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'Reisicümhur Hz. ursayı teşrif etti. 
t'Jllı• 

Gazi hazretferi ·llil,1§_ . Yerli mallar sergisi 

dün 1 ismet Paşa hazretleri 2 inci 
= 
a 

j B •t"11 
- defa olaral{ ursaya gı ,, il ~ dün sergiyi ziyaret etti. 

;;; Gazi ba::retleri dün sabah saat 9,:30 da refoketleriııde Ma· 
;:: Hve ~·ekili Saracoğlu ~ükrü, dahiliye \ekili Sükrü Kava ka· 
- tibi umumileri Tedik, seryaverleri Hiisühi ~ e Uecep. Zi~htü, 

:~ ~ ,,111 1 

1 111 ili il l ı ıl '1 , 1, ıll il 'il ı lı it ı 1 111 Jlll I lıillllllll 11[§. 

~ l ~Şimdiye kadar sergiyi gezenlerin ·
: i ! c: mıktarı 113000 kişiden fazla! ·-Kılı!; Ali, Cevat Abbas bc)ler ol<luğu halde Ertugl'ul vatııın 

::= rakiben doğru Yalu ayı te;;rit hu~ arıııuşlm· ~·e saat~ 2 de 
~ oraya muvasalat buyurarak S<'Vİnçteu <'oSian halkın çok hara-

retli tezahuratı arasında Gemlik taı·ikilt· knrndnn Bursa' 1 

= ziyaret etmi lerdir. Di.in gt·ce Bursa muhabirimizin gö~
= derdiği telgraf hervcçhi nit<lir. 
= 

Bursa, 21 [Hususi) 

Reisiclimlıurhazretleri hugiin akşama doO-
ru Gem1ik tarikile şehrimizi teşrif buyurd~-

- lar. Gazi hazretlerinin Geııılioe ıııuva~alatını 
b 

_ haber alan lıalk fevkalade hir sevinçle he-
~ ıııen yollara dökülnı ffş, şehre bayraklar. asıl-
nnş ve Geınlikteıı Borsaya kadar, Gazi haz

- retlerini karşılamağa çıkan halk, sokakları 
~ ve pencereleri doldurarak pek coşguıı teza
F lıürlerde bulunmuştur. Gazi hazretlerinin 
~ habersiz teşrifleriue rağıneıı halkın 1 endi· = 
= l~ ar du dıığu decin meı1nıt~ ~ 1 
~ yene fevkelade tezahürler şeklinde tecelli =-

~ etmiş ve erkaııı vilayet ve halk tarafından ~ 
~ alkışlarla istikbal edilmiştir. -

Gazi hazretleri ve refaketlerinde bu) nnan 
e zevat otomohillerle şehirden geçınişler ve 
= Reisicüıııhur hazretleri balkı selanılaınak _ 
= ve iltifat etmek suretile nıukaheledc hulun-e. 
~ muşlardır. 
a 

Gazi hazretleri saat 3,50 de Çekirkedeki :-: U~:'dET P\Ş \ ·HAZHETt,EIU 
köşklerini teşrif ve orada istirahat hu) ur- :;. Dün yerli mallar sergisinden çıkarlarken 

muşlardır. Dün İsmet pa n hazretkıi rcfi- Serginin filiml~rini almak üzere 
- kai muhteremc!erile ve refakatle ·i- filim ;irketlc,i muracaat etmekte-

- nde Londra sefiri Ferit beyfendile dir. S r i ~ 'et.i Ertugrol Muhsin 
Gazi hazretlerinin bu ~ece) i ş~hriınizde ~= 1 birlikte i_k~:.ci ?cfa oıal·«:ıc _yerli ma- beyin t rehini kabul etmiş ve mu-

- . k . , -- Har sergısım z1yarct ve akı saat her maikylıe sergide bir hatıra olmak 
geçırece · lerı tabının oluı1nıaktadır. :=ı paviyonu ayrı nyrı gezerek gördük- üzere bir filim hcd'ye edecektir. 

== 
== 

~ leri yerli mensucat hakkında beyanı Koloıdu kumancanlanndan Fa-
Ertugrul yatı Mudanva Jimaıııııdadır ==' takdirat eylemişlerdir. .. . . . . hrettin paşa sergiyi ziyaret etmiştir. 

o1 • R~manyadan beş yuz katılık bır Dün sergiyi on üç bini mütecaviz 

Ş l\f aeyahın grupt.1 sergiyi ziyeıret etm!!k ziyaretci gezmiştir. Şu suretle şim-
-
;:::: 
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• • Üzere 24 ağusi:os 929 tarihinde Is- diye kadnr yüz on il i bin beş yüz 
tanbula gelecektir. kişi sergiyi ziyaret etmiştir. 

... &;;;den'e göre s 1 r p -... Macar l\1acdonald-Dawes j 
d • ? h d Londra, 20 [A.A] 

lta lya ne ellllŞ U udıi 11lese/esı· M. Macdonald, jeneral Dawes ile 
--- • _ __ yapmış oldugu mülakatların bir tec· 

La Hey, 21 [A.A) Beltrad, 20 (A.A] rübe mahiyetinde olmakla beraber 
M B · d ı Yugoslavya Macaristan budu- hakiki bir terakki teşkil etmekte 

Havı ajansı bildiriyor:. ' .. nan ~~nda 17,8 gecesi ve bir kaç gün olduğunu beynn etmiştir. Mumaile-
ile M. Snowden arasındakı mulıi~~t- ıçı!1 Yugo.slavya tarafından kapan- yh, netice olarak, itilaf yolunda en-
ta M. Snowden Fransız baş .. vekı!ıne dıgına daar olmak üzre Buaapeşte g~I teşkil etmekte olan bir çok ma-

talyanan Young p anın . tekzıbe Avala aJ"ansı aef ahiyettardır. m za e e ilmiş olduğunu söy-l ı A da gosterılen 1 mat~uatında intişar eden haberleri nıalar i ı d 

j f " ne ten- )emiştir. hisseıini ngiltere men aaLı c = . ... '"~-=-"'""-"=.-"'--'....-
zil etmek arzusunda bulunduğunu 1 
söylemiştir. Fransanın İngiltere ta- ' 
rafından ltalyaya karşı yapılmakta 1 
olan bu taarruzi harekette bitaraf 1 
kalmak arzuıunda bulunduğu ehe- ; 
mmiyetle kaydedilmektedir. Fransız İ 
Belçika, ltalyan heyetlerinin Y oung 
plinını tadil etmemek ıuretindeki 
noktai nazarlan detiımemiıti. 

Graf Zeppelin 
Tokyo, 21 [A.A] 

ZeppeUnin levazım tedariki ve 
gazle doldurulma11 hU1uslar1 mem
nuniyetbahş bir surette devam et
mektedir. Hava, balonu yann ıaat 4 

de hareketine müsait derecede iyidir. 
Meraklılardan mürekkep bir halk 
lcütleai, tayyare karargahına toplan
tnıfbr. Balonun zabit \ie tayfalan 
her taraftan davet ve hüsnü ıuretle 
istikbal edilmekte, Japon takdirkar
lar tarafından kendil~e h•diyeler 
verilmektedir. 

'froçki ıue:ıhkünı 
Belgratta münteşir Vremya gaze

tesinin lstanbul muhabiri tarafından 
"Troçl<ı,, hekkmda gazetesine gön
derilen mal A matı Londra gazetele
rinden nal len alıyoruz: 

Troçki ile vuku bulan mülaka
tımda kendisinin Çeka tarafından 
hafi bir suı ette idama mahkum 
edildiğini bana söylemiştir. Diğer 
taraftan Troçki, Rusyaya avdet için 
ikna edilmektedir. 

' 

[Q) lYı 1n1 D<lt:iı So~ak Y 

Gölgede : 33,5 
Güneşte : 56 ! --
Dün Jstanbul bu yazın en sıcak 

günlerinden birini yaşa dı. Bunaltıcı, 

tahammül -
fersa bir hat· 
raret şehirde 
hayatı atıl 

bir hale ko
ymuştu. 

Bir çalışma 
günü olıfıa

sı na rağmen 
plajlar sıca
ktan kaçan
larla dolmuş 
ve gündelik 
çalışmalari -
yle geçinen 
bir çok kim· 

selerde hara
retin esirile 

ı. l .. b k 
ış erını ıra · 
makmecbu
iryetinde ka
lmıştır. Dün 
gölgede ha
raret dere
cesi azami 
33,5 u bul • 
du. Güneşte 
ise 56 yı ge· 
çiyordu. 

Esnaf dük
kan lnranın 
iç.ine' çekil
miş ise elini 
sürmek is-

teimyort Bo
yuna terli 4 

yorudul 

55 
50 
45 

4 ~o 

35- -55 

.. ~,.... ... --.::ır:ı 
Rasnthancdcn aldığımız maluma-

ta nazaran dün bu senenin en sıcak 
günlerinden ikincisi olmuştur. Çünkü 
bu senenin şimdiye kadar en sıcak 
günü olarak rasathanece 10temmuz 
kaydedilmiştir lci, o gün gölgede 
derecei hararet 34 güneşte 60 ı bul -
muştur. 

Es11a_f ce1niyetleri11de 
Bereber, marangozlar cemiyet

lerinin idare heyeti intihap müddet
leri bitmiştir. yakında yeniden ida
re hey'eti intihabı yapılacaktır. 

Yun aıılılar 
cevap 

hazır l ı!yor! 
Atina, 21 

Yunan hükiımeti Belgrat ıefiıı 

M. Polihronyadisin Ankara sefareti 
ne tayin J 

ıçın istim 
zaçta bulu
nurken ce
vabi notası
na hazırla
mıştır. 

.. 

Ankara 
maslahatgü
zarı Türk 
hariciye ve
kilini ziya
retle ceva
bın hazırla
ndığını, bir 
kaç gün za
rfında teb
liğ edilece
ğini bildir-
miştir. ~- Hh as \ ikönq 

Notanın muhteviyab malum de
ğ' ldir. Mamafi Atina gazetelerinin 
müttefikan verdikleri malumata ba· 
kılırsa Yunan hükümeti ihtilafın 
muhtelit mübadele komisyonundaki 
b:taraf azanın haKemlİR°İne havale• 
sini kabul edecektir. Yalnıı atin• 
hal olan üçüncü .bitaraf lıalıta 
barinin tay'ni talep edıleceknr. 

Jnkıt~ tehliJcesi .şimdilik zail ol· 
mut addediliyor. M. Rivas Viköna· 
nan son Atina ziyaretinin bu hu· 
susta tesiri olduğu tahmin ediliyor. 

Atina, 20 l F oa J 
Buradaki tebligata göre muka· 

bil yunan cevabı bir iki güne ka· 
dar Türkiyeye tebliğ edilecektir. 
Cevabın te\'diinden evel hariciye: 
encümeninin yarın içtimaa davet 
edilmesi muhtemeldir. 

Atina, 20 (Fos) 
M. Mihalakopulos Türk - Yunaia 

meselesi h ki.anda beyanatında Y U• 

nanistanın T ürki; e i]e bir an evel 
anlaşmak istcd" mden, Türkiyeııia 
de ayni emellerle mütehaasia oldu• 
ğund:rn ve bu iki mül\im i11lil N• 
yesinde bütün müşküllb· bertu.af 
edeceğ"nden ve matlup itilafın , ~~ 
sulündcn ümitvar olduğundan ~ 
setmişt;r. 

- S,. ,,,_. ..,.,,. fl/fMtli "1i ~)OT, eskili gibi lıucaldamıJ,..-,P 
- .4w """11.,. ,_ - W•n mell'ujnıMı, ıimdi ill'l•ı ._ 
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Yerli mallar 
Dün sergiye 11000 kişi 

daha 'geldi! --Yerli mallar sergisinin dünkü 
ziyretçileri on bir bin kisidir. Ser -
ginin açıldığından beri 99,500 dok-
an dokuz bin bcşyüz kişi sergiyi 

ziyaret et.miştir. Dün Rodos tacir
leri sergide külliyetli siparişat yap
mışbr. Rodos tacirleri yirmi beş 
-Bcnedenberi lstaııbula gelmekte ol
duklan halde yerli malları bakında 
bir fikre malik olmadıklannı, ser
gmı kendilerinde hüyük bir tesir 
btr kd.ğını ve her sene sergiden 
cesim mıktarda mübayaatta bulu
nacaklannı söylemişlerdir. 

Dahiliy-.: ve Maliye vekillerinin 
sergiyi ziyaret etmesi için serzj 
bey'e6 tarafından müşarünlileyhim 

davet edilmiştir. Dün Pertev paşa 
hazretleri ve Çekuolavak sefaret 

hey' eti maa aile sergiyi ziyaret etmiş
tir. 

Sıcaklann şiddetini gören sargi 
bey'eti yalnız kadınlara yelpaze 
takdim ediyor. 

Serginin kapanmasına beş srün 
kalmış olduğundan şimdiden tahliye 
proğramı tanzim ve şekli tahliye 
müe sislere tebliğ edilmiştir. Sergi 
bey'eti mektep d hilindeki tahribatı 
ve saireyi kamilen mükemmel bir 
aurette tamir edip mektl!p idaresine 
teslim edecektir. 

Fındıkcılar buse
ne zarar etti. 

Trabzondan yazılıyor: 
Piyas~yn yeni fındık mahsulü 

gelmeğe başladı. Bonada alışveriş 
faaliyetle devam edıyor. Bu seneki 
m hsulün hakiki miktarı henüz ta
yin edilmiş değildir. Geçen ay bor
sa ve Ticaret odası içtimalarında 
mahsul 250,000 kantar tahmin edil
di ve istanbul borsasına bu suretle 
bi d rildi. Müteakip içtimalarda mah
sulün 200,000 kantar olduğu tespit 

dildi. 
D ha onra da bu sene yetişen 

fındığın 90,000 kantar olduğuna 

hükmedildi. Nihnyet bu mıktar ine 
ine 250,000 kantardan 60,000 ne 
dü tü. Bakalım daha ne kadar ine-
c k .•. 

Hemen de ilk tahminler Göre
lenin } arısından Hopaya kadar olan 
sahadaki fındıklara aitti. Son tah
minlere ise Gireson fındıklan da 
dahildir. 

Bu tahminlere nazaran bu sene-
d mahsul geçen senekinin yarısın

dan azdır. Son tahminler teeyyüt 
eder e külliyetli mıktarda alivre sa
t ) apmış olan bir kaç büyük tü
cc r iflas edecektir. Alivreciler se
ne başlangıcında fındığın çok oldu-

• ğunu nazan itibara alarak fazla fı
n ık satmatı taahhüt etmi,lerdi. Bu 
h l çok fena neticeler verdi. 

Burada tütün, mısır, fasulte ve 
benzer mevat fevkalade iyi-

on hafta z rf ında yağan yağ'
,,uııu.:rıt:.n Trabzonlular epeyce ko

artık tehlike atlatılmlf 

BUSTER KEATON KENHi 
L iE\ fD~E BİR KO~IİK 

Pe:ı.cmlıe l KD A M, Ağu to~ 22, 1929 
----~ ----
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Zafer günii 
Sinema komiği Buster Kenton 

ŞllrJodan büsbütün başkadır. Şarlo 
tanı manasile "beşeri,, dir. Halbuki 
Buıter sinemanın zıya oyunlarından 
ve temin ettiği mevzıi hareketler

v n u ~r~f ®'{Ç'U:~ 
Plajlarda fotoğraf 
Evelce plajlara fotoğraf makine

sile gidilmesi menedilmi4 idi. Hal
kın hürriyetini tahdit eden bu ka
rar Dahiliye vekaletinin emrile kal
dınlmıştır. 

llifi~alır~~~(® . 
1 • lsterlin ~şiiyor! 
1 lngiliz lirası dün sabah borsada 

1018,5 kuruşta açılmış, 1019 a kadar 
çıkmıştır. Öğleden sonra fzmirden 
külliyetli mıktarda JngiHz lirası sa
tışı için bazı bankalara ordino ve
rilmesi üzerine isterlin ynaş yavaş 
düşmüş ve akşam üstü 1016,75 te 
kapanmıttır. 

Yeni kibritler 
Kibrit inhisar idaresinin iki ku· 

ıuşa satılacnk olan yeni kilçük 
kutu kibrıtleri yarın pi rnsava çıkar.· 
lacaktır. Bunların içın it> 40 çup kib
rit bulunmaktadır. 

/ 30 a~nstos bayran11• 
l da yapılacak merasi1 

Üçüncü Kolordu kuınnndanlığınd:ıı 
1 - 30 ağustos 929 cuma gürı. 

zafer bayramınd.ı saat 9,30 dan s~ 
at 10,30za kadar Kolordu karargah 
nda zabitan ve mülki hükumet m• 

den istifade eder. 
Solda: - Buı;ter vağ'mur albnda 

şarkı söyleyerek bir numara yapıyor. 
murlarının tebrikatı kabul edilecel 
tir. 

Aşağıda : - Buster kendi ken- [O '(FA 
dine soruyor: Ben niçin genç erkek ® "'"e ır<dl a ırO o~ 
rolüne çıkıp genç kızlan kendime 1 Tekaüt maa§ları 
bendetmiyeyim? 

ve Dorot.lıy Sebastiyenlc birlikte Maliye vekfileti tahrir komisyon-
Öğleden sonr:ı muamele hara

reti cereyan etmiştir. Yapılan 50 
bini mütecaviz İngiliz liralık mua
melenin yeni borsa kanunu ahkanıı 
dairesinde \"e hakiki ihtiyaca teka
bül ettiği komserlikçe tespit edil
miştır. 

Halk oyunları 
? - B~ bayramda yapılac~ 

geçıt reqmı ve merasime iştir~ 
edecek kıt'at ve mekteplerin ta} 
s'.m meydanındaki duruşları ve gıı Jarıyla kadastro hey'etleririe tayin "Yohn Gıllbert .. vari bir r pıyorl 

edilen mütekaitlerin maaşlan hak-

Trabzondaki Halk oyunlannın 
filime çekilmesi kararlaşmıştır. 

kında Defterdarlığa şu tamimi gö
ndermiştir: 

" Tahrir komisyonlarıyla kadas
tro hey•etleri kadrosundaki vazife
lere tayin edilen bazı mütekaidinin 
tekaüt maaşlarının verilip verilmi
yeceğinde tereddüt edilmekte oldu
ğu görülmüştür. Ecir olan mumail
cyhim hakkında memurin kanunu
nun üçüncü maddesi hükmüne tev
fikan hazinece tekaüt maaşları kat
edilmek şartile tayinlerinin yapıl
makta olduğuna göre tahrir komis
yonlariyle kadastro hey'etleri kad
rolarında her hangi bir vazife yani 
kitip, messah, hakim, aza ve aaire

ye tayin edilenlerin tekaüt maatlıı-
rının kesilmesi lazımdır. ,, 

Rusyaya sevkedileceA· 
deriler 1nes' elesi 

Rusyay:ı ihraç edilecek derilerin 
25 ağustos 929 tarihine kadar ihraç 
edilmesi ilan edilmişti. Bu müdde
tin kafi gelmiyeceği ticaret odası 
tarafından ikfüat vekaletine bildi
rilmiş, vekaletçe yapılan teşebbüsat 
üzerine mühlet ağustos nihayetine 
kadar temdit edilmiştir. 

. 1
1

elgrafta11 eı·el ınektup 
Anupada olduğu gibi, şehrimiz

de de ııava borulariyle posta nak
liyatı yapmak için bir proje yapıl
mıştı. Bu projenin mevkii tatbika 
vaz'ı için 300 bin liraya ihtiyaç 
vardır. Proje gelecek sene tetbik 
olunacak ve daha evel de kira ile 
tutulmakta olan posta idareleri 
binalan sntın alınacaktır. Bu tesisat 
vapıldıktan sonra mektupinr tel
graflardan evel mahalline vasıl ola
caktır. 

Serseri torpil ! 

çı~ r.csmi, şekli krokide gösteri{ 
mıştır. 

3 - Polis ve Jandarma ve z.t 

bıtai belediyeden merasime iştira 
edecek kıt'aların İstanbul viliylfl 
ve şehremanetince ve sivil Mp. le 
rin mıkdar ve teşkili.tının maart 
eminliğince 25 ajustos 929 za k3' 
dar kolorduya bildirilmesini ricf 
ederim. 

4 - Merasime iştirak edecet 
mektepler ve kıt'at 10,30 da takslıt 
meydanında hazır bulunacaklardır-. 

iktisadi tetkikat ~malfll~'lt'\t:e 
Kandan gübre 

Bununla beraber 28 tacire ait 
deriler ekisperler tarafından mua
yene edilmiştir. Artüvinden ihraç 
edilecekken 1stanbula verilenlerle 
beraber sevk olunacak hem deri 
25,000, mamul deri ise 29,400 kilo
dur. 

Serseri bir torpilin Şile açıkla
rında dolaştığı kayıkcılar tarafından 
görülmüş ve liman idaresine haber 
verilmiştir. Liman !daresi serseri 
torpili sahile çekerek imha etmiştir. 

Radyo sergisi tehiri 
Bükreşte 15 ağustosta radyo ser

gisi açılacaktı. Sergi bazı esbaptan 
dolayı eylüle bırakılmıştır. 

5 - Saat 11 de mektepler V( 

kıt'at kolordu kumandanlıği tarafın, 
dan muayene edilecek badehu birine( 
fır!<adan bir zabit tarafından Dü~ 
marun imhasile neticelenen baş inse 
mandanlık muharebesinin tarihçe~ 
söylenecektir. Müteakiben ben kısa 
bir nutuk irad edeceğim. Nutulıı 
kilrsüsü luokide işaret edilmiftir. 

