mısır ce 576 

kilo,;kenevır pazarlıkla muba)aa edilecektir. İhalcsı 26. Ağustos. 929 Paznrte ı gunu 
saıt 15 te apılacaktır. Taliplarin şartname ıni görmPleri ve rtnantede )&zıh olan 
ııekilceki te'ınınat arı) le komıs~o,nuınu da lınzır bulurıınaJan ilin olu ur 
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Ça ys- te~sa l, 
l\1ento efe 
nesi satılıktır. 

4, 5-- Ox 5 kitasında 
s bir fotograf maki-

Görmek ve azar ık etıııek istevenlerin 
ol 

her~üıı saat 2-14 de kadar ıııathaamızda 
(enan l~asip beye nıüracaatlan. 
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Gillette tras bi-. 
çakJarının ima

linde yapılan . 
w on tccrübe!c:rdc:, hunhrın 
r.:ıf;llm lihetfıcld Çclı~ındcn ma· 
mul \C yü ennın pdı. kc 'n bU• 
lunm sı ha cbile bu bıç.a.):la mU· 
u:ı.:ld t d.fabr mu ıerı!ı bıt su
rette traş otunııblmc~ tespit 
cdılml$tir. 

Y 1ıı ~kmazdan .c~el bir pi• 
1 t lin:uuh derıuur edin 

---
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ş maha.JJ!t 

htıınbuJ ftlhesl : 8~~ 
TOnel mevmıdi • 12 

m d mnın m \ ddı nıahsııM3.I a.uı•u:u.u 
olunacagt malum olauık uzere ilıin olıt.-ıur. 

hır. 
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Maarif vekaletinden: l I~re)·li 'J_,iiı·k a-ı1otı.iııı şiı~keti l r~i~fıf~r:•1~-ı;;;~~ftT~~~f;B,~~~:i€.; ~~ı / 
1929-1930 Ders yılı için kız ve erkek lise ve orta mekteplere SerınaJCSi: IS,000,000 l 'raulı.. JI: · :f: 

nerelerden ve ne gibi tartlar dahilinde talebe alınacağı aşağıda Merkezi: lstaubulda- !\lerkezi idaresi: Pariste ·.·.!.!~'..! T@l'D~D@llf'~ jp)Ö~Dc§\lfll<g©$l\Jl::·~ı:~i.1: 
Yi;zde dört buçuk faizli mütehavvil •·aridatlı r.ı Y/ Y/ Y/ ~ 

gösterilmiştir: '..:r~ gayn inzimamı 500 Fanklık tahvilat. i.:

1
~ <w712!"fô' R m..n A"'>ft "'if"rı=' ıaı=u R ıaı :.:~.~mi; 

1 - Leyli liselerin mıntakalarındaki vilayetler şunlardır: 11' lı=1!::9UU~~ u ıs.~ uu=- ~ 5 Ağusto11 929 tarihli kur'a keşidesl " 

- -~~~~ar~:~~s~ili~::~;fa~~:~is~=~eket, Gaziayintap, Ma· Kur'a keşidesinde çıkan ( li71) adet tah~ilatın ve 10 A&-uatoı 929 ~:.;":::: eirivCi riŞKiDE.~ K11 REVALOLMD ED •. VIR. E :~ı:~;~~i.1~.· .·=.'.:; 
tar)~inde.n itibaren ( 13) nümerolu kuponun merbut bulundutu ıenet .., '" 

il - Ankara Lisesi: Ankara, Eskişehir, Yozgat. mukabilinde tediye edilecek olanların listesi. ~ 

I~ =- ~~;::e ti:::if: ~~'.~:~irÇ~~~e:~:İe~~~;kl~~~~hi'.:kirdağı. ~:~;;ila ::!i; !:;:~ila ::;~~ ;;:~!ila ;::~~ ::~!:ila ;;;!; i 1 ' 35
9 
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\' -- Erzurum Lisesi: Beyazıt, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakari, 2,076 2,080 4'586 4,590 5,996 6,000 9,601 9,60S 'i ~~I! 

Kars, Van. AY R UCA: 2,101 2,105 4,681. 4.690 7,046 7,050 9,666 9,670 t i~l 

VI - kmir Lisesi: Antalya, Aydın, Burdur ' Denizli, İsmir, 2,116 ~,125 4,711 4,715 7,056 1,060' 9,676 9,680 ! 1~ 
M 2 Ül 2,135 4,731 4,735 7,126 7,130 9,686 9,690 r : 1ıı:: 

anisa, Muğla. 4,061 4,065 4,746 4,750 7,176 7,190 9,696 9,700 i 18.000 i.rııi 
VII - Kastamonu Lisesi : Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, 4.111 4,1J5 4,781 4,785 1,261 7,265 9,746 9,750 i 1 5.000 1~! 