6 - Nutuklardan sonra geçit 
resmi başlay~ca!c geçit resmi yapae 
kıt'at Şişlı ne karakolu, Karakö1 
köprüsü, Sultan Ahmet, Beyazıt 
yolile Beyazıt meydanına kadar 
giderek oradan itibaren kışlalarınaıf 

iktisat meclisi alisi tetkik encü
meni azasından bir zat , Trabzon, 
Gireson, Samsun, Amasya, Tokat, 
Zile, Kayseri, Zonguldakta yaptık
lan son tetkikat hakkmda bir 
muharririmize şu izahatı vermiştir. 

- "Seyahabmızdan maksat her 
vilavetin iktisadi vaziyetini tetkik 
etmektir. Seyahabmızda f.ındık ma
hsulü, Trabzon transit yolu, yağcı
lık, gümüş balığı yağcılığı, Sala
muralık meseleleri tetkik edilmiştir. 

Erzurum ve havalisinde kuvvetli 
meralar vardır. 

İlerde burası sütçülük , yağcılık 
nokt.:ısından bir isviçre olabilir. 

Halk bu havalide çok kesiftir. 
Kilometre murabbaına 50-60 

kişi isabet etmektedir. Bu havalide 
en mühim mesele zirai kredi me-
selesidir. Faiz mıktarı murabaha-

Ccılık suretiyle o 50 - 60 nispetinde 
yükr;ektir. Birinci sene borcunu 
ödeyemeyen köylü, gelecek sene 

için daha ziyade borçlanıyor ve bu · 
hal köylünün belini büküyor. Bu
nun için Zirai kredi kooperatifleri 
teşkili lazımdır. 

Hülasa bu seyahabmızda tica
retimize ve ihracatımıza taaluku 
itibariyle iktisat merkezlerimizin 
hususi va:r.iyetlerini tetkik etmiş 
olduk. Seyahat kiinunuevele kadar 
devam edecektir. 

istanbuldaki azalar bu hafta :ıar- ı· 
fında Trakyaya gideceklerdir. 

Bir Macar gurupu mezbahadan 
akDn kanlardan istifade etmek için 
emanete müracaat etmiştir. Bu ka
nlardan gübre yapılacaktır. Teklif 
tetkik olunacaktır. 

Esnaj' ceıuiyetlerinde 
Esnaf' cemiyetlerinde birer dok

tor bulundurulmasına karar veril
miştir. 

Sa11aloryo11ılar 
Emanet şehrimizdeki aanator

yomlarn 15 bin liralık muavenette 
bulunmaga karar vermiştir. 

• 
ltf'aişe 111ütelıassısı 
Şehrimize celbedilecek olan it· 

faiye mütehauısı M. Könik mUh
telif memleketlerin itfaiye tetkila· 
tını tetik etmiştir, M. Könik yakın
da buraya gelecektir. 

l\1u11ıerotaj 
Numerotaj için şimdiye kadar 

,~hremanetine 5 nümune getirUmit
tir. Emanet heyeti fenniyesi bunları 
tetkik ederek içlerinden birini inti
hap edecektir. 

Sarıyar • Kilyos 
Şehremaneti Sanyardan Kilyosa 

kadar imtidat eden yolu katranlı 
şose olarak inşa etıneğe karar ver
miştir. Bu yolun 3 kilometrosu kat· 
ranlı olarak yapılmııtır. Y ıpılao 
yolun beher kiloaıetrosu ayrı ayn 
mUteahhitler tarafından yapıldığı için 
hepsi aynı muka>temette olmamı,tır. 

Yolun son kısmı danı iyi yapıl· 
dığı içın. yolun mutebaki kısmı da --

B ı l S ı gene o müteahhide verılecektir. 
u gar ar ve ırp ar 
Bulg~ristanda Makedonya komi- A<dl o Dye<dl e 

tesi azası arasında cereyan etmekte ı 
olan hadisat, burada. dikkatle takip 1 

edilmektedir. Her gün yeni bir ci- 1 
nayete sebep olan bu ihtilaf atın 
Sırp arazisine intikal etmesi endi
şeleri baş göstermiştir. Bundan do
layı ve Mnkedonya komitesini ıslah 
ile doğru yola getirmekteki iınk5.ıı
sızlık yü:ı:ünsien Sırp-Bulgar hudu
dunda bitaraf bir nııntal<anın tesisi 
bir zaruret t lal.ki etmektedir. 

Diğer taraftan, cenubi Sırp hu
dudunu gcçmiye teşebbüs eden dö
rt bulgar konıitecisi, hudut muha
fızları taraf ınd'*n ateşle geri püs-

Yeni usulü cezaiye 
Bu Kanunun neşri, malum oldu

ğu üzere matbu asarın yeni türkçc 
ile tabolunmağa batladı31 Z<!ft.an

dan sonradır. 

Halbuki alakadar makamı1t tnrıı
fmdan İstanbul matbaal~wıdan 
birinde bu kanunun ar:ıp ':..r-erıyle 
basıldı!:rı h:ıber alınmış ve bu ese:-in 
eski türkçe ile tab'edih...,iş olanının 

musadercsi için zabıtaya em:ı v.::ril
mişfü. 

A-f ah l&enıede 
kürtülmüştur. BütGn bu haller Sırp- Adliyede 20 aA-ustostan itibaren 
larla Bulgarlar arasında f'Saslı bir ceza mahkcmelui tatil bulukmak-
anlaşınanın imkansız oldu§unu bir 
defa daha göstermi~tir. -- -
GeD<en" ~n~en 

* Vanda tetkiknt - Posta ve 
telgraf umum müdL:rü Fnhri B. 
tetkikat için Vana gitmiştir. * S.hhıye müsteşarı - Sıhhıye 
ve~:ii.leti mü•teıan Hüaar:ıettin B. 
yakında mezunen Parise gidecektir. 

Tevellüt 
Gazetemiz Heyeti iıtibbariye 

müdürü ve Jurnal Doryan mes'ul 
müdürll Vah:t Ramiz beyin evelki 
ırün bir oğlu dür.yaya gelmit ve 
HGseyin Mükerrem tesmiye edil. 
mittir. 

Nev:ıada uzun ömürler diler ve 
büyGk., babası Cevıiet molla beyle 

-11' da ımı • 

taC:ır. 

Dün nöbetçi bulunan birinci ce
za mahkemesi azadan bıkmet be
yin riyasetinde içtima etmiatir. 

Davalr, ağır ceza mahkemesin
de rü'yet edilmekte olan mevkuflu 
davalann mOsta'cel olanlandır. 

l)in ril'yet olunan davalar ara
aında Akaarayda Hacı Ömer isminde 
bir genci aldor.,n K•rakat HGsey
nin muhakemesi )·apıl~ı. 

Müddei umumi Cemil B. eaaıtea 
son safhasına l'elmlt olan bu dava 
hakkında iddiaıım serdetti •e HG-

seynin, Ihsan isminde bir kadın 
yüd!nden Hacı Ômeri aldGrdGtil 
sabit oldupnduı kasten adam öl
dGrmekten mücrimiyetini iıttecll. 

Mahkeme, müdafaa için muba-
k m ~ • l Y · ı ı:. i. 

Vesika ticareti! 
Rusyaya yeniden deri ihracatı 

meselesinin piraaada vasi miktarda 
vesika ticaretinin yapılmasına sebep 
oldu~u soylerıilmektcdir. 

lrtisa tcılıkikatı 
·> 

Şoyle ki: 10,000 kiloluk deri se,·· 
ketmek için buuun sadece vesikasını 
elde ~denler beher kilo bnşına bir 
lira ve daha fazla para ile bunları 
satmaktadırlar. 

Aliikadarlar bu sürüp giden vesi· 
ka ticarethıin de\·amını, vesikaların 
bu işle meşgul olmayanlara verilme· 
sinden ıı~şet ettiğini soyleıııektedirler. 

ÇüııkU Huapya ihracat ) apnıa· 
yanlar el erine bir vesika geçirdikle
ri taktirde hunu satmakta ve vesika 
bedelinden istifade etmektedirler. 

Tacirlerden biri bu husus hakkın· 
da şunları söyleınıştir: 

• 

ııilıayet bitti 
Arılan F.ıf"r.ko1 rt· tişa tahki

catı yedi -
nci istintak 
dairesince 

tamamen 
ikmal olu

nmuş ve ta
hkikat ev
rakı litıu.iıu 

ol unınuştur. 

- ·Bu günkü §eklinde Yesika ti care· ı 
tinin öntine geçmeğe imkan yoktur. 
Çünkü bir takım kombinezonlarla eline ! 
ihrnç Ye&ikaeı geçiren, fakat Rusya 1 
ile hiç iş yapmamış olan Te hatta ı • 

Evrakı ta
hkikiye cu
martesi gü
nü müddei 
umumiliğe 

verilecek ve 
mutalaa al
ındıktan 

sonra ka. 
ihracat nedir bilmeyen bir ış adamı· .-U ıo:ııou~!_iiiiiiiiiiiiltıl 
nm eline nsika verdiniz mi, tabiidir T:ıhkikatı yapan 
ki bu Vel!ikayı satmaktadır. Bu şekil· Müstantik 
de her hangi bir adam beş on bin ~azım Bey 
lira kazanması ınümkündür. 

rarname ya
pılacaktır. 

İşte oe yapıp yapıp asd buna 
rnui olmak lizım gehr. ,, 

Yumurta ihracatımız 
I>Gn bir refikimizde devletlerle 

yeniden tanzim edilen ticaret mua
hedeleri dolayiıile yumurta ticare
timizden zarara uvadığımız yazılı
yordu. Bu cümleden olarak ta is
panyaya ihraç edilen bir sandık yu
murtadan evelce i.panya tarafın
dan 25 peçeta gümrilk rilsumu 
alınırken bu defa 67 peçeta aldık
larından yumurta tacirlerinin san-

dık başına 10 lira 7.arar eyledikleri 
de aynca ilave ediliyordu. Dan 111e
&0leyi t:irl\rct odaıından aorduk. 
UDouıui k&•lp Cemal E. dedi ki: 

.,; 
- ı1J.a~yaya ;utn"'ll'ta b-dradan 

ihraç e•H:meı.. n:zim yur.n:r'~ ihra
catımı! Frans• yıı.d:r Di~c· m.'ti .,lc~c:t
lare yapıl-.n ~·cmurta ihraca•ı da 
Marailya vaaıtns.y1a muamele gö:1l.,. 
ispanya ile v:ıkı mı.ahede l>•: ihra
cata tesir et111ez.n 

Tütiin fı.~tışlarınıız 
Amerika sorrnayedarJanndan mG

tetekkil ve "E!. :.ı.,er tabaküa,. is
minde bir şirket ticaret m6diriyettnce 
teacU edi1mittir. Şhketin ıermaye..t 
17.S milyon iıtcr!indir. Şirket bu 
sene +iirk tüt-'tnh:ri yerine 3 milyon 
ldlo Çin tiltf'nO mubavaa etmiştir. 

Bunlar Mııro. •evkolu9\muttur. 
Bu ıene tiltOn mah11ulümüı ra

yet nefistir. Ôdemi9, Muti• p!yasaıı 
Felemenkliler taraiındaJ 145 te 

açılarak 160 ta kapanmıttır. Am•
rikalılar mcmlelcetleri için 20 mf). 
yon kilo tatan •iparif etmiflerdir. 

Yerli mallarımız 
Yeri mallanmızı sinamada bil

tf'n dGnyaya tanıtmak üzere bir ec
nebi grup ticaret odarıına mOraca-
ati.a bu · u~ ır. 

Yeni kanunun 
tatbikinde 

yanlışlık oluyor. 
Yeni uıulü cezaiye kanununun 

tatbika başlanması dolayisile zabı
ta muamelatında bazı yanlışlıklar 

olmaktadır. 

Ezcümle dün bir sirkat cürmün
den dolayı Eyüp polis merkezince 
yakalanan bir adam, merkez tara
fından doğrudan doğrnya müddei
umumiliğe gönderilmiştir. 

Müddeiuınumiltl\t bu şekil mu
ameleyi, yeni kanuna nazaran yol
suz görmüş ve bu adamı tekrar za
bıtaya iade etmiştir • 

Yeni kanuna göre hu fllhıs ev
vela prlis merkezinde tl\hkikat hi
~mi tar 'ından isticvap olunacak, 
va::ifetıi harir.inde ~örürse o za.nan 
adliyeye gtiııdel'ilecektir. 

-X· * * 
Şüpheli bir adam! 

Zabıta nıemurl~n Viladimit ie
m=nde 'üpbeli bir ad~mı yakala
mıttır. 

Bu ıtdam kiht-c ci vanndaki 
yaaı.k mıntakada dolatr.-lt.en yaka
lanmıttir. Fakat bu adam )lllkalao
dıktan sonra bir me.ele çılunı9br. 

Yeni u • u 1 O cezaiye kaııanu 
cıudbtnre her hangi bir cOrümden 
yakalanan adamın tahkikat hikim
liAi-ıce iıticvap olunma•• lizurdı~. 
H~buki btı fahıı yakalandılctan 

sonr• Takı:m jandarma karakoluna 
~etirilrniş • karakol kabul etr.ıemi9, 
!loliae göndermiş, raar!ccz de tuta
ltHll'l'lı~, nihayet l!zım gelen mua
rı.elenin ifası için 1 eyfiyet müddel
umummtc bildirilmiştir. Bu adam 1 

hakkında muamelei kanuniye ya-
'< 

' avdet edeceklerdir. Mektepler aynı 
yoldan Sirkeciye g:decekler ve Sir .. 
keciden itibar n serbesttirler. 

7 - K. O. Komandanlığ'ı geçit 
resmi esnasında Cumhuriyet abide.&! 
karşısında krokide gösterilen yerde 
bulunacaktır. 

8 - Gece mektepler ve kıt'at 
tarafın9an fener alayı tertip edile. 
cektir. 

9 - at 13 de Selimiye, Beya. 
7ıt ve y,ı,ı,,.,l,.n (.!ll) • ... .,...... toD 
ntılacakhr. 

Üçüncü kolordu kumandall' 
FERiK 

Ş. NAİJJ 
Geçit sırası: 
30 cğustos geçit resminde 
1 - Muzika 
2 - Harbiye me~tebi 
3 - Kulc:i E~~::i 
4 - Ha!ıcı oğl .ı liııesl 
5 - Tıbbıye ve baytar mektep-

leri 
6 - Muhafız taburu 
7 - Piyade alayı 
8 - istihkam bölüğC 
9 - Muhabere tab_ ... , • 
10- Deni:r. Jis ... si, De•;,:z r,edik!J 

Mp. Depo efı adı 
11 - ,Mürettep süvari alaıyı 
12 - Topçu alayı 
13 - Jandarma 
14 - Polis 
15 - Zabıtaı belediye 
16 - Sivil mektepler 
17 - Tayyare timsali 
18 - Esnaf cemiyetlerf 
geçit resmi yolu T '\mvay yolu

dur. 

Kazalar 
Otonıobil k~ası 

Karagümn\kte Nurettin tekkesi 
sokağında oturan 18 yaşında Zeki 
efendiye Şoflr Hilminin idarctindcki 
otomobili çarpmış, Zeki efendi muh
telif yerlerinden yaralanmııtır. 

Havuzda boğulma 
BllyUkadada oturan~ i:ada:m V; 

nara tı'!<~imde bir ahbal:-ını '1ıc.•ote 
gelmi~, bu eınad" kızı ~.>beka •ı~ 
<l··ki havuza llüf&J,-k bol ... m~11t. 

(}y11ar]:o!ı 

fo • .ep ve llil "•<"t \.:ni::d~ ild 

ç~ı.ul. B··ıe·r· 'Y k~·:-uıü üzırı.•Jc 
oynar',.eıı .ı.''.ı.mt..ı, He·e;·i •tm:r. R~ 

ye.e ~ı..~er !~ ac:ır suıoııLt. vaıau.nu.•ı• 
tıı. Cero1l.p:ı93 h.stısn~ıı•e kaldır .... :. 
mı;!ır. 

Cer-r,,~_,.

s.~v~viti-;ini vrırcılamı, ç. .,, 

( .. ~,td~rdll ot-·ao i?J'-ıtİ .. ıı,·~!»o 
Zeht'l\I lıçı~ln :ı~r SJ ":.:.-., •• &:dıl• 
nı • ve y .. - ı ~~ r. 
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L ' 
inci te rli. Amerika! aye,, 1 --Amerikalılrın nafıaya Gümrük resmini Müza ere vaziyef nde hiç hi 

yoktur. 

1 
değişiklik ı 

7en · m uracaa tları arttırmayacak! 

-'ıf Ankara, 21 
~ it'umum nafıa işlerini deruhte 
ehniye talip olan Amerikan grupu 
4400,, milyon teklifini izah eder 
~ldıdeki ikinci teklifnamesini bu· 
.l'Wı Nafıa vekiiletine tevdi edecektir. 

Yangın yerinde 
Ankara, 21 

\'angın yerinde yapılacak 100 
dnkkinlı hal 24 ağustosta imar mü
diriyetince ihale olunacaktır · 

Harita mektebine 
talebe 

Ankara, 21 
Buradaki harita mektebine lise 

m'azuou 20 talebe alınacaktır. 

Emanet muavinliği 
Ankara, 21 

Ankara Emanet muavinliğine 
Beyolfu dairei belediyesi müdürü 
Bbım beyin tayini derdesttir. 

nka anın imarı 
Ankara, 21 

imar müdüriyeti şehremanetile 
ıtıüştereken istasyon - Meclis cadde
sinin Meclis binası civarında darla
şan kısmını açmağa ve dğier cadde 
gibi ayni genişlikte yapmağa karar 
\?ermiştir. 

fstnayondan çıkanlar derhal 
Gazinin abidesini göreceklerdir. 

Ankara borsasında 
Ankara, 21 

Ankara Ticaret ve Zahire borsası 
\tatibi umumiliğine tüccardan Emin 
B . .taşin plnnmusbır_ 

Tevfik .E aınil B. 

Atina 
vekili ile 
lundu. 

Ankara, 21 
sefirimiz Enis B. hariciye 
uzun bir mülakatta bu-

MGbadele baş murnhhısımız Tev
filc Kamil beye eski ahkam ve mu
kavelit dairesinde komisyon nezdin
de vatandaşlanmızın hukukunu mü
dafaa ve himaye için talimat ve
rlımi 'r. 

Sefirler Gire~onda 
Gireson, 20 

Hopaya kadar bir seyahat ya
ı>an ingiliz ve amerikan sefirleri 
~rni:ıe çıkmışlar, valiyi ve bele
dıye reieini ziyaret etmişlerdir. 

Nevyork, 20 (A. A] 
Ayan meclisi malire encümeni

nin cümhuriyetperver azası, mümes
siller mecli&i tarafından revdi edil
miş olan gfinırük tarifesindeki tez
yidab takriben %60 nisbetinde in
dirmittir. Mamamafi, tarifenin se
viyesi şimdikinden yüksek olacaktır. 

* • • 
Amerika mümessiller meclisi 

tnraıfndan yapılan gümrük tarife

sindeki t~? id~tın hu suretle yüzde 
altmış gıbı azım bir nispet dahili
nde. indirilmiş olması Avrupa ikti

sadıy~tı . noktai nazarından çok 
şayanı d1kkat hadisedir. Zira ken
di ~zi_m_ istihsalatmı yene o nispet
t:kı ıstıhJfıkine sarfeden Amerika, 
dı~er a~·rupa devletleri gibi malı.na 
muşterı aramak vaziyatinde bulu
nuyor ve lbinaena)eyh gümrük re
simlerinin her nevi ithalatı mah
vedecek derecelere çıkarmak sure
tile kendi pazarını ecnebi devletle

re kapıyordu. Bu bil) ük iktisadi 
ve mali hadise etrafında, hatta 
M. Müssolini geçenlerde çok şa
yanı dikkat bir makale yazmış, 
ve zahiren faydalı g0rünen bu 
tedbirin Amerika için zararlı ol
duğunu ispata çalışmıştı. 

Bu meseleye verilen, hatta bu
nunla da kalmayarak devletler tc· 
şebbüsat bile yapmışlardı. Yukn· 
riki telgraf bu itibarla çok şayanı 

dikkattir. 
~ 

ç·n-Ru arhi 
Tôkyo1 21 [A. A:J 

Manchuli deki gazete muhabir
leri, zırhlı Rus trenlerinin dün Çin 
mevzilerini 500 metre mesafede 
görünmüş olduklarını bildirmekte 
dirler. Piyadeler, trenlerden inmişler 
ve topçu ateşinin himayesi altında 
Çinlilere ateş açmışlardır. Çinliler 
obüs toplarile mukabele etmişler v~ 
nihayet Ruslar iki saat muharebeden 
sonra çekilmişlerdir. Çinliler 30 ka
dı:ır telefat vermişler iae de bir ~ok 
top iğtinam etmişlerdir. 

C' * * 
Moskova, 20 [A.A] 

Fındık mahsulü 
i 

Gireson, 20 
Ik fın~ık "mahsulü önümüzdeki 

Uznk şnrk bankasının Mançuri 
şubesinin seddi Çinli tüccarlar ara
sında telaş uyandırmışhr. Harbin 
ticari meh. li Çin şöwncndöferleri 
~adisesinin Mançuri iktisadiyatı üze-
rınde yaptığı felaketli teı;ir dolayısile 
altı aylık bir moratoryom talep et 
meğe karar vermiştir. 

tuma günu yuklenecektir. 
Kabuklu fındık 60 kuruştur. He

nüz iç fındık üzerine &atış olmamış
br. 

Memlekette en faal mevsim ol
tnası lazım gelen bu aylarda hisse-
atlecek derecede bir işsizlik vardır. 

Konservatuvar hey" eti 
Gireson, 20 

Bugün şehrimize gelen ko.?se!-
fntu h 'eti mahalli bazı turku-
f; var ey l .. ft 
eri plaklara almıf, orijina gu e-

let-den çok memnun olmuştur. 

Nadir han 
kuvvetleniyor! _, 

"' * * 
Moskova, 20 {A.A] 

Harbin matbuatı, Çin kumabdım-
!ığını n Mnnçuri ve Prognnioııaya 
ıstasyonlarına müteaddit tanldar, 
10 tayyare ve bir çok harp mühim
matı gönderdiğini yaı.muktndır. Çin 
erkanı harbiye zabitanından mürek-

kep bir gurup bu istasyonlara vürut 
etmiştir. Çin makamab beyaz Rus 
teşkilatından kıtaat taşkil ederek 
bunları hududa doğru sevketmelcri
ne müsaade etmiştir. 

* * * 
. .. Moskova 20 [A.A) 

Londrn, 20 (A.A] 
. La Hey d~ vaz.iyet değişmemiş

tir. Mali mütehassıslar İngiltereye 
yapılan son teklifleri tetkik ile el'nn 
meşıuldürler. fngiliz heyeti murah
h:sıı.ııı?ın zannına göre, İngiltereye 
ırostertl .. cek azim müsaadat onun 
istediği iki milyon 400 bin liranın 
ancak dörtte biri nisbetinde ola
caktır. 

Siyasi komisyon Ren eyaletinin 
tahliyesine ait müzakerata dün ak
şam da devam eylemiştir. Bu içti
maii iştirak eden İngiliz murahhası 
uoel yortusuna kadar bütün İngiliz 
işgal kuvvetlerini geri alamk azmin
de buluna Londra kabinesinin tah
liye ameliyesine Eylfildan itibaren 
başlamağa karar verdiğini tekrar 
eylemiıtir. 

* * * 

Ziyafetler 
La Hey, 20 [A.A] 

Felemenk hal".iciye nazın Beela
erts Von Blokland heyeti murahha
salar şerefine bir ziyafet vermiştir. 
Saat 16,30 da M. Adacci tarafından 

bir çay ziyafeti verilmiştir. M. Bri
and ile M. Snowden bu ziyafette 
hazır bulunuyorlardı. 

* * * 
La Hey, 20 [A.A] 

M. Kamrncrer ile M. Berthelot 
Fransız sefarethanesinde konferans 
murahhasları şerefine bir ziyafet 
vermişlerdir. 

* 1: * 
La Haye 21 [A.A] 

Belediye murahhaslarla gazete
cilere bir ziyafet vermiştir. Bütün 

yüksek şahsiyetler ziyafette hazır 
bulunuyorlardı. 

Venizelos 
La Hey, 20 {A.A] 

M. Venizelos ile M. Mnrinkovich 
mahdut menfaatlan olan devletlerin 
Y oung planını, plan haricinde teklif 

Göksu köprüsü 
Dlinkü vaz'ı esasta nıU.. 

essif bir kaza oldu 
Göksuda beton arma olarak 

yeniden İnfa edilecek Cengaver 
k<Sprüsüoün vaz'ı esas resmi dün 
merasimle icra edilmiştir. Merasim-
de Şehremini Muhiddin Beyle ema
net heyeti fenniyesi ~·e Cemiyeti 
belediye iizalan hazır bulunmuştur. 
Vaz'ı ·sas resminden sonra Muhid
din B. bir nutuk söyleyerek ema
netin ) eni sene inşaat faaliyetin
den btth~etmiştir. 

'J.7 metro uzunluğunda olan köp
rü';'ün. i~şası için 72 bin lira tnhsis 
edılrnıştir. Köprünün inşa edıldiği 

edilmiş olan tavizat ile birlikte 
kabul etmekte olduklarını M. Che
ron'a bildirmişlerdir. Alakadar dev
letler müme&1illeri bu müşterek ka-

ran M. Vcniz:elo11un nezdinede aktet
miş oldukları bir içtimada ittihaz 
etmişlerdir. 

'ene talik mi? 
Paris, 20 [A.A] 

Fransız gazeteleri, İngiliz mü
tehassıslarının menfi hareketlerinin 
M. Snowden in musırrane itilafgi
rizliğinin, Belçika, Fransa, İtalya 
blokun haiz olduğu selabetin, M. 
Stresman ın 6 devleti bir araya to
plamak hususundaki talebinin ko
nferansın talik yoluna gitmekte ol
duğuna delalet eden bir takım araz 
oldutunu yazıyorlar. 

• • • 
La Hy, 21 [A.A] 

Siyasi encümen, öğleden sonra 
toplanarak hukuki komitanın müşa
hede ve telifibeyn komitesinin ten
sikine müteallik raporu hakkında 

müzakeratta bulunmuştur. 

İtalya ne diyor ? 
• La Hey, 21 [A.AJ 
ltalyan murahhası M. Mesconi 

matbuat mümessillerine İngiltercnin 
italyaya Amerikadan daha ziyade 
müsait ierait bahşetmemiş olduğu
nu beyan etmiştir. Mumaileyh, de
miştir ki : "Y oung planı, İtalya ya 
Jneral Dawes planından pek daha 
az miktard bir para temin etmek
tedir. ftalya, Young planına doku
nulmamasına taraftar olmakla bera
ber dört devletin muhbrasına tev
fikan bir az.laşma zemini bulmağa 
hazırdır. 

• • • 
La Hy, 21 [A.A] 

Mütehassıslar büyük devletler 
murahhaalanna raporlnnnı bu gün 
vereceklerdir. MurahhHlar da bun
ları tetkik için öğleden sonra top
laQacaklardır. 

Fındık mahsulü 
On dört nıilyon 
lira zararı111,ız var --Karadeniz sevahilinde her sene 

asgari 100,000 azami 600,000 kan
tar fındık mnhsulü yetişmekte ıdi. 
Bu sene bu havalide bir milyon 
kantar fındık yetişmek istidtıdı 
görülmüştür. 

Bir ay eveline kadar fındıkları
mızda hiç bir Fe~kaladelik yok idi. 

Bu itibarla fındık tacirlerine 

Avrupadan pek çok siparişler va

ki •:nuştur. Bu meyanda 2 mil 

yon kilo ka<laıt·da satış muamelesi 
yapılmıştır. Halbuki bir ey evel 

zamnn çürük olduğu için 12 şer 
metro uzunlugund 90 kazık çakıl
dıktnft sonra köprünün inşasına 
ba~lanac. ktır. 'nlın dün va~ı esas 
rf'-hminden sonra kazıklar çakılırken 
müessif bir ka7.a ol muş ve bir kadı
nın bac.-ığı kırılmıştır. Kaza şu su-

fındıklara bir ha talık arız olmuş ve 

yüzde 90 nispetınde mahsulü dok-

retle olmur:tur y • · 
Y • az ı esas reamın-

den Eonrn tazyı"k m k" 1 • f 1• • a ıne erı aa ı-
} ete sc ··l.edılnıiş, kazıkların çakıl-
nınsına bnşlarımıştır B d b" k d · u esna a ır 

a ını hami) bir araba orndan ge-

müştür.Gireson fındık kongresinin 
tetkıkatıııa ve miıtehassıslar1a oda-

• J 

Bu kuşlu kad111 kilndir? 
Resmini koyduğumuz sinema yıldızı " Jean Orthur " isminde yeni bir 

yıldızdır ki bilhassa sesli filiınlerde az zamanda çok büyük bir şöhret 
kazanmıştır. 

Saçlarnın, Cözlerinin cazibesi ve dudaklarnın haris güzelliğile tahınan 
ve çok sevilen bu genç kız, Holuvutta ve bu yaz dolaşbgı kumsallarda 
bir çok gençl~rin kalplerini teshir etmek suretilc sevda yolunda yeni 
rekorlar tesis etmiş addedilmektedir. 

Jean Orthur, bu resminde yanından hiç ayırmadığı sevgili kQlile 
beraber görünüyor. Güzeldeğil mi? 

Muhtelit mübadele 
komisyonu he ;y'e ti 
umumiyeııi dün saat 
13 te M. Holştadın 

riyaseti altında top
lanmıştır. Bu hey'eti 
umumiyeye Türl< he
y' eti murahhasa reisi 
Tevfik Kamil beyin' 
ilk iştiraki olduğu 
için Yunan ve bitaraf 
diğer muhtelif hey'eti 
murahhnsalar tarafın
dan kendisine bey•mı 
hoşamedi edilmiş ve 
Tevfik Kamil B. de 
buna mukabele ola
rak teşekkür eyle
miştir. 

Müteakiben dün-
kü hey'eti umumiye
de takdiri laymet ko
misyonlannın ı a fl v l 
meselesi mevzuubab.: 
solmuş ve 12 takdiri 
kıymet hey' etinin 6 ya 
tenzili teknrrür etmiş
tir. Ynlnız hangi tak
diri kıymet hey'etle
r i n i n lagvedileceği 
tayin edilmemiş, mın-
taka taksimatma gö
re bu 6 takdir hey'e-

• ____ syonu 
• 

mı ye 
a e ti! 

tinin tnkarruru kara- Yunanlıla~n· aldıkları vaziyet üzeri;nc her kesin 
rla"mıştır. Bu karar kendi kendine sorduğu bır sual: 

bir az dn tasarruf " an em in 
fikrinden neş'et et- 'I I ne 
miştir. za n v ~ ı; e c Dz7 

Bunu müteakip bur Jardan ge- I ihtilaf çıktığı takdirde bir cetvel 
len baza idari mesai! müzakere ve yapılacak ve her aza takdir 
intaç edilmiştir. ettiği. kıym ti buraya şerh vermek 

Asıl vaziyet Ankara ve Atina· suretile yazacaktır. Halbuki bundan 
d n gelecek tela-r fJar Qz:erine tc- evkdl .h.er ~~ngi ihtilaflı bir kıymet 
vazzuh edecektir. ta an, o ışı yüz ilstü bıraktınyor 

Lahur, 20 
Nadir han, Gardez şehrine kar

§ı üçilncll bir taarruz icra etmiştir. 
Vaziyetin nezaketini takdir eden 
liabibullah mezkur şehre "SOOO"ki
Çilik bir yardım kuvveti göndermiş-

Çın Şark şomendöferlerinin Ha
rbin müdüriyeti Mançuri istasiyo
nundaki Çin makamatındnn hudu
dun ;sovyet kıtaatı tarafından te
cavüz edildiki haberinin yanlış ol
duğuna dair bir tekzip almışbr. 

• * * 
Moskova, 20 [A.A] 

Beyaz Rus çetelerin~n tekerrür 

çerlter.ı nıakincnin çıkardığı gıirül
tudcn atlar ürkmüş ve ltaçmağa ba-

l 
şfomışt:ır. Bu sırada arabadaki kadın 
yere yuvarlanmış, arubnnın albnda 
lcalar k ayağı kmlmıştır. 

nın verdiği raporlara göre müte

baki yüzde 10 mabsulfuı de yüzde 

60 ı hastalıklıdır. Bu hastalığın 
kışın şiddetli soğuklardan ileri 

geldiği anla10 ılmıştır. 
Bu vaziyete gore mühim ihra

cat ınaJlanmızdan biri olan fındık-

• * • ve yeni bir takdiri kıymete geçili-
Diğer taraftan. h:ıber aldı- yordu. Bu suretle ihtilaflar hakkuı"dn 

mıza nar.aran Cc~ıyet?_ Akvamca şerh verilerek ve ayn ayn kıyınet-
tayin edilen. ~ühtelıt ~~badele: ko- ler yazılarak mu h t e 1 it mü -

~r. Kabilde mühimmat buhranı baş 
tiistermiştir. Buna mukabil Peşaver 
\ali.kile Nandir han muntazam su
Felte silah ve cephane almaktadır. 

* * * 
Peşaver, 21 [A. A.] 

b Afganistnndan gelen haberler, 
u memlekette ahval ve şeraitin 

V~haınet kespetmekte olduğunu 
gosterir mahiyettedir. Hnbibullah, 
halk arasındaki şohret ve nüfuzunu 
tcdr«:i surette kaybetmekte ve kı
~~tı arnsında firarlar artmaktadır. 

abilin etrafına üç sıra sipcrhazıl -
tr.ı; olduğu bildiriliyor. 

d tecavüzleri dolayısıyle Sovyet 
e en • ç· h 
hükumeti Alman sefaretın~ ın ü-
kiımetine verilmek üzere bır beyan-

t d·1 etmiş ve bu beyannıı-name ev • . 
mede Sovyet kıtaatının guya Çın 
kıtaatına karşı tecavüzlerde bulun
duklarına dair haberleri sureti kat'· 
iyede tekzip edici maddi deliller 
getirmektedir. 

Sarı kuş Bükreşte 
Bükreş, 21 [A.A] 

Sarı kuş ayynrcsi fstanbuldan 
buraya gelmi ve saat 19125 te ka

·;aya inmiştir. 

1 Kadın derhal hastahaneye kal· 
dırılnuşbr. 

------
Mi ado ~abul etti! 

. Tokyo, [A. A) 
Mıkado, zeppelin kumandanı M 

Eckner'i k bul etmiştir. ' 

_ Karnbi:yo koınserliği 
Bir müddettenberi münhal bulu

nan Eshanı kambiyo borsası koın
serliğine sabılt Tütün inhisar mü
dürü Seyfi heyin getirileceği söyle
nilmektedir. 

tan bu sene ] 4 milyon liralık nok
san vardır. 

misyonu katıbı umumısı M. Sımon d e 1 k . .mnderilecek 
yakında Muhtelit mübadele kom is- e omısyonuna .r:-. eli '. 