Zonguldak. 4,141 4,145 4,806 4,810 7,336 7,340 9,766 9,775 :~: 

~~ _ ~=~;:ri L~!::~~: ~;:::~i~r~~~::;,ir,A~:::a~, ~~:::~a, Konya. :.~:: ::;:; :::~: ::::: ;,·::: ;,~:: :.·::: :::!~ ~ ~ ~ ~:gggliralık ikramiyeler ve~I 
X - Sivas Lisesi: Diyarbekir, Elaziz, Malatya, Sivas, Şibinka· !;;:! ::;~ !;::~ !::~~ ;;;~! ;;~~ :::~! ::~~; ! 1 0.000 liralık mük~fat 1~! 
XI - ~:;:~~ T~~:!i: Amasya, Samsun, Sinop. :
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11 110~.:0~985; bu keşi dede Cem' an "3,900,, r:~!: 
XII - Trabzon Lisesi: Artvin, Gireson, Gümüşhane, Ordu, Rize, ~ 

Trabzon. 4,436 4,440 5,606 5,615 9,181 9,185 10,186 10,190 numara kazanacaktır. !~~ 
Y k d ·ı k 1 k t k 1 d k' kt 4,461 4,465 5,681 5,685 9,206 • 10,216 19,220 ! ~· 

u arı a gösterı en mıntı a ara anca o mın a a ar a ı me e· 4,481 4,485 5,691 5,695 9,451 9,455 10,231 10,235 30 000 Lira kazanan 9924 numaralı bilet: Is tan bul, Ankara, ;,' j 
plerde tahsil eden talebe alınacaktır. Yalnız lstanbul mıntakasın. 

41511 4,515 5
,
776 5

,
780 9

,
476 91480 10,276 10,280 Trabzon, lzmir ve Turgutluda. !~l 

daki kız ve erkek leyli lise ve orta mekteplerle lzmir kız lisesi 41536 4,540 51846 5,850 91491 9,500 l0,311 10_315 18 000 Lira kazanan 30811 numaralı bilet: İstanbul, Edirne. ~j 
mllstesna olup her ıtııntakadan gelecek talebeyi alacaktır. Erenköy İzmir, Acıpayam ve Samsunda. 'Tu! 
lisesinin ikinci devresine talebe kabul edilec~k birinci devresine 10,401 10,405 13,276 13,280 15,446 15,450 19,961 19,965 .1 15 000 Lira kazanan 33166 numaralı bilet: İstanbul, Haymana, !~! 
alınmayacaktır. 10,491 10,495 13,461 13,462 15,598 15,605 19,991 19,993 I lzmir, Ödemiş ve Samsunda. . I llHm·~= 

10,511 10,525 13,751 13,753 15,631 15,635 20,Q26 20,030 ' 12 000 Lira kazanan 12759 numaralı bil~t. lstanbul, zmir, !~1 
2 - Diyarbekir orta mektebi Adana ve Diyarbekir, fzmir, Manisa 10,561 10,565 14,006 14,010 15,661 15,665 20,041 20,045 Çanakkale ve Samsunda. :p;j 
ve Aydın orta mektepleri lzmir Emanet mıntakalarındaki ilk mek- 10,571 10,575 14,016 14,020 15,691 15,695 • 20,101 20,105 10 000 Lira kazanan 32575 numaralı bilet: latanbul, Bursa, 1%: 
teplerden mezun olup orta sınıflara girmek isteyen talebeyi kabul 10,586 10,595 14,031 14,035 15,751 15,755 20,111 20,115 !çel, İzmir ve Osmanelide Satılmıştır... .Ji 
edecektir. 10,721 10,725 14,071 14,075 15,786 15,790 20.176 20,180 • 

3 - Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kız lisesi olmayan vilayet· ~g;~~~ }g;~~~ l:;~~: l:;l~ l~:~~~ ~~·.~~ ~~'.~~~ ~~·.~~~ 
!erdeki orta mektep mezunlarından velisinin serveti kendilerini 10,856 10,865 14,136 14,140 15,831 20,456 20,460 
tahsil ettirmeğe müsait olmayanlardan Erenköy ve İzmir kız lise- 10,926 10,930 14,151 14,155 15,833 15,835 20,476 20,480 
!erinin ikinci devrelerine müsabaka ile onar hanım alınacaktır. 10,936 10,945 14,161 14,165 15,893 15,895 20,486 20,490 