ndaki yazıfesinden istifa ede takdiri kıymet hey'etlennın ~etv en 
~~~~r. M. Simon aynı zamanda is: ~-übnd~le komisy~nunu~ 4 ıncl en-

R · hk cumenınde halledılecektir. usyada Latin alfabesi viçre temyız ma emesı azasından k t.a1td'ri 1tı t 
bulunduğundan burada mczunen bu- Bundan ba~ a ı b d~': 

.Moskova, 20 [A.AJ lunuyordu, Bu mezuniyet öniimiiz- komisıyonlannda gayn m. • 
fer komı'tı>"İ riyaseti Tııırk ·Tatar deki Eylillde bitccetınde 1\ır Si rer ajan bulumıcak, bu ajanlar ev-., d k ' . n ,,, mon . . kı t h , tıe..:..ı_ 

lisanının i uınalinde devlet mu sc- bura a ı vazıfeaini ır tarak İaviç- veli takdın yme eye naaıa 
seleriııi L "tin Jfabesiui kuıllanmağa reye avdet edecektir. mıntakaları dahiliııdeki yerlerde 
icbar etme~ kıırıır verrı:ıiştir. ) ubeık . ~u takdir~e katibi umumHlk va- t~lıkikot yapacak ve bi sa. ı..,.. 
mektep' r ;e mtiesseaat gelecek se- r:ıfesı Türk, ) unan h y' ti murahhas- ·kında elde edilecek vesaik taltdiri 
neden ıtibaren talebeye bu alfabeyi lan başkatiplilderi tarafından ifa kıymet heyetlerine t veli olW3.3cak-
öğrctmt'ğr: başlı)acaklıırdır. Yeni el· edile~ektir.. br. 
fob,.,oı'n tab'ı cıhazlıırını tedarik et· Oığer bır noktada,takdiri kıymet ı ~""'·edl takdi · la t L-esasab btısb6tün değişecektir. ~" en n yme U1CJ• 
mek uzrc hediler ~erilmi~tir. Arap Yani bundan sonrn takdiri kıy- etlerinde oçdrt ka1 tar ikıamay 
m:ıtb:ıalarıııın ıthııli ne trdiJmı~tir. , met yapnrke::ı mtırahhn.r;lar ar ında ile taltif ed'l c.kle:-dir. 
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- işte böyle Matmezel Ploris ... 
Şimdi kumpanyamın kadrosu dol
duğu için size bir iş teklif edemi
yorum. Fakat adresinizi bırakınız 
zuhurat oluraa haber veririm olmaz 
mı? 

Calmo tiyatrosu müdürü Darne
valdan it istemiye gelen genç artist 
mev'ut mektubu beklemenin ne boş 
bir şey olduğunu düşünerek, meyus 
Ye ·kindar çekilmek üzere iken, 
ıarip bir ıevki tabii ona: 

- Ne yalan söyleyeyim... De
dirdi, müracaatımın neticesiz kal
masına çok esef ettim• 

M. LUcien Darnevalin tavsiyesi 
üzerine buraya gelmiştim de ... 

Direktör yazıhanesinin başına 
geçmiıken, birdenbire başmı kal
dırdı: 

- Ne ? Sizi buraya oğlum mu 
gönderdi ? Ayol, bunu neden daha 
evel söylemediniz ... Demek Lucieni 
adamakıllı tanıyorsunuz.,. 

Genç kız söylediği yalandan do
layı kızararak: 

- Evet, dedi, çok iyi tanırım ... 
Halbuki Lucieni bir kere arka

datlarının yanında görmüş ve de
likanlı kendiıine: 

- Madem ki 
yoraunuz, bir gün 
aürütünüz .. 

tiyatroda çalışı
babama uğr~p 

Ploriı bu teklife karşı: 
- Hayhay, Möıyö ... 

muhakkak utrarım 1 
De mitti. 
işte Lücienle muarefesi 

ibaretti. 

bir gön 

bundan 

Fakat Darneval genç kızın şa
•alamasına başka mana verdi. 

Plorisin yanına sokuldu, çene
ıinden tutarak, sarı buklelerile çer
çevelenen iri yeşil gözlü ufacık 
çehresini yukan kaldırdı: 

- Demek bir birnizle bukadar 
sıkıfıkııınız, öyle mi? dedi Oğlan 

Ve zihnen ili.ve etti .. 
- Gördün mü cins tazıyı? ... 
Darnevalın genç ve muvaffaki-

yetli bir avukat olan oğlu Suciene 
karşı büyük bir zafı vardı. 

- Yavrum, dedi. Yeni oynaya
cağımız piyeste bir hizmetçi rolü 

' var. Nasıl işine geldi mj? Kabul, 
öyle mi? Peki .. Yarın sabah buraya 
uğra da piyesten bir nusha al. Son
ra Sucieni de gördüğün zaman söyle. 

"ihtiyar baban adamlarını kayı
rıyor ... ,, de ... 

Genç aktris Talma Tiyalrosundan 
çıktıktan sonra kendi kendine: 

-Cördün mü bir ker başıma ge
lenleri ? ... Şimdi herif oğlunu görün
ce benden bahsedecek... O da beni 
hatırlamayınca, rolü geri alacaklar .. . 
Ona, dur bakayım ... Olur mu olur .. . 
Lucien iyi bir çocuğa benziyor .. . 
Telefon rehberinde adresini bulu-
rum ; gidip kendisile görü.sürüm ... 

Filhakıka yarım saat sonra Flo
ris Locienle karşı ka?:.:nya idi. 

- Ne istiyorsunu. Matmazel ? 
Floris, mahçup, vak'ayı olduğu 

gibi hikaye etti. 
Lucien güleıek dinliyordu. 
- Peki, anladığıma göre baba

ma karşı sizi yalancı çıkarmamamı 
istiyorsunuz. 

Floris tasdik makamında başı
nı eğdi. 

Çok güzel, ama, Matmazel.. in
saf ediniz... Simdi babam beni si
zin gibi güzei bir kızla dost oldu
um için tebrik edecek.. Halbuki 
ben bu tebrikleri hakketmedim ki .. 
Size yapacağım bu iyiliğe karşı bir 
mükafata layık değil miyim? 

Floris, telaş ve mahcubiyet içi
nde bilaihtiyar 

- Evet.. diye fısıldadı. Evet 
hakkınızdır. 

Ve mini mini yüzünü Lüciene 
uzattı. 

İki saat sonra Lucien geniş 
bir koltuğa uzanmıştı. 

Tlorisin iç bayıltıcı kokusunu 
sanki hala duyuyur gibi idi. 

O zaman başını kaldırdı, baba
sının duvarda asılı duran vakur ve 
ciddi resmine bakarak : 

- Baba dedi, bin yaşa .. Emi ?. 
K. ş. 

=c=c---= 

( KÜÇÜK TELGRAFLAR ) \ ahık iıir Fransız diplomntı lelıinrle 
men'i mulıakeıne karan , erilnıi:;ıtir. 

Bukreşteki infilak - Bükreş, 20 
[A.A] - Dommesti kalesinde rukua 
gelen infilakta hiç kim e telef olm:ı· 
mıştır. 7 \ agon barut ile 30,000 
mermi ihtira eden bir takım baraka· 
lar harap olmu),tur. Hııı:arat mühim· 
dir. İnfilakın sebebi, sıcaklardır. 

* Valence da hortum! - Y tılen
ce, 21 [A.A) - Bir hortum • şehirde 
hasarata bais olmuştur. Telefat yoktur. 

-:-:- Paris \apurundaki yangın -
Paris, 20 !A.A] - Pııris transatlanti· 
~!nele vukua gelen ~angın abalıle.) iıı 
nıre doğru yeniden ba;;larnılitır. Saat 
8 de her türllt tehlikenin önune gc· 
çilmi~~ir. Gemi bir kaç ay i:.li) emi· 
) ecektır. 

* Bir Fran_ız l<adın ta\' areci_ı -
t~kenderi} e, 21 [ A.A) - Fransız ka· 
dm tayyareci Bern_tein, Ltre ten 

buraya gelerek kara} a inmiş \ e hafıf 
tan arrelerle mes&fe rekorunu kır· 
mı tır. 

·:\- Atlas okyanosunu ~<'ÇC'n t.ı:. 
)Breci - Nev}ork, 20 [A.A) - Atlas 
ok) ano unu geçmeğe te~ebl.ıüs et mi'< 
olan 1 \'İçreli tan areci Kapeser Grin· 
\iç saati) le caat 8de Terceura (Olıyo) 
üzerinde uçmuştur. 

• f ransada Lir ca::u::Jıık davası -
Parı . 21 f A.AJ - Cs.u,,Iuk ve mu· 
ha\\el izıı l'ransız • ln:?iliz bahri 
ı·~.ü nın ue rı mc"eleside ııPkadar 

111 ı .. uzrt· ·Haran Ja teşri'd me::ııi 
o mılJa ;ttilıa:n dilın!. obn 

·- J • bır Fr;ı:ıs z gJL ~e ı.: ıle ~ ne 

-:.;. Karşılıkc:ız çekler - Berliıı, 
20 [ A.AJ - Bir banker, karşıl ~ı ol· 
mn nn bir takım çekler kullanın <; 

ol~ak tbhmetİ) le te\ kif t•dılmi'ilir: 
Bu sııretle orta\ a ç karı lan ahte 
çeklerin ııatık 0°ldu~u mebaliğ :-iO 
mihon doları Lali··, bulunmnktaclır. . ~ 

• i9 dJkikada l\fan1ı geçen ka

dın - Loııdra. 20 ! .A] - ~larış 
drnizini dun a:ece 200 be\gİr J,U\ ve· 

ı tinde ufak hir motfühot ile geçeıı 
ınaduın \\ ik tor Bruc ı hu nzimet 'e 
n\dd !.; )ahatıııi 79 dıil,il,ada ikmal 

edereJ, hendi ındrrı e\\ d hu tccrü· 

be)İ )Bpnn 'Ke)o Donr; r<' orunu 13 
dakikalık bir fark ile k:rmı:tır. 

~-:· i\fnurelaıı) 'ııın sefNi - Loıı· 
dra, 21 [A.A] - Mnuretaııia, sabah· 
I<') in ··Pol) mout!'·: n_ gdnıi~tir. Bu 
\apur, a\ııi ı.;eferı ıkı saat nok anına 
icra eımı olan JJremenın rekorunu 
kıraınamı' tır. ;\1auretnnia .e)ahatirıi 
saatte 'ı;asaıi 27,Ti mil ~urntfe }up
ını~tır. 

* Moı:.korn • 'e\'\Ork .:;e\·alıntı -. ,/ 

Io korn, 20 r \.AJ SO\') et ınem· 

lekeli rakipleri Mo:okovaya avdet et· 

mi~lerdir. Ta)~ areci Ge~ .~kocf :\los· 

korn · :'.'levyork e}ahatini ayni tipte 

\ e S} ni ic;imde bir tayyare ile yeni· 

den yapacağını beyan etmiştir. Ay· 
gadu orman yD.ngınlnrının tam ortası· 

na dtı§tlıgun u \ e is H' alç::ık bulutlar 

) ıııunc!erı ı ,ııknmeti t:ıyin demedi· 
~ ııı b \ ~n ctıı ı .tır. 

f',· 

Gözlerini 150 000 liraya sigorta 
ettiren Alman aktrisi 

DES1 1Y 
Berlinin en maruf sahne yıldız

larından biri C>ian Xenta Oesninin 
mavi gözleri Avrupanın en sehhar 
cazibeli kadın gözleri olmak üzere 
k,ııbul edilmiştir. 

Bunun için bu tabii servetin 
kıymetini bilen güzel artist gözle
rini her ihtimale karşı sigortaya 
koydurmuştur. Sigorta esmanının 

75000 dolar yani 15,000 lira gibi 
muazzam bir para olması Avrupada 
epeyce bir heyecan uyandırmıştır. 

Artistlerin güzellik sermayele
rini sigortaya koymalar~ yeni' bir 
şey değildir. 

Miss Fay Maibc ismindeki Ame
rikan artistinin tebessümü hüsnü
nün en cazip bir tezahürü addo
lunduğu için, güzel kadın bu tebes
sümü ihlal edecek her hangi bir 
kazaya karşı kendini 25f', 100 dolar 
yani yarım milyon Türk lirasına 

sigorta ettirmiştir. 

Makdonald - Oa,ves 
Londra, 21 [A.AJ 

M. Macdonald bahri tahdidi tcs
lihat, hakkında bir tebliğ neşretmiş
tir. Mumaileyh bu tebliğinde Ame
rikanın serdetmiş elduğu mcadelet 
teklifini kabul etmekte olduğunu 

beyan etmekte, her iki hükümetin 
teslihatın tahdidini görmek husu
sundaki arzusuna tercüman olmakta 
ve fak at her türlü itilafın diğer bah
ri devletlerin mütekeddim itilafla
rını istilzam eylemekte olduğunu 

i1i.ve etmektedir. 
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Göz hekimii 
Dr. l\\ıri Fehıni 1 

lstanbul, Divanyolunda 1 
'1ruıı~ Telefon: İst: 3212 '411/Jal 

llazinenin bir z<ırarr 
Beyoğlunda Katip çelebi mahal

lesinde Köçe oğ?u Aramdan met
ruk 40-45 bin lira kıymetinde iki 
ev vardır. Köçe oğlu vaktiyle pa-
saportsuz firar ettiği için bir kanu
nusani 340 senesinde tnsfiye komis
yonu metruk evlere, vaz'ıyet etmiş

ti. Bilaahere bu iki ev~n birisi 
lskeçeli Hasan Tahsin, diğeri de 
Sobranyalı Ali Haydar Beylerin 
iskanlarına tahsis edilmiştir. Fakat 
bir sene sonra bu iki evin icarete
ynli evkaftan olduğu anlaşılmış ve 
bu husustaki kanun mucibince bu 
evler F.vkaf müdürlügüne devredil
miştir. Vaziyet geçen seneye kadar 
bu şekilde devam etmiştir. 

Fakat geçen sene Yani Zira 
mahtumları namiyle iki ermeni rney
dana çıkarak bu evlerin kendilerine 
vefaen ınefruğ bulundugunu iddea 
ederek tahliyesi için icra dairesine 
muracaat t:tmiştir. 

icra dairesi ek alelusul evleri mü
zayedeye çıkarmış ve keyfiyetten 
Emvali metruke idaresini haberdar 
eylemiştir. Emvali metruke idaresi 
de, bu evlerin Evkafa devredildiği
ni binaenaleyh müzayede meselesin
den Evkaf idaresinin haberdar edil
mesini icraya bildirmiştir. Yapılan 
müzayede de 45 bin liralık evler 9 

bin lira ile bir Ermeni tarafından ka
patılmıştır. Burada hazine (36000) 
liralık bir zarar görmüştür. Tahki
katımıza nazaran evkaf idareıi he· 
nüz bu meseleden haberdar bulun• 
mamaktadır. 

Diğer taraftan vilayet meseleye 
vazı'yet etmiş ve hazine avukatlara 
müzayedenin yeniden ynpılması için 
mnbkemc)'e muracs:ıt etmişlerdir. 

Dünyanın yarısı 

Acaba İngiltere 

Tayyarem henüz gelmişti, ben 
kestirme yoldan, yani karadan gel
diğim halde, o '9apur üzerinde Hin-
dıstanın etrafını dolaşıyordu. Birkaç 
haftada bunun müvasalabnı bekle-
mek liizımgeldi. Bu esnada Çingha
vı dolaşmaktan, kendime ev bul
maktan başka yapacak iş yoktu. 

Tam benim uçuş meydanının karşı-

sında zarif bir villa buldum. Onu 
kendi zerafetile mütenasip olarak 
tanzimettim, yeni neferimle buraya 
yerleştim. 

çıngtav nasıl 

bir verdi? 
Çıngtav cennet gibi bir yerdi. 

O kadar güzel ve o kadar şirin, 

Bu cennetin içinde kendimi mes'ut 
görmek için ise her türlü esbaba 
maliktim: 

Dairem fevkalade güzel, vazi
fem müstakil, evim tesavvur ede
bildiğinden daha zarif. arzu ettiğim 
mobilyaların hepsini yaptırdım. Bir 
resimli gazeteden keserek aldığım 
resimlere göre Çinlilerin yaptık

ları bu mobilyaları avrupada yapıl
mış! ardan forketmek çok müşkül
dü. Çinli ustaların bu taklit kud
retlerine hayran olmamak mümkün 
değildir. 

Çinde bulunan avrupalılann 
kendilerine bir mevkii şeref temin 
edebilmeleri için riayete mecbur 
oldukları şeylerden birisi de bir çok 
Çinli hizmetciye malik olmalarıdır. 
bu kaideden ben harıç olamaz
dım, bir aşçı, bir bahçavan, bir 
seyis ve bir kapıcıdan ibaret hiz
meti takımı ikmal olundu. Bunlar 
hakikatta benden ziyade iki nefe
rime hizmet ediyurlardı. Çünki yine 
buranın adetince çinlilerin bulun
du1i u yerde avrupahlar çalı,mazdı. 

TaTIJk, Ôredek gibi eyler Çin
de çok ucuzdur. bunlardands bir 
sürü teminetmek güç olmadı. Yalnız 
buralarda hayat pek yeknksektir. 
tiyatro, müzik, cemiyet hayatı 

aramayınız. Tekmil eğlence ıpor,c 
at yarışları ve avdan ibarettir. 

Uzun intizardan sonra haziran 
ayının ortasında tayyaremi hamil 
olan vapur Çingtava vasıl oldu: 
aylardanberi kafeslerine hapsedil
miş bu iki muazzam kuşu kazasız 
belasız vapurdan çıkardık. Parçalar 
ağır olduğundan ve hangarlara ka
dar taşıyacak vasıtamız bunmadı

ğından hemen iskelede tayyareleri 
kurduk sonra beygirlerle çekerek 
meydana getirdik. 
ıs başinda 

Benim için geceli gündüzlü bir 
faaliyet başlamıştı, iki gün fasıla-
sız bir çalışma ile tekmil parçR 
alarmı montajini ikmal ettim 
ve hiç bir kimsenin ü m i t 
etmediği zem anda tayyaremi 
uçuşa hazırladım ve güneş crtalıgı 
aydınlathğı zemıında bende hava
landım. 

Çingtavdaki ilk uçuşumu asla 
unut01mam. Meydanın uzunluğu an
cak 600, genişliği ise 200 metre 
idi. Bazı taraflarında bir çok ma
nialar vardı. Daha uçmadan e\·vel 
burayı ziyaret eden avusturyalı bir 
dostum meydan için 

- Ancak çocukların oynaması
na yarar., demişti. 

Doğru, amma, yapacak başka 

bir şey de yuktu. Tekmil şehir ci
varında en düz yer burası idi. 

Çingtavlılar her halde bugün 
beni{n motör sesile uyandılar. 

Tekmil halk havalarında görd. 
ükleri bu ilk mahlukun konacatı 

meydanın etrafına toplandı. 

H;\vada bir kaç kavs çizdim, 
aşağı inmek için meydanın üstüne 
geldiğim zaman buranın küçüklüğü 
daha aşikar olarak !cendisini göste-

rdi, vay canına, etrafı binlerce in· 
sanla dolmuş bir el kadar yere 
nasıl inecektim ? nihayete kadar 

havada kalacak da değildim, kavs
ler çizerek, bütün souk kanlılığımı 
takınarak yere indim, çok şükür 

korktuklarımdan hiç biriıi vukua 
ıelmedi. 

Bundan ıonra arkadaşım mülbim 
Müllerskovskinin tayyaresini kur-

maya başladık oda temam oldu, 
artık talim uçuşlarının zemnnı ıel· 
mişti. 

ile ıarba giriştik. 
oluyordu: 

Şimdi şu sual 
varit 
ile de harba girişecek • 

mı .d.k ? 1 1 • 

Temmuz ayı bidayetinde çingtav
da hayat birdenbire değişti, civar 
daha güzelleşti. Çindeki İngiliz ve 
amerika zabıtan ve memurlarının 
atletleri sökün etti. Çingtanvın deniz 
hamamları bilhassa çok meşhurdur. 
Ayni zamanda tenis,polo gibi oyun
lar da aldı yürüdü, her sene olduğu 
gibi bu sene de güzel İngiliz kadın-
ları nazarı dikkati celpediyor, ara
mızda rekabete sebep oluyordu. 

Nihayet agustosun ilk günü ingliz
lerle aramızda yapılacak pola oyunu 
senenin en mühim vak'asını teşkil 
edecekti. 

Harp ve benim gördüklerim 

Bugünkü gibi hatırımda! Sabah
leyin erkenden bir emir neferi hızlı 
hızla kapıyı vurdu: dışarı çıkan 
hizmetçiye mevki kumandanının 

acele beni istediğini söyledi; ben 
bunu yine her hangi talim mes' - ' 
elesi için zannettim ve hatta sabah 
sabah taciz edildiğim için kızdım, 
Elbisemi giyerek kumandanın ya-
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nına gittim. Benimle beraber tek
mil kıt'aların kumandanları da gel
mişti. Mevki kumandanı bizi kabul 
etti '\'e adeta inanamıyacaj'ımız Şii 
haberi verdi: 

- Efendiler, harp bir emri vaki 
halini almıştır, ona göre hazırlanınız! 

Harbin bu kadar kat'iyetle vu-
kua ğeleceğine inanmamakla beraber 
işlerimizin başına geldik icabeden 
hnzırhklan yapmaya başladık. 

Ertesi gün ilan edilen " hllrp 
tehlikesi " vaziyeti ciddileştirdi. 

Ağutosun birinci günü seferbelik 
emrini aldık, ikinci gün Rusiyaya ve 
ve üçüncü günü Fransaya ilin harp 
haberi geldi. Daha kendimizi topla
yamadan dünyanın yansile hali 
harbn girmiştik. 

Bizim için en hayati mea'le ol
mak üzre şu sual varit oluyordu: 

Acaba İngiltere ile harba girecek 
miyiz? 

[Arkası yann] 

mi FC>tog af maki:n.esi 
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Görnıek ve pazar ık ehnek isteyenlerin 
hergün saat 12-14 de kadar ınathaamızda 
Kenan Hasip heye ınüracaatları. 

Ak--ehir 
tll C/l 
c: ('ti 

-3 ,. ... ::::: C/l o !t !!.. tll ı:u 
ı:u ... ...,J 

;r," z. :. •• 8 Jf~ c: 3 
::ı ~ ~.; ı:1 -:ı;- ı:.:ı -· ı:u ... ::::ı 
uı - =-Qı 

Un Kapalı Kilo 15 Salı 17-9-929 Kuruş Lira 
zarf 190,000 

Akşehirdeki askerin ihtiyarı için 1 Eylül 929 tarihinden 31 
Ağustos 930 tarihine .~adar bir senelik olmak üzre. t.9c:xxx> kilo .. un 
kapalı zarf usulile munakrısaya vazolunmuş ve tarıhı ıhale balada 
gösterilmiştir. Talip olanların şeraiti anlamak üzre ~o 7,5 teminab 
muvakkate akçeler~le birlikte her gün saat 15 ten 17 ye kadar 
Akşehirdeki satın alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

D~D©ılhl~y~ ~@lleDlfll c§l0ma 
lk©mfi~y©[fl) 1r®o~llü~önden 
1 Çuval Mahalli teslimi 

1700 J-.lahiyede 
400 Hassada 

1- blahiye ve hassadaki kıtaat ihtiyacı için kıta anbarlarma teılieı 
şartile balade. mıktan muharrer dakıkin 10 ağustcs 929 tarihinden 
itibaren yirmi gün sonra 31 ağustos 929 cumartesi günü kapalı zarf 
usulile ihaleleri İcı"a edilecektir. 

2 - Münakasaya iştirak edecek zevatın teklif mektuplanni bir 
zarf deı·uııtına \az ile ticaret ve~ikası ile Jipozitolarile birlikte diğet 
bir zarf dl-rununa ve kapalı olarak zarfların küşadı olan saat oa 

i dörtten evel ıslahıyede müteşekkil 5ahn alma komisyonuna tevd: 
edeceiderdir ycvm ve saatı muayyenden sonra hiç bır teklif kabul 
edilmiyeceği gibi hariçten diğer suretle muraceatta kabul edilemez. 

3 ·- Talip olanların şartnameleri görmek üzere komisyona mura 
ceatları şartn i\melerin talep vukuunda posta masrafı talibine ait olmak 
üzere beheri yirmi kuruş mukabilinde gönderilecektir. .. -S ultuıı Ahmet u Ilı icr.ı:ıııdcın : ~< ı ki 

1 be)le, Hu-aı.: B. \l' \!adam Anikaıı~~ ~IBH•••••••••9J 
"'ll}'lılTI uhtt>i tasaıruflarıııda olup Kabılı 1 Şehrerifanetl 
lak im lıulıınınadı~ı cihetle hilmuza\ clt: il ;ıa-nları 
funıhtuna karnr 'erilen R"\ o,.dunda Kn- • 
ıner Hntun mahallesinde Kah oıı<'ukullu· 
ğu s9kııKındn atik 5 · 7 "e cedıt 11 · 13 A Hi arı :Jubeı idariyesin 
numaralı. mermer merdi,enle çıkılan Li· • den: lcadiyede Setli DH'a· 
rinri t: ttıı kapıları dar mctlıale açılan iki· 1 
balkonlu 'e ciidde e nazır bin bıhuk, <lı· ma sokağında süpye eresele-
ğeri kuçuk iki 'e arka cephP)e ııazır dı· 
&er bir küçiık ki ceman· üç odcı)ı \e firrnk rint: ait :\5 ~o maili inhidam 
~caklarını \t' bir ınatbahı mermer do rındı 
bir apte ane) i. tahtadan mamul ıı.ıerdl\enle 
çıkılan ikincı kaltntn da a) nı 'aııye~te uç 
oda \'c bir ınatb:ılı ve· hir uptt> :.m 'ı. talı 
ta ınerdiH•nlı• çıı.ılan tıığlıı ile rııelrıı \c 
bir tarııfmıla tnhtıı lıarnkn nıl"\Clll taraça
' ı ,·e l.ıinııııın altında biı npt<'saııe \ e ta<1 
İnerdh enir inilir H: zemiııınde ı;u lıulunan 
mahzeni ha\ i bir bap kıı,.;ap Lukkii.ııı ve 
terkoc:, elf'ktirik te~isatını ha\ i .} e ikincı 
katta üç ııdt'I camı ııo.k~n \"t' merııı,ıu. on 
iki bin nltı }LİZ )Clmı· be§ Yf" c!ektuık, 
su te isatı sekiz \Uz lira kı)metinde Lulıı· 
nan bir hap npartuman•n ihalPı e\\'eli\ esi 
2. 10 · Q2Q Çı.:rı::ımba l! nu s:ı:ıı ıs te irrn 
kılııucağın<l.:ın tdlıp olanl:mn hrdelı mu· 
kaddl'renın vilzdr oı;u r.i bctin1Ic pe) ak· 
çecini 'e 29 · 1 i910 icra ııun·aı a mı ıııüs· 
ıashibeıı daire\ e mtiracant n lcındsr~ vsn 
\1luı.ıır. 

madı~mdan clıniye kanunun\UI 
rn inri maddesi icabınca d 
mahıur için tcbliğatı tahriri)'.' 
icra edil memi~tir. 

Tarihi ilandan itibaren OfJ 

be~ oün zarfında defi mıh~ 
:. M 

edilmediği takdirde Dairedt 

1 
hcdrnile iulei tehlike oluna 
ğı ilk rn -ıon tebliğ maka 
'~inm olmak iizcre il~n 1 
Sll'~!IDID!lil~--111!!'! 
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Y arln aclacla lılr ele-
• ·ı· nız varı'ı vapı ı~or. 

Yarın, bahriye idman birliği
nin tertip ve teşebbüsü ile adada 
bir deniz yarışları icra edilecektir. 
Bahriyeliler bu yarışlara daha şu· 
mullü bir şekil vere bilmek için 
sivil kulüpleri de iştirake davet 

etmişlerdir. , 

Kulüplerin muvafakatı dola·. 
yısile ada yarışlarının çok ~arar~tlı 
ve ehemmiyetli olması temın edıl· 
miştir. 

Ada yarışları, bu mevsim için· 
de bir kıç defa tekrar olunması 
tahtı karara alınan denizcilik he· 
yetinin teşvik yarışlarıyla alakadar 
değildir. Bu teşvik yarışlarının 
ikincisi gelecek cuma Bebekte ya· 
pılacactır. 

Mıntaka denizcilik birincilikleri· 

nin de, mıntaka umumi kongresi· 

nin toplanmasından ve yeni heye· 

tin intihabından sonra }1ırışların 
Moda koyonda icrası kuvvetle 
muhtemeldir. 

Yüzme müsabakaları 
Vakıt refikimiz tarafından ayın 

29 unda yapılmak üzere bir yüz

me yarışı tertip edilmiştir. Bu ya
rışa iştirak etmek üzere şimdiye 
kadar yüze yakın sporcu ka yde
dilmiştir. 

Bu kadın ve erkek sporcular 
arasında şimdiye kada rmüteaddit 

ve muhtelif yarışlar kazanmış yü· 
zücüler vardır. 

Bu yarışın epeyce bir zaman
danberi hissedilen fakat tatmin 
edilemeyen bir ihtiyaca cevap 
vereceği muhakkaktır. 

Beykoz da 
Kendi muhitlerinde kesif bir 

faaliyet ve varlık ıı;üsteren beykoz
lular bu hafta da kendi sahala· 
rında bazı maçlar ihzar etmişler· 
dir. 

Beykozlular malum olduğu veç· 
hile, her hafta kendi sahalarında 
maç yapmaktadırlar. Hatta p;eçen 
hafta Fenerbahç ·nin birinci ve 
ikinci takımlarıyla kar~ılaşmışlar 
ve çok iyi neticı·kr almışlardı. 

Birinci takımlar maçı 2·2 be
rabere bitmiş, ikinci takımlar mü
sabakasını Fenerliler 3 . 5 kazan
mışlardır. 

Bu ko~uya Karacabey harasının 
36 h ayvam ,.e genç jokeyleri İşti
rak edecektir. 

Ko~ular çok rağbet görmektedir. 

Fırka sporcuları 
davet ediyor 

C. H. Fırkası müfetti~liğinden: 
I.stanbulda mevcut federasyona 

dah~.ı ola~ ve olma}'an bütün spor 
kuluplerınden Ye İstanbul heveti 

merkeziyesinden selahiyetnam~le
rini hamil birer murahhasın 25 
Ağustos 929 Pazar günü :;aat on 

altıda Cağaloğlunda C. H. Fırkası 
Istanbul merkezinde hazır bulun
maları mercudur. 

Deniz yarrşları 
~enizcilik Federasyonundan : 

Denız mektepleri ve kur:sları İdm-
an yurdu tarafından 23 Ail-ustos 
929 cuma günü Hevbeliadada va
pıl~ak ü~ere tertip' edilen büyük 
demz yarışlarına iştirak husu·mn

da bazı kulüplerin tereddüt ettik
leri haber alındı. 

Ittifak nizamnamesi mucibince 
bütün a.;keri spor te~kilatı, te~ki· 
liitımızıfı müttefiki olduklarından 
federasyonumuzun haberdar oldu
ğu bu müsabakalara davet edil
dikleri takdirde müttefik kuliip· 
!erin bermucibi nizamname i.~tirak 
edebilecekleri tamiıııen tebliğ 
olunur. .. :::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. • • .. .. 
11 iKDAM lj .. .. 
i! Abone ve ilan tarifesi :: .. .. .. .. .. ·~ .. . .. 
i! · Abbne ücretleri ı: .. .. .. .. .. .. 
!i Türki)f' i in: St-ntlik tiOO :: 

ii .~ltı aylık 900 i~ 
:: (ç nylıL. r 500 :: 

:: E~neh.i wemleketlt-r h,iıı Sı·nPJik 3300 i~ 
ii 0 

.. •· Alta eylık) (ıOO i: 
;f '' " " tr 900 fi 
:: -- :: .. .. .. .. 
:: ilan ücretleri :: .. .. •• •c 
:: 'r<'k sütunda s:ıntio1i :: .. .. 
:: \ltıııcı 8B} futla 2.3 kuru~. :: ... .. 
:: Rei'İll<'İ "" 50 ~. Si 
SS f)ördüneü ·· 80 ~ !i .. .. .. 
!i Lçüı:ıcü ~ 120 " :: .. .. 
:: Jkioei ~. 200 " !i .. .. 
!! Baul.:a ,-f' müf'~se~ati \Iali,·e i! 
ii ilünları lıusu"İ tarife)·e tabidir. ~i 
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~! adillikler ,." anoniııı !"İrketh·r !! 
ii iliuları, eunlinıi otuz k~1ru!!jlur. i! .. .. .. 
Si De-Yair , .. e ınüeı;ısesatı re~nııi\e !! 
!i iliinları, T-ırlr. nıektcpleı·i 'c a!~ri i~ J 
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lstaııbul Piyasa faaliyeti 
.,\~az dolayısile piyasa• uıır1.nr iyet itibarile 

durg 111 ve ahş veri~ pek azdır 
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Dün gelen zalıir(', lıulnıhatı ARPA: Mer.in malı 9 kuruş 30 
paradan satılmıştır. 

Ecııel)i flİ)'asa ve 
fiyatları 
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l't r-~wlu·, Cuma, Pa7ar günlerin.i ta· 
ıJJH•th·n ıl·c~ Jla~darpa~•'.'• uğraya·, 

c.·aktır. Uauıaz:ıuın birinti @:l"t'Hi~ 

Da'.' rııınuı "'onuııt·ıı ~f'f't"•İnf> 'lı:.adar her 

J.'f'•'t' lh,'.'dın·ıı;ı:n'.'ıı o~ra)·a<'a'k-hr. 
ı··•J Sı•fl•ı·i ~aluız Pazar, Pf'rff'mbe, 

(:uuıa ,,:üııh·ri lla'.'dnrp:ıı;ıayo uğraya· 
l"alhr. "\nluız Ramazanın birioci CÜ·· 
nünden Ba)ranıın eoouU('U gii.nh.~ 

1 L.:ular lı~r gün HayJarpa:;a~·a uJr•11-· 
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ANADOLUDAN: 22 vagon bu
ğday, 1 vagon ve 29 balya tiftik, 2 ı 
vagon yulaf, 1 vngon arpa, 27 bal
ra yapak, 2 sandık afyon; Trakya. 
dan 3 vagon çavdar, 4 vagon ke
tentohumu, 3 vagon ku.,yemi. 1 
vagon nohut;. Deniz tarikiyle 100 
çuval kuşyernı, 40 çu va! fındık içi, 
206 balya yapak, 352 çuval yulaf, 
92 çuval nohut, 34 çuval buğday, 
780 çuval arpa gelmiştir. 

Knnada m hsul raporlar hesabi selah 
etmiştir. Avrupa mahsulları hakkın
da yapılmakta olan tahminler be
reketli netaiçten bahsetmektedir. 

Şilrngo bor<asıncia Kanadanın 
fiatları kırıcı mahiyette olan mah
sul raporlarına inanılmamaktadır. 

1 

ıı.~s ı• ;s "·:o ı :.20 ıs. ıo 20- 2ı.~o 
['l 

--~~~~~~·~~~~~~~""'.':"::--~'":""."~~~ 

lllanito~a 3 numara karteı·i 58 
şihn 9 pens okkası 17 kuruş 58 7ı18 
santim. Baruza karteri 48 şilin 3 
pens okkası 14 kuruş 44 2 5 santim. 
Ketentohumu agustos, eylül tam 
19 istedin 17 şılin 6 pens okkası 
25 kuruş 53 3 5 santim. Şikago Ha
rtvinter 2 numara buşeli 137 3. 4 
sent okkası 13 kl'ruş 55 1 2 santim. 

HAMBURG: Fındık iç Gireson 
derhal tal<mil fiat yoktur. 
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30 f)·lül• kadar yapıla 
Beykozlular hu hafta, Süley

maniye birinci ve Hilal ikinci 
takılarını Beykoza da\·et etmişler
dir. Bu maçlar ıok enteresan ola

caktır. 

Tokatliya11 Turnurası 

. ·~ . :; 
••:::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::•• 

Memleketimizde goçen sene kışın 
havaların çok soğuk geçmesinden 
kışlık afyon mahsulü bozulmuştur, 
bu bozukluğu kısmen yazlık mahsul 
tefafi etmiştir. Evvelen 800 sandık 
kada rtahmiıı edilen rekoltemiz tah
minin hilafına olarak 1100 ila 1200 
sandık kadardır. Bu sene bizde ol
duğu gibi bütün cihan afyon zeriyatı 
fena havalarm tesiratiyle bozulmuş 
rekolte eksilmiştir. Rekolt<>nin ihti
yacata kifayet etmeyeceğini ve an· 
cak memleketimizden bu sene 2000 
ila. ~200 ~andık kadar ihracat yapı
Ja_~ı ıeceğıni düşünen satıcıla,r ınünı
kun mertebe ve hali hazır fiatlarla 

ı Ftanhul i(-rn <lain~ indt•n ~ ~J,kır lıt>' in tDnahhsulü elden çıkarmak istcn1iyorlar. 
ı . . · · a a on ay k d "dd t. IJ\Tt\t' hnnııııılakı 3Jac:.ı(.111ılaıı J .. f., 1 a ar satıı;: mu e ı · · · " · " · mevcut ld ğ d " m~lıt ~ız hulunaıı. l_ıahçckapıs:ııdnJ..i hoc·a i leri _ 0 u ~n an v~ her halde 

.aluettu~. uıafıulle~ının talıınis ıınii ca<ldl"-. fş l n a .. çılacagından fıatların pek 

FlNDlK: iç Gireson eylül teşrin
evel 100 kilosu '.!20 şilin okkan 143 
kuru~ 45 3-5 santim. Levan d.,,.hal 
teslim f.at yoktur. Levan e}lül, teş-'I 
rin eve! 100 kilosu 215 şilin okkası 
140 3-5 santim. 

( .. J Bu i~:ırt>tli ,.C'ff•r 3J l'.~l:'ıla kad11r P:ı.111r ::.iiıılt·ri 'apılına~a<"aı. '~ 30 L~ IU:l ta.rf 

lı nıl~u itilıart n l'aJ"nr ;.:ijult·ridt' ~aıpıJa(':ıi.ıır. 

İstanbul sıhhi müessiseler mü

bayaa komisyonu riyasetinden : 

.-..;- ~-~~~-· ~ 
t'el••ıııcnk Bahri Sefit 

Baııkaı;ı 
Tokatlıyan turnuvasının tasfi~«· 

müsabakaları, iştirak edenlerın 
kesretinden, hiıliı dernm etmekte· 

dir. Bu gün turnuvaya devam edill'· 

cektir. 
Bu günkü müsabakalar netice· 

sinde "Kar dö fınalruben nihai,. 

müsabakalanna kalacaklar tespit 

olunacaktır. 
Turnuvanın en ku\vetli oyuncu· 

!arı arasında Şirinyaıı, Suat, Sedat 

Şodvarın isimleri zikredilebilir. 

Tayyare bayra1nında 
İstanbul takımların<lan bazıları 

tayyare bayramında maç yapmak 

üzere yakın şehirlere davet edil
nıiştir. 

, Çağirılan takımların ekserisi 
Küçük oyunculardan terekküp eden 
ekiplerdir. 

At yarışları 
~. " . 

Yarın vaz kosularını bc•in-
, J :. ~ 

r•si \ •=li efendi koiu malıallinde 
Y~pılac.ıktır. 

--ın_~lr kaın "~~i l~ \Pn.i 10. o dnkk~ının lkı! Hzıa yukseieceğinden eınindirler 
~.ıız kırk !iiPluı~ı ıtıharıl..- on sr.ııı.~: iıı; yi11. 1 a.en Avrupa fiatları bizim fiat-
Jır~ı vı~ nıah:ıJJı n1ı·zk11rda vf'ni .·.ı,ııi a\"IU· lardan dundtı:r f' · . t' 
· J k' · k' ·- · • il • mama ı vazı ye ın suıı• u uın ,..., ı ı ı } ı·ııı ı O \o. dii.kkü- ma ar11111z leh' • k' f d .. 

n ille k. f · · ·k· ·· ı· b 1 I . ·· .. k ıne ın ışa e ecenı nı. . ı ur .ıı ... ~t:H ı - ı ~uz ıra eı e ıle gozu n1ektedir D" · l!!:ı 
talıhı ulıdF"ırıdc ulup ilıalei knıivı·kri l:lolvad'n 928 • .. un pıyas~da 
icra kılırın,1,ak ii':~'n· ,e )lİZdl~ Lc::ı i'.aıİııııile 928 

1 
.. ~ıah~ulu 40 Karahısar 

un beş guıı rnu<l~!"tlı! nılizayerlc\e ,·a:. mahsulu 39 lıra 37 1. 2 kuruşa, 
ulıınmu}ltır Buıılaruaıı lb H·~i 0 chık· Nallıhan Q29 mahs ı·· 35 ı· d 

3., .. · ı · · · · · u u ıra an 
kJ.nın ... _;;ır::ın uzt>rıııe . ıu~ıı oluııı.-.u~ olup satılmıştır. 
nafıa Haııı altında klgırrlır Z• miııi \C et· TİFTİK .. . · 
raf ıfuyarJ:.ın ~iı;ekli ~-iui lıst 1·.ılın<l:ı l·İr 1 t : nun pıyasada bir mık-
OJ" \·e elektriı':İ lıa·.i olao lıu<lu<lıı '""" · ar satış olmuştur. Ankara 177 ku-

' " . · · . . : ~ ' ruş 20 
nikoli ve <aire dıger taralı \lı !;-amıl be- K . para, Yozgat 180, Kütahya, 
\"e s:ıirt, arkası :\afıa hanı ... nu caıIJ,,. ile arahısar 200, Konya kaba 125 ku-
nıahduttur. ı·eni <"dilli a_:lu:-u<l~ak~ dt.ikk!in ruş. 
tahminen 29 ar;ın ıerbıınd.e kargır tonoz 1 Buğday: piyasa iyi, fiatlar sag· 
olup hurln<lu bir ı~rafı :-ıılc)mG•.; ~· ve am ve talep vardır. 17 kuruş 32 1 '2 
<airr diğer tarafı ::O•h'" hasan u anım paradan 18 kuruş 30 paraya kadar 
ve !<lire <liikkiinı arka>< nııs:r ç.arJ:."kıkn~ adıl yumuşaklar, 15 kuruş 20 paradan 

.. .. · mi avluounclakı 11 an a 16 kuruş 20 k ar<a onu ıenı Cd 2• 1. k' yaraya adar; sertler 
' · k t ·ıe ada ~ ıra •· 17ikuruş 10 iki sf"ne olan -ontra a 1 

- . • h para sun ter satılmıştır 
ra ile Ahmet ef. sakindir k<jmetı mu am· KETENTOHUMU: Piyssa fazla

0 

. . . . 6 N dükkiin:n tama· h ı mıne;ının tamamı l o. • I' araret enmiştir. Talep fazladır. Dün 
(mına 11200 digerinin ıamaınına .45QO . ıra 150 ton kadar 21 kuruş 30 paradan 
talip olanlarin kıymeti muhammınelerın.ın 22 kuruşa kadar ıablmıştır. 

·· d onu nı~· hisaeye musip mıktarının yuı e NOHUT: Trakya malı 13 kuruf 
betinde pev akçelerini alaral< 929 3092 10 paradan satılmıştır. Bu mala ta-
do•ya numara•ile 9 · q 29 · ıarihinde Is- lep fazladır ve fiatlar sağlamdır. 
tanbul icra dairesi dördüncii icra memur· DA ÇAV R: 13 kuruş 10 paradan 
!uğura s.:ıal ;n durtten on altı a kadar 
bizıııt ve va tı ı vtkile muricnı e 1rnıc- 13 lnıruı 15 parııya k:ıdar &lep ""'; 
!m il n O!Ut r. a\ ağlamaır. 
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1280 
1200 

.1.'lOU 

HOU Kat r.rk<'k lıa-.t"l! l·lbısesı. 

500 \df't .. ., palto-..u. 
300 .. kadın ,. cAketi. 

:lO()()() \1Ptrc ınuhtl"lif ~·in ) c:rli aıoı·ri~_f!n 
hı'7.i. 

1100 Çift .. .. aıskkabı. 

;\J er kezi 
1.\ 111 s t ed r aın 

(;alntııda :J'"ak(ı.,· hani dairei r..ahsuY 
ırfelon P"·n?du 3711 • 5 :llerkeı . 

1 ıo .. tanesi ltti,alinJc Allalt.'m·~i La... 
telefon letambul SGC; hcrn.evı Ban_.• 
nıuamP!iııı '~ f'tnnı.\et ı~a!~t.t:-ı ic.a,r 

Bakırkv\·t.:ndt k!iin cn1raıı aLli}C ve 
a.:,aLiye hac..ta c .. i İ\1n liiıun olan vuk.:ırıla 
ıniifretlatı mulııırr~ı nıulııt"lif ihti~ ~rat ı~n· 
zını olunan şartnaıııf'lrr \·erlıılc \C IO El· 