İmtihanlar teşekkül edecek hey'etler tarafından orta mektepler- 10•951 lo,955 14•181 14•185 l5,921 15,924 20,496 20,500 
10,996 11,000 14,211 14,275 15,947 15,955 20,511 20,515 

de yapılacaktır. 11,061 11,065 14,291 14,300 18,056 18,057 20,521 20,526 
4 - Leyli ücretli talebe hiç bir yerde mıntakaya tabi değildir. 11,081 11,0Ş5 14,331 14,335 18,066 18,06& 20,556 20,560 
lstedikleri mekteplere girebilirler. 11,131 11,135 14,366 14,370 18,076 20,631 20,635 

5 - Leyli meccani talebe 915. numralı kanun mucibince müsabaka n:u: iti~ i:::~: i!::~g i::~ı~ 18,105 ~g;~~i ~g;;~~ 
ile tefrik ve kadronun müsadesi nisbetinde mekteplere kabul 11,561 14,471 14,475 18,151 18,155 20,741 20,755 
olunacaktır. Müsabakalar Eylülün 2linci cumartesi günü mektep- 11,606 11,615 14,531 14,535 18,186 18,190 20,751 20,745 
lerde yapılacaktır. 11,626 11,640 14,541 14,550 18,226 18,235 20,819 20,820 

6 - Mekteplere girmek isteyenlerden yalnız hüviyet cüzdanı ii:~i~ n1618~ {4~~:J 1\~~:f i::~~~ 18
•
244 

• ~~:~~~ ~~·.~~ı 
mektep tasdikname ve ya şehadetnamesi aranılcaktır. Hüsnllhal 11,731 11,740 14,591 14,595 18,258 18,262 21,416 21,420 
ve idare meclisi mazbatası gibi halkı müşkufila uğratan ve mektep- 11,771 11,775 14,601 14,llOS 18,277 18,280 211456 21,470 
!erce temini kabil olan vesikalar istenilmeyecektir. 11,781 11,785 14,621 14,616 111,301 18,305 21,496 21,500 
7 - Müsaba!.:ada kazanup meccani olarak kabul edilen talebe 11,806 11,810 14,651 14,663 18,326 18,330 21,606 21,610 

1237 numaralı kanunun birinci maddesi mucibince mükellefiyete }}::~! g;:~ }:;~!! i:;~;Ü i::~~! ·i::~s! ~i'.!~! ~i;:~~ 
ve ikinci maddesi mucibince de tazminata tabi olacağından mek- 11,886 11,890 14,776 14,789 19,446 19,450 21 ,r.r,1 21,665 
tep idarelerine kanuna tevfikan bir teahhütname verecektir. 11,969 11,9.lo 14,821 14,825 19,616 19,620 21,. ,ı 21,685 
8 - Leyli meccani talebenin kaydı kabulü kanun mucibince 12,631 12,635 14,846 14,855 Zl,701 21,705 
mektep müdürleriyle mekteplerde mua!limlerden teşekkül eden 12,881 12.885 14,891 14,895 19,696 19,700 21,746 

komisyonlata terkedilmiş olduğundan taliplerin doğrudan doğ- g;:~i g::~ğ U;:~i i!;;~~ ~;;j~ 19,760 ~::~~~ 
ruya mektPp idarelerine müracaatları lazımdır. Bundan sonra 13,001 13,005 14,961 14,970 19,766 21,861 

21,790 
21,825 
21,875 
21,900 
21,925 
21,940 
22,010 
22,065 

Vekalete gönderilecek istidalar üzerine bir muamele yapılmaya· 13,041 13,045 15,011 15,015 19,776 19,780 21,896 
caktır. ilanı keyfiyet olunur. 13,136 13,140 !5,056 15,060 19,806 19,810 21,921 

Maarif vekaletinden: 
1 - Bu yıl erkek ve kız muallim mekteplerine alınacak tale

benin müsabaka imtihanları 7 Eylül cumartesi günü yapılacaktır: 
2 - imtihanlar muallim mektebi olan vilayetlerde muallim 

mekteplerinde muallim mektebi bulunmayan vilayetlerde de Ma
arif müd~rlüklerinde yapılacaktır. 

3 - imtihanlara girecek talebenin aşağıdaki şartları haiz bu. 
'unmaları lazımdır. 

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

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

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

iV - Her türlü hastalıktan salim olmak ve uzvi kusurları 
bulunmamak. 

V - Resmi ve hususi mekteplerden tardedilmiş olmamak. 