liil 929 !'-alı f?un·ı saat 1.~ ıc ihale f·dıl
ınek "2Crc kaııalı nrr :le nn ııaka5Ul.)R İ lır.ıhinı Hakkı \e .\aıız B'!':y!ede ffa)· 
lounıuf i.Jr. Bu baptaJ.j iartoamc) i gormek liar l.iıtıt lJ. ııin ... yiaL' ınutaMrrıf ol· 

\e r ..... Ja izahat alın.ıh. i,teyenlcrin mezkur dhukları Koca \h:şı.ıf:ı r ~a.J.ll cdedıt ·"-kra· 
1'- acı lıe)'aZıt nuıhallc11intle- Kise ar ıv •· 

koıni~yooa ını.iracaaıları ilin olunur· gında 10 • ·u. bağ~e Jshi!indc ·ıt,' katlı 
------------- be~ oda bir mathalı, iki lıel~ '" hır l•f· 

D iyanet işleri levazım müdür- !ık ve aır"·a ıki od.ı hır helliıı ın~en"l 
lüğünden: Hayratı şerife ı'çı'n ikı bolıık ah;ap lıaoe nıan ha.aç• ,. hır 

kU)'ll v~ on aJet "ir-nr: nıuz.mne _,e ~a' n 
lüzumu olan 400 adet kaba hasır müsmire,·i ha" •xl(l lua kıyrnr;ıı,ndc• vo 

kezalik tfıezkür ma!ıalrf.. hag\'.r .ıçıudt ı:'J 
ile 1000 adet orta ve 500 adet ve 25 nıımarnlnrln ınuıuıkkaııı hır oda.l·ır 
büyük kıt' ada süpürge münaka- Jıela ve apıca .ki go• odo. bır bel•vt 

1 E n1uhte\'İ ikı kl!lllO slıs ıp \ eı ooa~ı 1'e Laı· 
saya vazo unmuş ve yliilün 5 inci çe ,,111 P "''"' !ıra kı nı•·t·ııcr ,. keıalık 
Perşembe günü verilecek fiatlar 27 rııımsr• Jr "'""kk "" •kı oda lıır h•· 
haddi layık görüld .. ğ.. t kf d 1 liiJı ıuuhıevı. ıkr kat aı,•>f uor l:an'. uç 
'h ) 1 . . . U U a il e 1 vUz kı\!metınde olU? ı.ctzl..nr hane.er. 
1 a e erının ıcrası mukarrer bu- dekı hi"'e; pyiının nole•i c.uuııır.da bil
lunmuş olduğundan talip olanla- mıı,.vede furulıılor• lam~ı>: ,>ldııfundaa 
rın yevmi mezkiirda tenıinatla
riyle 1 tnnbul evkaf dairesinde 

Dlyanel Şieri levıızım mUdiil'fil· 
~ne 

\e ılıa!eı evvclı~csı >":: ı t1\I P•~-t guou 

l ıwt 16 da ıcra kuınara(;-n.Jon cattp olan· 
Ja ın talınıin tdılen "laıC:ırı. ın: vllıde oJu 
11Dt'tmdrı.·\ kLter 1r. \~··o 867 

İ ını \'l ı t tıit ı!L:rı, -0. 

1ı i\ır '" ı. 
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6 
= 

~Q:~Yll:DK 1 
li©ıyy©ıır~ !PÜY©.\IFO~©~ı.nm 

'Y~!QlftN~ü ii!E~iFHw:ı> 1 
lklNCi KE::ŞiDE: 11 EVLCJLDEDIR. 1 

:" OVOK iKRAMiVE:~ : 

35,0 
~l 

O LiRADIR ' I! ı il 1 AVRBCA: 
=~= 

18.000 f. 
151000 ıı 
12.000 ;,~! 
1 o.c,oo!irniık ikrami_vdf't' w·ı~~ 
10.000 lira:ıL ınükafat i~,1 ·w· 

b k 'd d ' "3 900 !t. u eşı e e cem an , ,, i~i 

numara kazanacaktır. ;~; -------- :,~;, 
.)() 000 L'ra ka:~11ar. 9~'.<I numaralı b;icl' İ•C<nbul, An~ara, i•~ 

Trabzon, lvrıir ve Tvgutll'da. ıl 
18 CCll Lira kazıın:ın 30E·ll numaralı bilet: İstanbul, E.:lirne, ~··M. 

lzmir, At'ıpP!"ın1 ve ~amıı:u_;-ıd2. 
~· 15 OCO Lira kazıma., 3;; ~6 numaralı bilet: İstanbul, Haymana i~! 

lzmlr, Öde:niş ve Sar.ısu11da. ' ~!· ıi 
12 ()Ol) Lira ka•a""" 12759 numaralı bilet: İstanbul, İzmir, ; 

Çanakkale ve Sa.nşunr,a, tıi 
10 CCıO Lira kaırman 32575 numaralı bilet: İstanbul, Bursa, j~j 

lçcl, hır.ir ve Osmane:ide Sat>lı:ıışl:r... !~i 
•••••••• •••••••-·-•o.!_•"' o!••••••••~••••••••!!_.~~~···~ ·~·· .......... ••• • • ....... • H • • e •••• •R••t•• •o-·ll' 
L r.:.L·:Z ~4~--_r..X::=r.ı;:=ti-:=~- ~_:ı=-ıı,,;;,: ~~-~~~-ı....-.:r.-.ı.~-i!..;.....~.;;-.ı.~· .......................... ········-· ..... r._ ............. a:n •• ~ •••. ·~ •••• ,.!. •• :7.;;._:; •••• tf:~ •• ".;'f.--..; 

7. F. Satin alma Komisyonu 
Riyasetinden 

..... danadalci Merkez kıtaatmın ihtiyıı::ı ;çin 1 Ey'.ill 929 tM:hir.~"n 
31 ağostos 93!) taril:,;ne kadar zirdt: c::ı~i.,ri gö•t-:ı 'ien Aitı ~ .. ırnı 
erzak kı-palt zarf ve on i~ \,alem eııa'ıc al.,ııi m1:11ahııv usu!:!t~ beş 
ağotıtııs 929 tarih!~dcn itibarrıı yirmi gi.ı:l mü<ldet:e mi!rı.•kıut-:ı·a 
çıltarılmıştır kapalı zarflımn ihalesi 28 - 8 - 9?.9 tari!•;r.ı, m;;ıa<lif 
ça,..anbe günü saat ondadır . Taliplerin şeraiti aı.İam~.k üıere 
her gün m· nalrnseye iştirak <"deceklerindc vakii mu&:;nnir.de ,.e7· 
de yedi buç!. \;; k mina!ı ml .. n kkatf'Oicn!e Ad •• nada müce,t.kkil A,teri 
mubayaa komi"onına mura<.aatları. 
Aleni Münaİ<nsa Al~ı:;j munakasa 

Koyun eti Paı at es 
Kuru fasulya Sa bu ı 
Nohut Me~e kömürü 
Mercimek Peynir 
Zeytin danesi 
Pırinç 
So~an 
Kuru uzüm 
Bulgur 

Kapalı Zarf 
Un 
Sığır eti 
Sade 
Yulaf 
Saman 
odun 

7. F. Satın alma komisyonu 
riyasetinden: 

Meraindeki kıtaat ihtiyacı için 1 Eylül 929 Tarihinden 31 Ağus 
tos 930 tarihine kadar zirde cinsleri gösterilen beş kalem .,rzak 
kapalı zarf ve 12 kalem erzak aleııi mune.ka•.a usuli'e 5 Aiusu ~ 
929 tarihinden itibaren 20 gün miiddetle me,\cii miınaİ<;.wya çıl;.a- 1 
rılmıştır, kapalı zarfların ihalesi 26 8·~29 tar:hir.e mıioRdif paı:art<si 
günü s at 10 dadır, aleni nıüna\rnsala.nn ıhalesi 2·,r.f,.'}~9 brihine 
müsadıf salı günu saat 14 tcdir tal:pl"ri:ı şeraitı anlamak Ü?e••. her 
gün ve münakasara işlirnk ede•-~kl•rıı de vu.ktı muaH•~:nde ;ü7.,le 
yedı buçuk te'mlnatı muvakk•to:l<!l ıle Adaoada mütq~i.:k;J askeri 
satın alma komisyonuna muracaatlan. 

Aleni munakasa Kapalı zarf 
Nohut Un 
Mercimek Sı~ır eti 
Bulgur Sade 
Pirinç Yulaf 
Patates Kuru Fasulye 
Kuru Soğan 
Kuru Üzüm 
Sabun 
Peynir 
Odun 
Meşe Kömürü 
Saman 

Ticaret od~sıııc aıı 
nıülıim ilan 

1929 Senesi oda kayt ücretlerile kazanç üıerine mev.,:u 0 ~2 oda 
resmiuin ce:ı.asız lah•i! u:fıddetı 30 A!ı'u~tos 192Q ak~"·1.ıı_h:lam bu;a
cak ve bu ürr ti tesviye etmemiş o'anlar hah:ında 1 E:-,iıl !er, iı;ha
ren iki mi:..i cı:za t~hak\..uk ettirilcı t.k tah~il.ıt maa ce:ta ve icra 
vasitasi!e y.?p•lacaktır. . . 

lK D Ali, ' • . "::.;:--.=.-.~--

-ı d~llllWJUi:ii!mii!:nwuıiffiii!lilllHli!IITTlll:!:!ınll:;:i;:;ıiiı!l!il!!lr.ım:ıııı:ıw~ı;!lfilW!!llli~!l!g1!'~!iiF!lil!l'.ll:ill!l!I. f ., k: .. , .. 
~ Türk.iye iş ~i.' ·~-ı. k.Sı :.er!

1 
~~n~~ 

;;; Ban.k1c11si · 1 ................ ··-~!~.!-~~-~~~!3__ 
~ Sermayesi: Tediye edilmiş -~ 1 i Fındıkh.da lU.1\1. vek.~letl satu .. ~:ına i 

j i • 
'-= 4,000~000 Liradır i t_ ....... , .... ~~~:~~~-~~::~.'.···-····---.... "f 
ES -, T ~ I Odun ihAieıi 7·cyl<U·42"ıl cumarte•İ uıt 14 tc 
: vnıu1n.i Mii.drü.lük ~ AP!P• • s .. 711»-92'. P.... • ı' •e 
= ='· 1 • lM'l~ • 9.~ tt' , • .....,.: . 11 '• == K A ~ 1 Sı•aJ1: ve ci•ıru:ıd.._.; <"''-•t ,... rJ~e,ıaba lbt1yıcı olan odu~. arpı "'pirinç :e:h 
;;;- e: j zarfla oıaaakaıa• .. "~-.u,.·uı . Uı.e&etw.. ,-.M, y,.ıdı gün .,, ...atlc.rd" Si..- tı 

~ i k:~·.~y:~r:;.:.:-!::~~.;.~;:~~~l~p-*l .. ~ı~ı::.=:\1:; •• g=--:~. == 7=: J •ıa.0u• ,.ı .• n .. r•.4ı0t1.,or. '111~ ltı.:.~• cA,•t romorttırtıaı'~ al•aoıak \aat> ka -- ş b 1 =-- rlı cari\. •S...ka)an. kOrtt!\tııl4fW. aı...;-.l ~-4 · &.•idJ • 92P ~ma.rtoeıf .mnı ,_ lA te . . u e er ·. d 1 ko°""t•-m...0. 1•,•lteaktı• 'tolı,ı.rt.. ... ;ıa•-•Oe\ ]f11>1T mti*'1koı:-;;;OYlı! " ~· 
e kara ııtıır'4r.eı. . .caM.~~~·o!'>- itd• ı&r•Wiı:\~; te t•ıtoa.., &l.ut.J. ve tHllfM.ele· 
~ 1 rioi •cr..tı. ~ • .ıa.-." ...._. ... iııMı . 

~ Ankara Adana Ayvrıfık /stanbul ~ ı S arılr. • ..,...ıdıı -·"'· ''""- ,.., •·~·'• 1•rı•• münalcuay• konulan ~• m .. telil 

= 
Trup~tron Zoııg'u/dak B11rsa R ık · Eli ıa.;b •• ....ı. ıtı.:oo> •• ,,.: •• ,,, ••.ı L•lııo•• .. ~. ,-.t • ...... wrr- oı.. ,;,ı .. ;;. ialpr, 

dt! eSıf $ 

1 

UD. Iİlr-u.~ '" alf'T()(ınd-~· t> .. r· C) ~.JC~l tıı;. ta1det. tad ... .,.,,._ 1a .. ıı!ra, ._.. tJe fOrli 
= }\ avtert Jzınir Gireson ~~fers;n ~~ doyırme• "JDll bır •e t• l~I u.m• .. •t:'.f,(U•&t .,.,,. • .u .• 0..M ........ i lllO.kOJ:i -.... Oİ· 
.;:..--=-: Sa1.ı.su.n Edermit ::= htı.de ••U,:tıri.~ Sar,karnı 1 ırı :ı~..:. .. :ıA d.9'. M..ew, ... ~ m•...W.,,l. 
= J\l" • K ;~ Ç orutod.11ıki kıtıalln ıtrtıp. olar eııw ~ ·"t.dı- ~·Fı ,. •TJı •,..ı. ~.n. ..,,11 .... ,., 

' u~aıt muamelat, Dmbaralar Kaqa)ar -- k t l.lt..ıı ~ orınııı~ıuı. b•~•H.rl 5 . eyf1l.i - S\l'S, f·tf91 mı,.. ~ •tp: .1..et ti ,._. ·; • 1'-"..:.mıt: İ"· 

"ö'Jllll;;·ı::ı:ıır:ııııııı~li';f i'?ı~!f :!iilli 1 ~1iı!ii!Er:1ı1ı'iH!IHli•f.4il!!lllımiillilL~~ .::i'n:n.:miıiilHIUlil!llE!:!li!!lll:m . ~~. ;:ı! ,; '-.:' "'l'i' ,d• }~::.:·d~.1::.~ 'J:.. ·::.~ ı::~ ' ..... ::. :::~ :t:~::,"";...:-;: 
JipJerjo Çor\. rad•':" aJ:f'(ı 11&.110 aıma kow~"Y'""~'"' muı~ı-..d~A 

A li;,e vehaieti'nden: 
1 - G.y•p kararı Sulh 1.:ı(•Ci)(J Varaka 
2 - Tt bl·~ varakası .. 1.:ıl'<ıOO .. 
3 - lhbo ı naıre " .. 200Uı0 
4 - Te5kere defteri ,. 500Defter ad~t beheriyüz varakah 
5 - Zımır.•t de~teri umum 1.500 
6 - f 3"' d~fteri Hukuk 1000 
7 - Teıbir ıhtİ!"•t;de " 500 
8 - ltıraz Vf' terr.yiz kayit 

deft.~ri umum 800 
9 - Taali•ık ml'ilakemat Df. 1500 

.. " .. .. " .. .. .. " 

.. .. " 
10 - Hasılat cl•h<'ri 750 
11 - Eıra'.'ct f~!'ayı dlrmiye ceza 750 
12 -· Mi rıd,~i ı\.n::umilik esas 

" .. ff 

Beheri yüz varakalı 
.. .. .. 

ddteri MüddeiUm.750 
13 - liar.at defteri 750 
14 - M•!roRbere defteri Um~~ 1500 
15- c.,.a t'Ml! defteri Ceza 1.500 
16 - ikrar defteri Umum 1200 

.. " .. " .. .. .. .. 
17 - Trmı1 sevk defteri 7~0 
"lhk D k" - " " ıv e a ım ve <'vairi Adliye için ağıt ve malzemesi Levazım an-

bı:rındal' verilm•k ÜLerc berveçhibaH ~ ... rnk ve defter matbuanın tab' 
iyesi 12 - 9 - 929 tarihine müsadif Per~enıbe güni.i saat 15 t .. ihalesi 
icra edilmek üztrc 20 - 8 - 929 tarihırden ıtıbarrn yirmi ~iin müddet
le ve kapa~ı zarfla münakasaya vaz edildıği ı ihetle ~artnameyi görmek 
ve dah~ zıyad.e tafst!at almak ÜZrf' lstanbul Adliye levaıımına ve 
Ankaracıa f\dlıye mııhayııat komisyonuna müracaat etmele~i ihalenin 
vd:alet ır.ıJa)'aat knmı6you•Jnda icra kılınacağı ilan olunur. 

Ağustos Perşembe akşamı Büyük 
ada Yat kulüpte verilecektir. 

En iyi caz · zengin kotiyon • mükemmel büfe 
... Hususi bir vapur l~.t~.nbuldan ve muhtelif semtlerden gele

cek zevatı Adaya goturecek ve sabha karşı avdet edecektir. 
liiletler: 2 kişilik: 5 lira - Yalnız erkek: 3, yalnız kadın 2 lira 

Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden : 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğündekı kal<ırıfer için miinakasai 
aleniye surctile 1.'i(• ton lavamarın kömürü ınüb•yaa olunacaktır. 

Taliplerin BatmCdtirlükte mevcut şart:ınm•vi \{Örmekle beraber 
10 Eylül 929 Salı g!iııü sa. t 16 da icrası muk rrer m inakuaya iştirak 
edebılme!eri için mezkur 8aş•nıidürliikteki komısyorıa ıııiiraceatları. ........... 

• • • • 
lstanbul Gümrükleri için münakasai aleniye suretile 28,400 kilo 

mangal kömiirü müba} a" olunncaktır. Taliplerin lstanbul Gümrükleri 
Başmiidürlü~ünde nıev<:ut şa~tııhfr.eyi görmekle berab•r] O EyiGl 929 
Salı gün!; saat l5 tr icrı.sı :nuİta;,er münak~.saya iştirak edebJmeleri 
için m~.kC:r Ba~miic!iirltikteki komisyona müracaatları. .... ..• . ... 

• • • • 
lstanf,ul Gümr~kf,.ri için müna,kasai aleniye sur~!i!e 8G6 çeki odun 

mübayaa. olunııldİdır .. T "!ı pi erin lstanbul Güm ~üklni B.ı.~mudj:lü& ün
de r"~"u~ şa•lııameyı ı.:ormek:e ~erab?t 10 Eylül 929 Salı )[UnÜ saat 
l<l tc icn:sı mukarrer mı:oa:.Our.dya iştirak LOl'Ob;Jmeleri için rnezkür 
Başırııidürlıilct~ ki ~on"•y•ıııa moır~.caatlaıı. 

M lLlı ©1 ltb ırO ü g lUı rr1l ©!~ifil : 
Dördi;rcü Vakıf han kalöriferlerinde ıhrak Qlunmak üzere lüzu

mu olan 500 Ton yıkanm;ş maden kümiirü kapalı zıııf uıulile müna. 
kasaya vazediiert-k Eylıiiii.n 14 üncü Cumar•eıi günü saat 15 te 
ihalesı icra ed,le• f'Si'inden talip olanların ~craıti anlamak üzere her 

A lenl mur,Aka""Y" kcıuıl. n bü , b. .. r yllr •'1•1 ~k•"ıı.. '"' }.,e,Q g; ,f).a.,, ~tat. Coehc.:e 
ita,·a. tah~· 'i'i(lfl1'dı~··.tao 2~ .... ~atn•'>tv J"":cıttb"' ~.• ,,. •. !.ı. :..ı '-•M t"rf...-.. 

üzre pı:ıar\ııı.:• ""ı n s.ı nar.ır..r. l'lı.ı.mw,,ırj.fq: 1 o-JD'.Y••• .....-•'lılflU.? ~ ~ .._. 

temınatl11iıt 1• . ıtı· 1eQ)ırı ".11klltd" irem .. 1•e;ı•:Ydl. 1'r.'lll Jıot1th1t'm&(Atı ·Aııt .ı.. •. 
ı etau~ıu_ yo~•.'UlD r>d<l.Urı~~ü emrinde buluaıı.ı l1'• uum":e.l- +&· ~o1?wlık.Ja. ...... ...ai 

rill"ıf'.k'n. PJ\~·: 'lll' ıb•l•: !S ıa&L;ıto, ti\' ~~ıoır:t• .-•u . Mt \.~ tt icadıqma 
muzciı:. y.•pıı&r:akur, Tıht1lrriu t•t'•Ultnto{ ı•rm.& ötr• .w&~[ .-c-~•..... ,...,...;.n.,. 
,.e ıbııı gur1t.iodr ıemı111aUar1le ı(-.a,ııı1•••·9'1-dt '9auı :. ...... Dm• ''r 'lJ'• •h.:.ew S ıvı~ l'e cı"arı•d•k; \i.ı&.ıetıı. tlıtd'.'MCI• •At olflıll' "'•yal·. \&ffh ..,lbo&A.••.-11. ~--

muotur. IhıJe.· l·•r~·•2t ıt•tat ptııı ıaa: ~!o tıt S: ... ,.. ıw..•r• "11ıLD --. ...,, 
rnisyonundı y-.pıt.•&t.ır. !'aüpleıw ı•ı~w,aı. ••.ır~l'hı~ 'L~mt•7w ua..u• ıar ... ı.-· 
ve ıellUfnımelerhı.• ıem.1oat._,.h,. }t.,.tter Sh-ııeöaa r ma~fb' &•m•rvn '!'•r .. ieti M aoıu Tt ct•&n•4ıtLı •U•ıl1111ı :bU~ao. o:>lu· .K'"" ~ ~ ..... Md\t . .._U••JI" 

koowuııur. ııı... ... ,4 •7~~ .,cmırt..ı fOof -ı. l~ ~· Ma-da -..ı -. 
ahı:ıa lı:omi~Toa•ode 11.ptlıcı~rn ~-.,..,:enr, ..,rtu•aıt t-tH•th:ıı: ..... m.\t7•ınuı.ı. ... <b cirme 
lerı ve teknf1>-.ele.r1aı ~t••~ .,.._.....,. ;\4an~a.daki 02~rt$ "..4.n..,.., 1er..&.s, 
........ .., •• c ...... ..,.._....... ~~ ........ . 4 ......... 4'-, ........... _ .. 

İ ~?~~~.ü ~~ .. o~ .. ~s~~·:~~!::::Y.~n~.:ı~d!~: j 
K ııaat ilııiyac:, içiR %00; S.il.ı ı.,-ı;.y .. '. kapıl· ,.,ı _ u .. uı. ,._ ~ •• .,.. •• 

muıt~r~ Jf;•ıe~~ ,,J - 8 92~ , Joıartrt, ~ua.- '''' .in ık ~··~"•C~lll'. 1'a!J'lctirı 
şartrı&m~ın' ıılu!ııarı •~ )•ri.o&m"4ı· vıutı Olııc 1•kiW••' ı..·.r~_,,)aJi7 _. ilfı!ıık ftk. 
ve saatıcda. ko·r.ıı!'unuuıutdı '1a~~! ~ılllr-:wr e'iıırı iilıı u#uıa0ıt· . 
K a~au11tr.ıda~: '" ıt~~t ih_,?Y,•~l IÇU.i ikthA "".,~. 07 i( ı!eıu e ... : )•! • il . ""' r . 

:tıbıren (20) ~uu m·ıddetle kapalı ıırf u•ı!Ü•c mUQıl:•.t"f" ~ C"~ltıa~ l'e a;•e 
muharrer tarihlerle ~aat i6 d;ı ıb&}l!ılli. itre r:4Heocıı~t\1 . .fa-kt.r._. ,_ 1~.-t lıM 
gül' ıaa!. 10 da Kıramaodı:a. atıu •lmı komH1oouı..clı. Ko.ı1•'4• ~.r .... i.....at.Uttn 
J. K. U. lzmird~ müslıhhf":m mevki :\k,ehirde "i&tın .ılına ;. u•!•7t"-a:1.rwci• Pt»t· 
leri !~kJifna.melerile tenıiuatlırı beraber Kar4maodıkı sıt:o ılmıt. kow...,eeuıı •• 0~. 
meler? ilan olunur : 
K ırklar elındeki kıtaat ihtiyacı için 1050000 kilo odun kopal: zari .... ;. :r.ti. 

nakasa~a konmu~tur, Ihaleai 25-8-929 pazar günii !lat 15 İt' ...... ,. ... ( ... 4,tlr. r •. 
liplr.rin şartuamesioi Kırklar elindeki ~atın alma komııyooııadıu "",ı m.aıaı~ ve ~art• 
naıneJe yazılı olan şekiltlekı teminatlarile komis)oııuwuıda ha11r bLiluaıtıalatl jJi4 
(lh,;.nıır. 

Kıtaat ihtiyacı için 1800 kilo ekmek 300 kilo ıığır f'!ti 200 kilo ade ..,. 150 k.U• 

zeytin yağ. 20C kilo tuz 250 kilo kuru •oğa!' 150 kilo kuru ;;ıunı 300 kilo '"'" 
fa•ulya 100 k ılo ••hun 300 kılo saz 10000 kılo odun 10\ı<J <ıJc. arp• ıooı, kilo "' 
lOOıJ k.ilo ııınıısn ı5 kilo çay 150 kilo mercime ... 1000 '.\.ıl• "'t toİ>.te j•f\:ı.:•clık ıuretile 
mcbayaa cdil~r.~k t~.· . Pau~hğıfl ihaltııi. 2.7 _.\&uıtoı 92<1 1wtaict· cı: .lfa.iıf :jail ~uai 011 
14 ıe .'·ıp:la 1:..ı11.tır .• ınpl&ntı ~11rtnaüJt>ilnı ır;tirn.elerı •e r:':!l\••.•de vııulı !)la11 .,ıı!k.ildı!k.! 
trmioıı.tlariftı: kowieyı,,nu.muı.dı hazü lıulunm..;..rı H&ıı 'KUIW!'. • · 

rı>ör~cl;i:,i-::rd~- s
0

atı;aln:-·k:;~;~~~~-C:da~:. 1 
................................. ~ ....... ...._ .................. ~ ........... ... 

lrtil••< ,.ı.;ınt;• • 
Eaki;e-hirdf" bulunaa kıtat h&}\.il)ııtl'ıUJ• ılıto~Af.·ı !çin Kapalı ıarf usuhJıe mütatkt1 

88\'& kooul•n 131,c~~J kilo ) ulafm 15 ·. f. ~'J ı.ı,ıbmdeo ~:boreo ~ glltı ıııftcl<ieıJe 
münııkı•aya ı..•o"'iııI\uftur. 4 · 9 ~ 929 ı.,.artı1•1b. ''Jn\.! 111ı1ı 14 tle Uaale MilMIC'j'İDdeQ 
tsliplrrln ş•rtQ4lı:~~ti ~örmek içırı her giJn İltıra\ı. eJecek.1er !~a(l': guaa •/t 7.50 te
mirat tHU~~ııriıe ... orn\ı-\·rı:ıa murıraKtlırı. 

r··;:~~::;;.,:·~e ·~;;:;-;a·b···r ... i ... ~ ... : ... ~ ... ::;:~7;~;;;·;a:~::-;1 
i o0ı htambul ~ııtınalma komiayoound110: oOı · ........... ' .. " ......... ' ................................................. '. ,, . '' .. 

Sal kalay 2700 kilo , Çelik levha 4500 adet 
Lehim kalavı 2664 • Adi tu1'a 9·to0 ıuıu 
Ha:ariıt cins ve mikdarları va1ılı dürt kalrm mılıew.·~ .. ·ı. rhkla alınlıi.c.aktı:. İııatet1 

22 . 8 . 929 perşenbe ~ünıi ıaıt 14 te )&pılıca&Jocıaı.r. pıııı!:ta girrrJt:k ill&ır lcu · 
mezkOr ~ün ve 81~ttt· ~'llIQ~nallarilf herı:ıbı:u ~nkııradı· ;ııerkoı '9tıu· ,Jını koai~J~u.: 
müraıJ1ıatl~rı vf' 'ırtaaaıe)'l görmek ilteyeulenc. do her Killı l(cmıayc·111ıı•U1C. mCkM1et 
eyleaıelerı. 

J 9') '30 kilo ii•ti:pH pa1orlıkla ahnacaktır. ihalesi 22·8 • 9a9 p..--.,. pnll uat 
.-.ı• . L4 dı~ ,·apıla~ı~;ndın pa1aılıği girruek steycnJe.ıu• me11İ'1l'\' fit'- ..,cı aatı. 

temioaı11.rıie- bdrabe: Au .. ar,ciı.ı nıerktM ıhn ,,\rua k•mısvoau•• .._,.._ıı•ıı ..,. flıt• 
narneyi gcrm,..~ l!i!ttııyt'nlerin de her ~oaı.itJr.ıUG8lnıa iuur~aaf '-ıJI Jwi 

] 6QQ() ıt\!t, Aı pfl raiJaaka,ayı k.onulmu.thn·. lhal .. i 14 • ~ _ - ~ 
. uıı•i .l!iinıl 11;1at 11· dl" irra lcılınac•lıı,.hr. lıavLl 1ah\' 01'..arm 1-n.1 .... 

riJI" berannr t..oıııı-.yor.a nıuracaat!arı, 

l\} uh~ehftih:ins 22 kalenı nıaıl.en ye~ları kapah ıarf u~ıJİile U'lijc.aUPaya konu!. 
muotur. 2 · 9 · uıu. p~ı:ıı.~t.ı.-ı 6ÜDÜ 'laat 14 rt .. ibale11i :orı kahua.llbr. '9n

!1"~"·Yi g•5rıoe•-.. ı!td\ ~nıe.rın ner J{Ün ~omi') cı:ıarn~ıt. ıaur\t-ıarlaıı •e •hM,IMy& 
ı~hr:ııı edeı;'"klerın tenıın11.tl•rı11.1 luıTt t•Klıfu1m~:ı .. ·u J..-•'ti :t.ı.Ja'""Vt:::.,4ıc illııile 
llll:Oı'iAil f'\\,\'C\ :\r.lı.111& JDera.!t lli~JQ ~!\•I İ•11.~e\'OObD& 14'"'•.i. t,:e.)~;.t('lj, 
,... ...... ~ ... -...-.... ......................... .,. .................... ...................... ~~~·· ................. , .. 
j ~1ck atihi ask.er: •. ·ıe sah oalm:. knıu'lsyı)ull-"ldan t ................................ ~ .... -.......... .. ..... . ....................... ~, ..... :.......ı. 
Z ı;rsr 'fı ıiy,;;ıı . V"t~':"kl riau navi:-!'.ııb.Mıt ~uıvytııı ı:P61e.tıı!ch 01.m wq h•~•• •lırai. 

.\.lAılo.:p~ lı@t''1 t\0 İn kumı,yoaJa TAel~\lt nu.-ı.,,sae•ı Ye~\,· JıO(\ aııl•t taıelle do
lal·: el.,.ni. ~ün.ııı.ka~a ~urt1.u.le &tlH\ . ah•• )••.~ıu .. ~~IDıl.1.11aı- ~ • • \.i:uıtOI. 9lfi p., .. 
'euıbc. guuil . .ııaı~ l-1-.30 C.:ı J..iArht)t' .~l•ıı;teh: :"e-..&)ma•aletıi tı~.lacıi.i mal:ııalh 
rnıo~:·•u~d• ıcra kılınacaktır Ta.lıpleru.: ~'''"'"'" •• ,, .. ~~e.i tt,• ;..,.,-:ı.,n-.Yı· 
:;nu1.a \-t: ı~tiral\ içinde ıarınameı1 voçlule möıa..-,,a atlıı.lltnııJe h•t aıalıln 
i!iu oit>~ur. 
A ıkrri mektepltr ihtiyacı için 80000 kilo lı.ri.Wize Too ..,Jı.er lr.apılı ,.,f İl8'.rilı 

satın aho•o•klır. /.!Uo•...._ .. J4 Eyi(] • 929 •:ı.ımarteıi CU.-U ,.., 14,30 da Har> 
bt\·e ~fp\r.ı.bi ffl!nekhaoe!tıri nö•delri ~Uoıkaıa eıhll.!ft41• ı.,ı -.Maaaekbr. ~· 
rin 1&t1Iu•motı İ.Çlll m•hıHı mcıı~Urd~ki, ~<tıaiıyMu•ı.ıt• -••r .. .oa.tlian ""' t.dt.~ · de 
:ııtoaruc~ """çhıle hııırl.a.Y&Oı1kıan telıi.ht ıaektubuoo. •ıa\I: utO.•J"Tel!w'•~ \.dar .. 
tsıı ıuehı1hndekı kon111yoo aıtıkı1r riyııetine ıh.c.a.ber ıuukabilia•• vermtlıeri illD 
olunur. 

Alaksda!ların bu cezaya maruz kalmam!lk üz re miiddelın hıta
mmdan evvel oda vezne~·ne miiracaatle borçlarını oJ~nıeleri son 

___________________ gü~l.evazım idarE>şıne, ihale günüde idare Enci.tmenine müracaatları. defa olmak üzere ilan olunur 

nkara 1''. 1~aarif merkez mektepleri' 
ı ayaat komisyonu reisliğ~nden: 

r--Üe-;:;; .. ;~·t;~al;~. -k~~is):o~ ~;~d;~ ... J 
.................................. . ................................ , .. ~~~······· .......... ~ ..... ~ 
2

5 ~alem elolı.tiıik malıtmeıi \Kapalı ıarflo Jıaleı iouıyaai la.~1'1ıt l'WI .... &Ontl 

l~kter nin lans 930 gayesine kadar .et ve aı~ ıhı.yaçl•rı kep•lı ıarf.us.ul.ıle mnkıı munakasaya ko-
1 • ır • r. :;>Hıtıııımclerı f;'1r~ı;e;k. ve nlm~k-ı<tey:nlenn ı\nk&r:• maarıf emml~~;ıne ve ys mekt.ep.ler. mu~a· 

be ı aı ıe ınura a:~a:ı !ı~•rkm; de % ,;ı :,,m:natı ~uvakkat;krmı •n~~r~p,.ı•: m_uhaseb.ecil~ğınc ~ıtteslım 
lacakl•rı ve ce makbw ilıııtl'.1.aberiyle bırLkte tekli! wekıupıarını ıerıuh ıc.~nunıye daıre~ın~e bıttanıını 

, v · ihale olan 27 AC:uıtr:s 929 ulı günü saat 1•1 de Ankara Murif emanetinde müte;eklcıl mubayyat 
ko' .ıuııur.a t~'dilerı lüzumu ilan olunur. 

• 

Piyanko mödürlüğfinden: 
1\1 eve ut numunesi veçhilt> 

(10,000) adet takvim tabettırile
ceğinden tab'a talip olacakların 

pey akçeleri ile birlikte 22 ağuı
to$ perşenbe günü s11at 15 te 

piyanko miidiirlüğünde müteşek

kil tayyare mübayaat komiıyonu· 

nıı müraı:aatları , 

... ı 14 ••). 3000 kilo ti.ola; (Kapılı urflo ih•l•i kılİ)ooi 14• 9~9 oaaartooi •at lt ıı , _,. 
Deıin iobrlkıları ın\lyıo. ıfi• balada 'lluhar,cr malzeırı• lriııal.naıla ıalllııintr 

giln ""• ıı•tLe ıhaleltn u.ıra •dilecelı:tir. ~rtnımf'!len l'reek ~la law aia •• 
?ermek 111ııtcyenltJr1n 1ftale ıçhı i•J"İn -.dil11111 ıaane Kaıı•pııf6 D•lt '"'"° .... lıı.ailı. 
)Onuo• mttrıcutlat , 

8 eyo~lunda Fatma hatun mııhıılle~incle yaltfa ait ( l ıG0) mee• 
murabba, arsa mahalli lcııpalı zari uııullvl• '•tılacalıbr. Müa1., 

desi (31·8-929) Cumarteıi ıünü saat on beşe l:ac.'lar4Ut. Ttiip •• 
ların şeraitini anlamak iiıre latc-nbııl Ev!caf mndtıri,y•thıd" Orman 

1 

ve Arui lcıareaiııe ıailracaat ve telclifnamel~rlıı\ yevlD! ıııua;yyeıaıie 
ıı:la re en;ümenl riyasetine ita elmel ... ri 



-__ ._...,.__ 
' 

----- -------

Vakıf akarlar· 'V akı akarlr ı k~ Yalnı• • satış ) a pm n • ıııı hilm ekle de kil aı n ı zuın an d• 

müdürlüğünden: 
, Müzayedeye vazolunan emlak . 

1 - Mahmut pqada nuru osmaniye camisi havlusunda ımaret 
b:utlıaUi. 

2 - Beıiktaşta türk ali mahallesinde imam sokağında 98 No. 
llane. 

3 - Galatada şahkulu mahallesinde kule kapısı sokağınea 22-1 

No. dükkan. d. r k k 
4 - Galatada şabkuiu mahallesinde mer ıYen 1 so a ta 1, 3, 

Ş, 1'8. 20 No. arsa ve barakalar. . ,.. . 
S _ Nişantaşında muradiye mahallesuıde kağıthane caddesın. 

de 47 No. üç oda. h il . d .. b" b b 6 _ Kasımpaşada camii kebir ma a esın e tura ı a a soka-

iuıda 1 - 5 No. ahır. f 
7 _ Galatada kemankeş kara musta a paşa mahallesinde 62 • 

68 No. dükkan maa odalarin otuz albda on hissesi. 

1 
v o d ~ müşteriye uzun mticldrt dayana(•ak 7 nrit" H' muııtt•hap 1ı 

g n en• ~ t'~)8 \t•rm~k fr liizsmdır. ı 
• ~ işte Bev oğlunda Toka'i:hyar. f<arş!sJnda ffl f 

Il Üzayedeye vazo tınan enılak ~~ lbUV~ lin~~©l~c§l~il!F1'
0

rrı ~t 
t
··t·· l :-d~ahye kapıda dördüncü vakıf hanın zemin katında 10 Np. 1 J)aima kazandığı ın U \aft~ ı) et VC rag" ~ ~, 
u uncu ülckanı. '"' - ~ı ... 

2 - Şişlide büyült dere caddesinde 353 No. hane. ~bet bundan ileri ge}i yor· ~ 
. d3 - B~yoQ-lunda Hüseyin ağa mahallesinde sakız ağııcı cadde- Mezkur ticarethanenin ~attığı eşyra daiına [ 

sın e 55. 53 r 1'1. hanenin nısıf hissesi. ' l'i1 

d 5
4
8 

- Bei · unda Hüeeyin ağa mahallesinde yeni şehir sokağın· ~.~en iyi c · nsten ve en ~üzel çeşitJerdcn o}·· 
a No. dül kan. 

5 - Çarşıda alemşah sokağında 6 No. dükkan. ·~;·· duğu halde fiatları gayet UCU7.dur. 
6 - Çar ıda havlucularda 13 No. dükkan. 
7 - Uzuu ç.arşıda caddede 296- 125 No dükkan. ..~ , •• CCARJ• F.~ 'İ 
8 - l.~ahmut paşada yeni han sokağında 37. 33 No. dükkan. ULUI iU .. 
9 - Usküdarda bülbül dere caddesinde 4. 1 No. dükkan. Meınaliki ecnebiyede tah!::ıil etıuekteki fairleler: 
10- Haydarda hacı ferhat mahallesinde irfan zade sokağında 

11 N t J t Viyana tüccarlar cemiyetinin . 
o. nş me' ep. 10 "Wicner Handelsakııdemie,,, :qine, 1. Akeden,ıestrasse 12 8 _ Galatada kemankeş kara mustafa pava mahallesinde 51 53 

Ss No. üç dulckiinın atuz altıda on hissesi. ' ' 24 
MUddeti müzayede: 9 Ağustos 929 dan 31 aAğustos 929 Cumar

11 - Galatada kemankeş kara mustafa paşa camisi havlusunda 20 "Gremialhandelsakndemif',,, Wien, ili. Esteplnh. 2, 
No. mektep mahaJli. 30 "Neue Winer Handeisakttdeınie,,, Wien, Vllf, Hamerlingplatz 5/6 

tesi _gUnU saat on dört buçuğa kadar. 
Balada mu.harr~r emla~ .kiraya verileceğinden müzayedeye vazo

luomuıtur. Talıplerın ye~mı. ıhale olan son günün saat on dört bu
~ujuna kadar şartnameyı okumak ve teminatı muvakkate ita ederek 
ın~ayedeye iştirak etmek üzre Istanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf 
d\carlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

.. Evsaf ve müş!emilaİı hakkında malumat almak isteyenler bu 
lhuddet zarfrnda muznyede odasına müracaat ederek e · · ·ı 
""- }o!o •• b·1· l rı crı mısı ra-t!vr arını gore ı ır er. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden 

Müzayedeye vazolunan emlak 
"° l - Bahçekapıda dördüncü vakıf hanın birinci katında 27 ve 
~o No. odalar. 

2 - Çakmakçılarda Tarakçılar sokağında 32 No. dükkan. 
3 - Küçüp Mustafa paşada molla Hüsrev mahallesinde Şerefi-

~e sokağında 36 No. dükkan. 
4 f"""!" Küç.Ok Mustafa paşada ve caddesinde 98 No. dükkan. 
S - Çalcmakçılarda valide hamnda mescit tahtında 21 No. oda 
6 - Hocapaşada ibni Kemal caddesinde 45 o. arsa. 
Müddeti müzayede: 7 Ağustos 929 dan 28 Ağustos 929 Çar

ıamba günü saat on dört buçuğa kadar. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vaz· 

alunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört 
lnıçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate' ita 
~rek müzayedeye iştirak etmek üzre lstanbul Evkaf müdürlüğün
& Vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan oiunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malQmat almak isteyenler bu 
tnüddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misli ra· 
porlanm görebilirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak · 
1 - Bahçekapıda dördüncU vakıf hanın birinci katında 39 No. 

de!a 
2 Balatta Tahtaminare mahallesinde Çiçek sokağınka 3 No. 

lıane 
3 - Sütlücede Mahmut ağa mah~llesinde Tekke çıkmazında 

mııbane ve bahçe 
4 - Osküdarda r·u~ ~ehmet paşa mahallesinde Çeşme meyda

al caddesinde 3-1 No. dukkan 
5 - Osküdarda rum Mehmet paşa mahallesinde Çeşme meydanı 

addesinde 13-15 No. dükkan 
6 _ Osküdarda Çinili mahallesinde Silahdar ağa sokağında 

2-16 No. dükkan 
7 _ Osküdarda hace Hesna hatun mahallesinde imaret çıkma-

Zllida abur M ·d· h 11 · d F ·ıc 8 - Küçük çamlıcada ecı ıye ma a esın e aı bey soka-

İttıda 19 No. dükkan 
9 _ Boğaziçiade J(u~guncukta çarşı caddesinde 111 • 27 No. 

diılckan ma arsa ı 11 · d dd · d 10 - Haydarpaiada f brahim ağa ma ıa esın e ve ca esın e 

~ No. dükkan . k da kahvehane ve arsa 
11 - Kulekapısında karanfıl so a9ğmd 7 E ·lUl 929 Cumartes· 
Müddeti müzayede: 16 Ağustos 92 an } 

1 

~nü saat on dört buçuğa kada . ., . d müzayedeye vaz· 
Balada muharreı· emlak kiraya verılecegın en d"' t b 

ı ·· ·· saat on or u 
O unmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son gunun 'k 't d k 
,. . . t uvak ·ate ı a e ere 
ı-tığuna kadar şartnameyı okumak ve temına 1 m .... l ... ··nde vakıf 
lrılizayedeye iştirak etmek üzre lstanbul Evkaf mudur ugu 
alcarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. . I r bu 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almek ıskteyen. e .
1

.1 
lnÜddet zarfında müzayede odasına müracaat edere ecrı mı 1 

raporlarını görebilirler. 

Oı-nıan ve arazii .vakfiye M. . . . . _ 
Şehremini civarında Yenıbahçede Guuba Hastanec:ı ıttıc:alınde Takı 

0 nsekiz <lunüm üçyüz on )•e<li metro murabbaındaki vakıf bostan 932 
~~nesi Teşrini saninin yedinci günü nibayetıne kedar icare verilecktir. 
• Uzayedesi senei baiiye Eylulün birinci Cumarte ı günü saat onbeş~ 
~adardır. Talip olanların İstanbul Evkaf Müdiriyet de Orman ve Aruı 
ıdaresine müracaat etmeleri. " 1 

12 - Nuru osmaniye cadde~inde 19 No. sofu hanı oda başılık 40 "Wiencr Handelsnkadeınie Für Madechcn,, Wicn Vlll Schönborngasae3. 
ve camekan mahalli. Yüksek ticaret mekteplerinde bir çok ecnebi talebeler movuuttur. 

13 - Çakmakçılarda valde hanında 13 No. oda. Mezkur mekteplerle evvelce bakalureayı alanlar için açılan bir reuHk 
l 4 - Kara gümrükte karabaş mahallesinde çeşme ve halalar kur&alardn ticaret ilmine ait bilcümle malünıatı umumiye ö~retilir. '?tırs· 

üzerinde oda. ler ı. unhasiren ulumu ticariyede büyük bir şöhret kesbetmiş muallimler 
15 - Şişlide mecidiye kariyesinde iki oda. tarafından verilmiştir. Bütün tahsil ve tedris vesaitine malik büyük bir 
16 N · dd şehirde tahsil gören genç ecnebiler, mektep haricinde dahi, müule>r, da. 

- uru osmanıye ca esinde sofçu hanında 13 No oda. rülfünun gibi müssesatı ıiyaret suretiyle daha fazla tevsii malumat etmek 
17 - Nuru o~maniye caddesiude sofçu hanında 14 No oda. vesaitine maliktirler. 
18 - Çenberlı taşta tavuk pazarında cami mahalli Yukarda mezkur dört mektebin müdüriyetleri nezdinde tafsilat 
19 - Galataea yüksek kaldırım sokağında 1 3 5 No arsa alınabilir. 
20 - Calateda merdivenli sokakta 2 4 6 No.' arsa. · · -------------

Müddeti müzayede: 22 Ağustos 929 da~ iı EyHil 929 Çarşamba Maarı·f veka-"letı.nden.· 
günü saat on dört buçuğa kadar. 

Balada m~har~er emla~ .kiraya verileceğinden müzayedeye vazo
~unmuştur. Talıplerın y~vmı ıhale olan son günüa saat on dört buçu· 
guna kadar şartnameyı okumak ve teminatı muvakkate ita edrek 
müzayeder.e .~şt.i.ra.~ etm.~k üzre lstanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf 

. 

akarlar mudurluğune muracaatlan ila olunur. 
.. Evsaf ve müşte.?1ilatı hakkında malumat almak isteyenler bu 

muddet. zaof_ı~da muza yede odasına müracaat ederek ecıi misil rapor
larını gorebılırler. 

MahlUl_at_ müdürlüğünden: 
Kıymetı: Lıra Bede)i müzayedesi: Lir 

. 700 630 
G~latada Y olcuzade mahalJesinde Yolcu:ıad e sokağında 94 ar

şın mıktann~.a 53-3 . Np. lu ~hşap mektepten münkalip hanenin 
t~~amına muzayedesın~e verılen bedel haddı Jayıkında .görülme
dı~ınden pazarlık s~retıyle sat.ılnıasına karar verilmiştir. Fazlasiyle 
talıp olanla~ kıymetı muhammınenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
pey akçelcrıyle beraber 28-8-29 Çarşamba günü saat on dörde 
kadar lstanbul Evkaf müdüriyeti binasında Mahlulat kalemine mü· 
raca atlara. 

Kok kömürü 
münakasası 

Pendik bakteriyoloji hanesi haytari müdüriyatinden: 
Müessesemizce ( 20) ton kok kömürü kapalı zarf usulile alına· 

caktır. Taliplerin şeraitini anlamak üzre her gün, münakasa için de 
yevmi ihale olan 18 Eylul 929 Çarşamba günü saat 12 ye kadar 
:temina.tı. muv~kk~.te.~erini Defterdarlık binasınd~ müessesatı iktisadiye 
muhıı.sıbı mes ulluğune yatırarak saat 14 te zıraat müeaseseleri mu-
bayaat komisyonuna gelmeleri. - ____________________________ , 

Arpa Münak.asası 
Halkalı nebatat islahi islassi yanında müessesemizde alınacak olan 

arpa ve s~ir_e kapalı zarf usuli ile münakasaya konulmuştu· taliplerin 
şartn:ı~ıesm~ görmek üzere her gün munalcaseye: iştirak içjn de 
yevmı ıhale olan 18 Eylul çarşanba günü Hat 12 ye kadar Teminati 
muv~k:'lt.elerini defter darlık binasindan nıuesesatı iktisadiye muhasibi 

kmes~llığıne. Badettevdi saat 15 de zıraat muesseseleri mübayaat 
omısyonuna gelmeleri 

Ağustos 
22 
30 

.Eylul 
7 

15 

Sınai müesseseler 
eshabına 

Ista~~ul ı:ıııntakası sınayi müdiiriyetinden: 
d·? e. ~kı s.mayı kanunundan i tifade eden sınai müesseselere tevzi 
~ 1 ece · ~runP. ait olup ınties_eı;eJerce doldurulmuş olarak Ağustos 
b 29 ga) e<;ıne . k~dar maJ idarelerine tevdi edilmesi meşrut olan inınJit 
e}a~ınamP.lermı heniiz almayan mür.s~r sahiplerinin derhal müdü· 

rıyetıınızc mürscnatla beyannamelerini doldurarak mal idarelerine ver-
meven sınai mües ı · ·ı l · · l" 
hk~ Qec:;e ere prım ven meyece~ >uhapta.kı ta ımatname 

a.
1

A a nı1ınclan huluuduğundan keyfiyet alakadarfercQ malQm olmak üzere 