4 - Bu şartları haiz olanlardan muallim mPkteplerine girmek 
isteyenlerin aşağıda yazılı vesikalarla doğrudan doğruya muallim 
mektepleri ve ya Maarif Müdürlüklerine müracaat' etmeleri lazımdır, 

A - Hüviyet cüzdanı. 
B - Mektep tasdikname ve ya ıahadetnamesi. 
C - Sıhhat raporu. 
5 - Mıntakalarında muallim mektebi olmayan v~ ya olup ta 

kadrosuna nazaran talebe alamayan mıntakalarda muvaffak olan. 
!ardan bir kısmı kadrosu müsait olan diğer muallim mekteplerine 
kabul olunacaktır. Bu gibiler kabul edildikleri mekteplere kadar 
yol masraflarını kendileri temin edecekti;. 

6 - Bu yıl mekteplerimiz klldrosunun müsait olnıamas:na 

mebni kazananların içinden en güzideleri kabul olunacak ve yük· 
sek sınıflara girmek isteyenlere tercih edilece\:tir. 

7 - Muallim mekteplerine girmek isteyenlerin ne suretle mü· 
racaat edecekleri ve ne gibi şartlan haiz olmaları liizı111 ıeleceti 
yukardaki maddelerle gösterilmiştir. 

Taliplerin bundan sonra Vekilete değil doğrudan doğruya 
nıu:ıllim mektepleri ve ya Maarif Müdürlüklerine müracaat etme· 
teri lazımdır. 

Vektılete gönderilen i~tidalar üzerinde biç bir muamele yapıl· 
may;cağı ılft'l olur.ur. • -

• • 

13,176 13,179 15,291 15,296 19,831 19,833 21,936 
13,186 13,195 15,371 15,375 19,858 19,865 22,006 
13,221 13,225 15,391 15,395 19,951 19,952 22,061 

22,076 22,085 
22,091 22,095 
22,101 22,105 
22,141 22,145 
22,226 22,230 
22,269 22,270 
22,436 22,440 
22,504 22,505 
22,531 22,535 
22,616 22,620 
22,631 22,635 
22,659 22,660 
22,691 22,695 
22,704 22, 705 
,,'l,771 22,773 
22,781 22,785 
22,796 22,800 

Tediyat. 

22,&26 
22,846 
22,861 
22,886 
22,936 
22,956 
23,026 
2:$,051 
23,081 
23,101 
28,1~1 

23,146 
23,181 
23,191 
23,211 
23,221 
23,231 

22,835 
22,855 
22,865 
22,889 
22,950 
22,960 
23,029 
23,055 
23,0ilS 
23,105 
23,140 
23,155 
23,185 
23,195 
23,215 
23,225 
23,235 

23,241 
23,323 
23,.338 
23,406 
23,461 
23,481 
23,491 
23,521 
23,606 
23,636 
23,646 
23,671 
23,708 
23,716 
23,781 
23,816 
23,831 

23,250 
23,325 
23,360 
23,410 
23,465 
23,485 
23,495 
23,525 
23,610 
23,640 
23,650 
23,6i5 
23,710 
23,730 
23,785 
23,820 
23,835 

23,871 
23,881 
23,896 
23,918 
23,981 
?.4,026 
24,066 
24,101 
24,121 
24,136 
24,151 
24,226 
24,236 
24,256 
24,266 

23,875 
23,885 
23,900 
23,925 
23,990 
24,030 

24,105 
24,122 
24,140 
24,155 
24,230 
24,240 
24,260 
24,270 

İstanbulda Osmanlı Bankasında, (22) Türk lira11 hesabiyle; Pariıte, 
Meyerber Sokağında "7,, oumeroda kiin Osmanlı Bankası ile buluvar 
Hosmanda (29) numeroda (Socicte Generale) ve Şuabatında aafi (483 Fr, 
627) hesabiyle Jönevde, (Union Financiere de a-eneve) tarafından Paria 
kambiyo fiatı üzerinden icra olunacaktır. 

Tediyata ibraz edilen senedat henüz vadesi a-elmiyen bilcümle kupon
ları hamil bulunacaktır. (Yani 13 numero dahil olmak üzre 13 numerodan 
itibaren) aksi taktirde nokaan olan her kupon, tediye olunacak ıermayeden 
yüzde dört buçuk heubiyle tenzil olunacaktır. 

Nafıa \ ekaletinden: 

Serbest ınühendis ve mektepten 
ınezun feıı ıııemurlarına: ·· .... ,,,, 
Şose ve k.Jprüler ve sular mumum müdürlüklerinin merlı:ez ve vilayet· 

in kadrolarında muhtelif maaş ;-e ücretlerle kullanılmak iizere en 
yüksek dereceden itibaren muhtelif kıdem ve liyakatta mühendis ve 
fen memurlarına ihtiyacımız vardır. 