ı an o unur. 

2. Alay satın alma komisyonundan: 
Maraştakı k~t at ve müessesabıı ihtiyacı olan (Dakikin) 9 Ağus· 

tos !9:29 Tarıhmden, itibaren kapalı zarf usulile münakasaya vaz 
olunmuştur. 30 Ağustos 929 Tarihine müsadif cumartesi günü saat 
18 de ihalei katiyea icra edilecektir. Talip olanların Şartnameyi öğ
rtmıuek üzre her gün ve münakcsaya iştirak edeceklerin yevmü 
mezl:Q,.cıa teminatı muvakkatelerile Maraştaki Askerı mübayaat ko· 
mi \'oruna murncaat arı il5n olumır. 

1 - Bu sene maarif vekaleti hesabına tahsilde bulunmak ve av
detlerinde muallim olmak üzere ecnebi memleketlere lise mezunu 
talebe gönderilecektir. 

Tahsil grupları şunlardır: 
1 - Riyaziyat 
2 - Fizik • Kimya 
3 - Tabii ilimler 
4 - Tarih coğraf}a 
5 - Ticaret 

il - Nafia vekaleti hesabına birisi su ve ikisi köprü mü· 
hendi!liği tahsil etmek üzere bilmüsabaka Avrupaya üç talebe 
izam edilecektir. 

Taliplerin mühendis mektebi veya Darülfünun müdavimle
rinden olması lazımdır. 

111 - Maden mühendisliği tahsil etmek üzere Ereğli kömür 
şirketi tarafından F ransada ( Sentetiyen ) Maadin mektebine 
bilmüsabaka bir talebe izam edilecektir. Taliplerin bir liseden 
mezun ve riyaziyata Jayıkile aşina olmakla beraber mekte. 
programlarını doğrudan doğruya takip edebilecek derecede 
Fransızca bilıuesi lazımdır. 

iV - Harita umum. müdürlüğü namına ikisi Almanyada, biri 
Fransada fenni mesaha (Jeodezi ) tahsil etmek üzere bilmüsabaka 
üç talebe izam edilecektir. Taliplerin bir lise veya DıırülflinQa 
mezunu ve yahut Darülfünun müdavimi olmaları lazımdır. 

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

VI - Diğer vekaletler namına müsabakaya girecek taletieye 
ait kabul şeraiti ve sualnameleri liselerle Darülfünuna tebliğ 
edilecektir. 

Nafıa Vekaletinden: 

Serbest 111ühendis ve mektepten 
mezun fen 111en1urlarıı1a: 
Şose ve köprüler ve sular mumum müdürlüklerinin merkez ~~ viliyet

ler kadrolarında muhtelif maaş "te ücretlerle kullanılmak .. uzer~ en 
yüksek dereceden itibaren muhteJif kıdem ve Jiyakatta :muhendıs le 
fen mell)urlırınP ibtiyactmız vudır. . 

Ağu to! nihayetine kndL\r !l'üracaat edecekler teshıt olunarak mev· 
cut ııartnnmelerimiz dairesinde ker:dilerine teklifatta bul~acağlZ. Arzu 
edenlerin mektup ve hatta t:elgrnfla mezun oldu.ldar!. me.ıdeplerle bai! 
oldukları vesikalardan bahsederek Nafıa vekaletı musteşarlığına müra· 
caat etmelidirler. BilAbara veıikalarm asıl ve ya musaddak suretlefi 
vekaletçe tetkik olunaoaktır. 

Ayni vazifeler için Ecnebilerden vuku bulacak müracaatlar ayai 
şartlarla kabul ve tetkik olunur. 

- -------------------------------
jandarma mektebi mü-Çanakkale 

dürlüğünden: 
Çanakkale 9 No jandarma efrat mektebinin ümera, :ı:abitan Ye efra· 

dının 929 senesi. ~çio ekm.ek ~h~!e tarihinden Mayıs 930 tarihine ka· 
dar 10-8-29 tarıhıoden yırmı gun müdeetle kapalı zarf tıe münaka-
saya vazedilmi.şti~. . ... 

2 -Ekmeyıo lhıılesı 29-8-929 Perşembe günü saat 16 da vıliyet 
dairesiDde icra kılınacağından ihaleden eTvel mektep ida.-esme mü
racaat eden talıpler derhal fartnameler kale mektep miidWlyetinden 
verilir. 

3 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri telclifıaamew 
ler şartnnmedcki şerait dahilinde verilecek fiat yuı ve rakamla •~ 
okunabilecek bir tarzda açık yazılacaktn. ' 

4-Bcdcli muhammenenin %7,5 teminatı muvakkatası sand•k ••lr• 
buzu ve yn bükumetçe maruf banka mektupları kıymeti muhCU".rercıi 
üzerinden istikrazı dahili tahavilatile borsa fiatından % JO ooa.a• 
nile sair milli esham , e tahavvulatın teklifname ılc biıiiktıe illinai 
bir zarfa konularak lı::omiıyon riyaaetiııe birer makbuz makabi!hıch 
\'l!rilec kt r 



·,,, 
~ 

l\lhle - Baü-ır~ak - l(aı aci•'t"r - İdı·:.ır 'ola ' 
C"' • Ber guıı 1-i"frtİdt l 

7 .0'" 7.~ .. l, '5· ::~:: ''., r 

rra~ . Kuııı • r .. uı '1ar - lla~talı k!arı İ\'.İıı z any da l l.:nJ ıı Şfl\ g ıcrı "•! • ı " :ı t. ll· , C"t 

gıdıp gelirler, Dol-..ıor !Hr ve bi.ıfe 1er va '1ır. 

+±: .. , 
Sevri sef ain 

Merkc• Acenası; Galata Kopru ba· 
şındıı DP-yo~lu 2i>62 
-:.ube Aaıntası: Me 'adet Lam altınd. 
tımbul 2i40 

Antalya postası 
(KONYA) Vapuru 25 A

ğustos pazar 1 O da Galata 
rıhtımından hareketle İzmir, 
Güllük, Bodrum, Rados, Fet· 
biye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüşte mezkur iske· 
lelerle birlikte Andifli Kalkan 
Sak~z Çanakkale Geliboluya 
uğrayarak gelecektir. 

Bozcaada postası 
(GEL1BOLC) vapuru 24 

Ağu_to Cumartesi 17 de İdare 
rıhtımından hareketleGelibolu 
Lap-eki Çanakkale İmroz Boz
caadaya gidecekve Çanakkale 
Lapseki Geliboluya uğrayarak 
geleçektir. 

rahzoıı ikinci postası 
(ANKARA) vapuru 22 Ağu -

• .os Perşembe akşamı Galata 
nhtımından hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Rize, Hopaya gidecek ve dönüş
te Pazar iskelesiyle Rize, Of, 
Sürmene, Trabzon, Polathane, 
Tirebolu, Gireson, Ordu, Ftsa, 
Samsun, Sinop, İneboluya uğra
yarak i'elecektir. 

İzmir sür'at postası 
(GÜLCEMAL) Vapuru 23 

Ağustos Cuma 14,30 da Gala. 
ta rıhtımından hareketle Gu
rmartesi sabahı lzmire gidecek 
\·e Pazar 14,30 da İzmirden 
hareketle Pazartesi sabahı ge· 
locektir. 

Vapurda mükemmel bir l orkestra ve cazbant mevcuttur. , 

1.., . Sadık zade 1 
1 Biraderler vapurlan 1 

KARAOE~JZ 
MU~ 'TAZAM \ E Ll KS 

PO TA 1 

SAKARYA 
'Y apuru 25 ağustos 

Pazar glmu ak;;:ımı 
Galata 

rıhtımından lıarP.ketle(Zongu
ldak, Ineholu, Sinop Sam mı 
Ordu Gire on, Tırabzoıı 'e Rize 
iskelelerine azimet ve avdet e. 
decclitir. 

Tafsilat için Sirkecide Mes 

1 adet hanı altında, acnnta ına 
müracaat Triestino daire i Te. 1- Iefon : Istanbul 2134 ~ 

yelkenci vapurla

0

r-; 

IZ1U1R sür'at postası 
Lüs~~ive JSMEJ PAŞA 
vapuru 25 AGUSTOS 
pazar iÜnÜ tam saat 15 de 

Galata nhtımından doğru 
lzmire hareket edecektir. 

I 

1 
1 
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im I ~ ... ~i· \ ' 
ı~: ~-~ti ...... 

Mışıl mı;:! C) .!~ .rn }Jıvruıarıı ızı sari 
hastal•l<lar mi~:<.il'!aiırıı ta"ıyan : •• :11~1 ~mu· 
Jarın hün.mur,ı.hn \'İkaye ~c-'i:1i!. t·:l. 'ian 
1 Flit t ı kcr:::lı tulumb<.~ı\ ı~ ~ıkın ı - Qiz. 1\ , , 

lendlklı:ri yuvaları t.-:.iırıp,) uı ..... : 1 iı:laıın. ifna 
V(' umum hacar .. ıı iı!af ed et ktir. Si-ı~öf: ' . 
zararı O()lcllnnı:ız H· kat'iyc;ı !et;: tıı:.1~11ıc1ı.. 

(Flit) ı s~!r n:ı;~ı <!t o!Ju;iJı:t.. ,.J; m~~ İ· 
ierle \ aıı}tirn::.r:.al·dı:-. Cır.cıı oı.tı:. biıy:lk 
ve dah~ lr(tt ~ ;·~iri size rnerı•r.ı.ıııi:rı:ıbal ~ 
semereıCJ ıerr.!r e<lı'L €ki:ı 

Tuıunı t)~.sıyla S k ; r;ız 

'9 / Sıhhat ve Içtiınai 
------

111uavent~t ve ( A etindeıı 
Bu seııe 1-,ıı) yurd·una ta]e]Jc iı11tilıa11sız o1aretk 

ka}Jı1l edilecek taııı devre]i ]ise 111ezuıılar nın k·a·· 
)

1It n1iid(leti E)1lfıllin yirı11isiı1e 1 adar teı11dit ediJ
ıniştir. 

Sılılıat 
Taliı) 're olaıılarııı bir aıı evvel ı11ahallerj 
ve ictiıııai ıııuavenet ı11ü<lürl1ıklerine nıu ..> 

racaatla muamelelerini ikmal \ e vekalete gönde~·., 
111eleri. 
., • .._ BAK ı ERİYOLOG -ı:ı• 
~ . 

Dr. ~HSAN SAMI 

Bakteriyoloji laboratuvarı 

Pek dakik kan tahlilatı 
(\'a_erıııan tenmülii) kurP) \"a! tadaJı. 

tifo \e ısıtma lıa~tahklıırı ıe~hisi.ıdrar, 
lıulgam, ı erıılıat ıahlilüti. l'Iıra mikru . 
kopi ile frı•ngi ıaharri~i. Dfran) oluııdıt 
~ııltaıı :\lnhnıut turbesi 1'n.r~ısında 

'.l'elefon t .... 981. 

Ticareii Bahri~e mekie~ 
bi ôlisi m-UdlırlUQlınden: 

ıı•••••;;~~;,er~~.Z~;••••• 
----------------------

1 İ B~S.~R ~WEI\1ELERİ 
_.r:Jlli 1 Fıs tul ve sıracaları ameli\ atlı 

:Eylülün on beşinci günü tedrisata iptidar 
edileceğinden talebe kayt ve kabulune başlan
tnıştır. l\fektep nehari ve rııeccani olup sefaini 
ticari yeye kaptan ve makinist yetiştirir ve de
rece · yuks0~jr. Tahsil n1üddeti ikisi tali ikisi 
ali olııİak ÜL.ere dört senedir. Ali birinci sınıfa 
liseyi ve tali birinci sınıfa lise dokuzu ikmal 
ey lenıiş talebe alınır. 're liselerin onuncu on 
birinci sınıflarından ınünakale suretile talebe 

ameli) atsız t•lektirikle teda,•i 'e ~iJ. 

cılmle ameli)atı icra eder. !"-aaı 1-7 

mH•iiifiil .. •H Divan}olo Acı hıımnın :L\u 20 M 

) Leyii ve nenari (, 

LiSESi Ana sınıfı ilk ve 
tali kısımlar 

Divan)·olu : Çifte Sara) lnr 
Bütün sınıfları teşkil edilmiş tam devreli liısedir. Kayıt ve kabul 
işlerine 19 Ağustos Pazartesi gününden itibaren başlanmışbr. 
Müracaat znmanları Cumartesi, Pazartesi, Perşenbe gGnleri saat 

10 dan 17 ye kadardır. 

> Telefon: Ist. 1995. 3496 <.il 

Jjcede yedinci seyyar jandarma alay ku· 
ıu andanlığından: 

Alayın Eylül 929 dan Mayıs 930 gayesinr kadar dokuz aylık lıny· 
vanat ihtiyacı için 120-172 bin kilo arpa kapalı zarf usulilc 80.21500 

• k\Jo ot ve 65-86400 kilo samanda aleni suretle 5 Ağustos 929 tarihin
den 26 Agustos 92e tarihinin Pazartesi günii 14 de Licede alay mer
kezinde müteşekkil komisyon tarafından ihalesi icra kılınmak üzern 
münakasaya konulmuştur. 'Şartnameler lstanbulda J. lmalathane ... inde 
Öiyarbekirde J. Müfettişi Lütfü beydedir. Taliplerin şartnemeleri 
dairesinde teminatı muv~kkata iraesi suretile pey sürmeleri ihaleden 
evvel teklifnamelerini usulü dairesinde komisyona göndermeleri ilan 
olunur. 

...... At )'f c§llFDŞD=ırro ...... 
ı 23 Ai!u::to" Cuma YPli efendide ı· + KaracabeydPn gelen 36. Hap·an ve küçük 
••••••••• Jake) lerin iştirakile ••••••••• 

Le} li 'ı.: ııahari A nı,,turya 

SEi\' JORJ KOLEJİ 
Galata: Çınar sokak İngiltere 

sefoı etlıane::ıı karşısında 

11 E) lill 1929 <lıı açılıyor. 
E'} !Ulun Y ,.e 10 nuncu günleri 

yenı tal be ile ikmal kalmış tale· 
1 enin imtihanları icra olunacaktır. 

Her kısım için 8 EyJule kadar 
her gim (9·12} \e (13-15) arasında 
kn) ıt ınuaıneliitı yapılır. Yeni tale-

benin nUftts tezkeresi, ~ılıhat ve aşı 
raporları ile _on mektep tasdikname· 
sırıi 'c hir kıt'a foto~raf getirmesi 
l:izııııdır . 

~H E P S t N D E N 
• y 

U .. cJ..udar lkınci ~ullı llukuk ~lalıkenıe· 
.:indrıı : A y !ile 1 I:ıııımın mille\ effa 

Ömer Efendiııııı ,·ari~i Hatice Hanım nm· 
metinde alacağı olan iki \ iız liraııın mna 
1118 raf temini i~tıfaı::t zımmıada c~küclarda 

ulak inan mnhalle.,ınin Seliimi Ali Ef. ' 
c:ıddccinde 110 cedit \"C 124 atik nurna· 

ra ile ımmıkkam 92 buçuk arşın terbıincleki 
saha\a nwbni okak knpı~ından girildıkte 
J,tiçiık kıı<lının tlüieti antire)i \e lıir ııııtl· 

ta düşeli ta~lığı ve hir oda iki lıelii) ı \ 'C 

mutfak olmak uzl.'re i~timal edileıı bir o· 
ı.:aklı aralığı \'e üst katta bir sofa, iki o· 
dan \'C bir metruk lıel!i mahallini Ye beş 
ad~t e.carı mii.,mireli \'e bir ku) U) u ve 

kayt edilir. rfalip olanların Eylülün yedinci 
Cuınartesi giiutine kadar istidalarına atideki 
evrakı raptederek ortaköyde Çırağan sa· 
rayı ittisalinde kain ınekteJ)e her ay-
leden sonra mtlracaat etn1e eri azımdır. 

1 ··-- H ii viyet cüzdanı. 2 - Aşı şahadetna
n1esi . 3 - l\1eU.tep şahadetnaıue ve ya tas-
tiknaınesi. 4 - )iaznun ve ınüttehim olma• 
dığına dair polisçe n1usaddak ilınühaher. 5 • 
dört adet kartonsuz vesikalık fotoğraf. 6-
Veli, veliyelerinin ıuusaddak iınza suretleri. 

Yeni dubalar inşası 
Şil·ketimiz için in~ası mukarrer olan dubalarm pilan, 

ıne \e şartnaıııeleri yapdnıı~tır. Karadeni7 sahilinde Bartın ve A· 
laplı i~kelı,,IPrin<lı iıı9asına talip olanların şeraiti atiye dairesinde 
müracaat e\ lemeleri ilan olunur. 

l -- Şi;·ket fen he) etincE> tanzim edilen pi lan, tarifname ve 
~artn:ımeye tevfıkan Ye her sene elli:rer parça teslim edilmek ıar
tilı• her iki mahalde iki sene zarfıııda ) üzer duba inşa edilecek ve 
Je;tanbul limanında miiteahhit tarafından ~irketc teslim olunacaktır. 

2 - Münaka:;aya i"$tirak edecE>k olanlar beş bin liralık bir 
banka teminat mektubunu veya mıkti teminatı teklif mektubuna 
r.aptec.lcreklerdir. 

işbu teminat miinakasa üzerine ihale edildikten 
tarafından on bin lira) a iblağ olunacaktır. 

3 - Talip olanlar ~iı-kc:tin fon hey"etinden pilan, tarifname ve 
mukarelennnıe suretlerinini alarak tekliflerini kapalı zarf derunu
rn.la L) lülün sekizinci pazartesi günü akşamına kadar şirket umuım 
müdürliiğiine terdi eylemiş bulunmalıdırlar. 

Demir ve zincir miiııakasası 
Karadeniz postası 

· Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci Hanında kain acantasma 
müracaat. Tel. lstanb:ıl 1515 

· ı 

) {ız alımış teldz nr~ın murabbamda bağ
çe} i muhtevi \ e tamire m iılıtaç tamamı 

600 lira kıymeti mukaddereli bir bap ha· 
ııe ımfı ikh üz lira bedelle talibi uhdesine 
ihnlei eweÜyesi icra kılınmış ve bu kerre 
11 E\lUI 929 Çarşamba güniı 111\'ali "Sat 15/ 
te ih!llei kafiye ı icra kılınac .. 1{:-rndan talip 
olanların nısıfın bedeli mukadderesı olan 
üç· yiız lira fü:ninden ° o on pey akçesini ı 
\'C 929-581 icra dosva numarasını birlikte 

1 - 3·4 liııye çapında 1800 kolaç 
5-8 linyc çapında 1.'100 kolaç ma\Jır. zinciri ile 120 kilo 
hık 3..ı adet Ye 75 kiloluk 16 adet çapa ile 4 ve 5 kollu 
ıruat almaçaktır. 

Ve Gaatada merkez rıhtım ha
nında Celipidi ve Stafilopnt ac
an1:alıgına müracaat. Telefon 
Be~ oglu 854. 

B @111"5!IHIFI RıW 

Z tn ı 1ll?az ac;kerfik u lıe inden aldı • 
'-' llıın terbi .. tezk .. reıni Kıırnk<h le Fnıın 

• nu'" ':ı*2QınrJ,ı kazaen 1.a\ i ettim ." lı.ılaııııı 
cdrec;im~ gt tırdifrı takdırdt' memnun ed i. 
1 regı. k•ı t.ıkdırde \ enı ıııı nlu a?, n! lan 
e ~ ~ nın 1ı· kzr:U c>lın:ıtlıfnnı ılan ed"r m. 

Bı" oglu i)n.-.tooe-., lı:ıde-me ınderı 314 
te\ell ti 'alilı o;:!;lı• l"ma·ı -----

ı 
l'icaret işleri Lnıunı ıniidürlüğiiııden: 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve müraka.besi hakkındaki 25 Haziran 927 

tarihli kanun hükümlerine göre yangın sıgortn muamelatiyle iştigal eyle-
mek üzre tescil edilmiş olan İngiltere tabiiyetini hai'z ( Zi Ceneral Aksi
dant l'ayer ent Lnyf) nam sigorta şirketi bu k~re müracaat ederek Tür
kiyede mu~rneliitını lmt ve portföyünü Kompanı dassürans jenernl sigorta 

şirketine <lcvereylediğini bildirmesine ve diğer taraftan kumpani dassüranı 
jeneral sigorta şirketi ~.e müra.caat ederok mezkQr şir~eti.n. portföyü~ü 
kabul eylediğini ve ml!tehavvıl kefalet akçasının tedıyesını de taahhut 
ettiğini ve vergilerini te1vi~·,e e~eceji.ni 'hp.ar erlemiş olduf1ınd.~~ her 
iki şirk~tın bu hu!ôurta erdıldf!n vesa:.k tetkik edilerel~ muv.afık gorıılmüş 
olmakla Zi Ceneral Aksid.i::nf Fayer ent Layf .şirketiyle allkası bulurıanlae 

rın (Komoanl Dassürnmı jene:r.ıt slg<>rta oŞırketinc) \'e ic::ıb·::-ıda Iıtanbut 
t k ı tı net toıA' Hı*ı.ınc r.. rnc ... t ylcın.J rı i !.... r . 

ü küdıır Sullı mahkemesi icra_ına müra· 1 
~ant C) lemeleri illin olıınur. -------
8 e) o~lu be'>'iııı:i ullı hukuk hakimliğin· 

<len : Bır borçtan dola) ı mahcuz ve 
furulııu mukarrer ~la•ıı, ~igara i kemlesı, 
Koltuk, Gırıımafon \e saite 24 A~ustos 
929 cumartesi günü Sllat on ikiden itiba • 
ıen Beyo~luııda hamına! ba .ında ş•rbet· 
h:ıne sokafnr.dıı ~erarıdi ııpnrtımanın 1 'o. 
dıııresınde 00stılncııg ndıın talip olanl:ırın 
ğün ,"t ııa:ıi mczkarda mli7n\edede hazır 
bulunduıulsc:::l: memura n uuıı; tl:ırı ilün 
t. • L~•· 

l"> 

~ Münakac:a l E~ lül 1929 pazar güuü saat on be§te yapı· 
lacaktır. 

3 - Şartnameler SirkPCİ Liman hnıımda mubayaa komi.-yo. 
nu rei!;liii,ine \C ya Galata .Haydar Handa komi yon kitipliğiode 
<Tnrülı'bilir. ..,. 

-~ UMU.\'lf MÜDfRLÜf( 

•"::n::::..- Doktor <am·:::::::r• . ~ 
::Hn&eki kadıur 1ııaJhastanc.s Ct :: 
•• F" · ·u· k" . •• :: 'e ırengı e ·ımı :: 
s:l'Fe~ ~ w' l~ 
==~~ ~ ~ :: 
Ei 1 ıırbe de Eski Hila!ı ahrrıer i~ 
E~ bma<;ı. 7 el· lstam .262.1 fi 

' . . .... . ,.,. .. • ~ ...... 