Ağusto~ nihayetine kadar müracaat edecekler te,bit olunarak mev· 
cut şartnamelerimiz dairesinde kendilerine teklifatta bulunacağız. Arzu 
edt'nlcrin mektup ve hatta telgrafla mezun oldukları mekteplerle hair 
oldukları vesikalardan bahsederek Nafıa vekileti müsteşarlığına müra· 
cut etmelidirler. Biliihara veıikaların asıl ve ya musaddık surctleı. 
vekaletçe tetkik olunaraktır. 

Ayni vazifeler ıçin Ecıı,.bilerden vııluı biı.lacak milracaatlar ayrıi 
şartlarla kabul ;·e tetkik ı.ıluııur. 

Erzak münakasası 
Yüksek B ... ytar mektebi Rektörlüğünden: 
Mektebin eylül gayesine kadar ekmek , et, sebze, mekülat 

hayvaniyesi mevkii münakasada olup talip zuhur etmemesine 
mebni 28 ağustos 929 Çarşamba günü saat 14 te ihalesi icra kılı· 
nacağından talip olanların defterdarlıkta Müessesatı tüccariye ve 
zürraiye muhasibi mes'ullüğüne müracaatları. 

ı•••• Depo aranıyor ••••ı 
ı Kibrit ve Çakınak inhisarı müdürlüğünden: + 

ı 
Takriben (2000) lira (3000) metro mik'abı hacminde kaa-ir biri 

d o i · a v r r. Hali ve ya .. - en u ad 
olan sahede sahile yakın bu vüs'atte depo ittihazına elverişli binası 
olanların bir hafta zarfında Galatada Karaköy Hanında inhiaar + 

• • • • ••• idaresi emtea şefli tine ml.iracaatları ++• •••• .. 
Sınai müesseseler 

~shabına 
IstiınBul mıntakası sınayi müdüriyetinden: 

Teşviki sınııyi kanunundan i,tifade ed!'n sınai müe,;,p,;elne tevzi 
edilecek prime ait olup mlie,;•e•ı>lerre doldurulmuş olarak Ağ;ustos 
929 gayl'sine kadar mal idare! rinP tevdi c.dilmı>si ml'şriıt olan imalat 
beyannamelerini henüz almay:ı.n müı>sse<eve sahiplerinin derhal müdii· 
riyetimizl' mürarııatla Jıpyannam~lerini doldurarak mal idarelerine ver· 
meyen sınai müe•seselne pr.ın wrilmeyecı>ği bubaptaki talimatname 

alı kamından bulunduf(unr!an kevfiyet altıkadarlarca mal um olmak üzere 
ilan olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

' Eııcüıneni dainıii vi1ayetten: 
Bedeli keşfi lıin be~ yüz elli altı liradan ibaret Top kapı-Biiyük çek· 

m>re yolunun 3l ı 630kilometre.,in<le münhedim olan 0,80metroluk men· 
tezin yeniden ) apılması aleni münaka•aya konulmu~tur. 28·8·929 çar• 
şanba günü •aat on birde ihalesi muharrerdir. Taliplerin eııciiınPni 
vilayete müracaatları. 

Enciimeni dai1nii vilayetteıı: 
Zirde muharrer emlıikilıusu<iyt• icara müzayedP müddeti .'21·8.CJC9 

çarşanba giinü saat on bire kadar temdit edilmiştir. Taliplerin encünıe· 
~ filayete müracaatları. 

l\uruo.;maniyede 3,.S.8 'fo. dükkiin ile odaları 
Kapalı çar,.ıda 12 numaralı baraka 
Ko•kada yirmi sekiz odalı papas zada medre•e~i 

Jandarma inıalathanesi müdürivt>tind~n: , 
Kapalı zarfla ~atın . 'llıııacak 2128 arlf't P~ya r;anta , m:n ım;nakasası 

1 Eylül 929 rum:ırtf'si günü saat 14 le btanbdda G~dikp.;,ada ,::iu<iJr· 
ma imalathanesinde yapıla<:aktır. Şartname im:.ılıithaneden ''"rilir. T-.ic. 
Iifnamenin tarzı imlası ~artnaınede yazılıdır. Teıni:ıst mal soindığına 
verilüp makbuz teklif zarfına konulacak aksi ha! teklifnamenin reddi. 
ni muciptir. 

. .-:::::::: ... Doktor ...m:::::;:: • ., 
• • 
:r,Hııseki kadınr !f!nlhastnne• Cı g 
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