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n 
9 da şehrimize a 

~/lüzakerat lia 'A 
bir sa g rpi. 

Alnıaıılar ne karar verilccek~e bir an . evvel 
verihııesi ni ve teah 

lıurlardan ıııutazarı·n· olduklarnu @Ö) li!yorlar. 

Reisicumhur hazretlerinin Çekmecedeki kö~kleri ve giizel Bursadan bir ıııanzara.,, 
ıleisicünihur hazret-

1 
Gazi hazretleı·i "ece- / • • 

lerinin_e~elki akşam Ya- yi refakatlerindeki ~ ze- S e 
h.va tarıkıle Bur_sayı teş- vat ile heraher köşkte 40 
rıf huyuı·duklarını ve geçirınişler ve diin öyle 
oı·a~a h~Jkın çoşkun te- yemeğini yine .köşkte kişi gezdi ! 
zahurat~le .~arşılandık- yedikten ·sonra saat dört-
larını dunku nushamız- t ç k" .ı h k t 
d . k G . h e e ırO'e'.ıeıı are -e a yazııııştı . ,.azı az· . 

1 
d t;' 

retleri seyalıatlarıııdan etıuGış ~rh ır. 
1 

. . 
d .. k · t 8 30 azı azret eı·nuıı av. 

dun 
8
d ştamh saa ' detleri esnasında dahj 

~ av e uyuruıuş .. 
lar mı_ea iı- halk tarafılıdaıı ayni su. 
bahçe sarayını teşrif ile re e tezalluratta hulu
istirahat etmişlerdir. nulmuş ve Mudaııyada 

Gazi hazretlerinin se- Erkaıı ve ümera ve kı
yahattarına dair aldıi?:ı- taat tarafıııdaıı selamla
nıız tafsilat herveçhi- narak teşyi olunıuuş. 
atidir: lar ve hu suretle dün 
Müşarünileyh Yahvayı akşanı saat 5 te l\luda

teşriflerinde halk ve ııyadan hareket eden 
oraya gelen Bursa hey· Ertuğrul yatile saat 8,30 
eti tarafından istikhal da şelıriınize teşrif buy· 
lllunmuşlardır. Gazi haz- urmu~lardır. 
retlerinin emrü işaret- * * e-

--ıc-

Yerli mallan sergisi mütemadi
yen akan ve hiç boıalmayan bir 
kesafet içindedir. Serginin bu na 
memul rağbeti fobrikatörlcr için 
çok kuvvetli bir teşvik olmuştur. 

Denilebilirki şimdiden gelecek 
sene sergisinin mükemmelis !i dü
şenülmektcdir. 

Şergiyi dün onbir bin kişi ziya
ret etmiştir. On iki gün zarfindn 
ziyaretçilerin ededi ( 140,000 ) e 
baliğ olmuştur. 

ak anı saat dokuzda maiy.etlerin· 
deki ze' ot ile birlikte şehrimize 
n ,. d «' t buyıu·nıuşlurdır. Reisi· 
f'timhur hazretleri gerek Bur· 
ı:n\do. geı·ek yollurdn Jınlk turn· 
fmdaıı tezahiirat ile teşyi Ltı) u· 
rulmuşlardır. 

--... 
ismet ş. Hz. 

ş ü at 
izale 

ed.lece mi? 
--ıc-

Aitna, 21 [ Fos J 
Yunan hükumeti hariciye encü

meninin içtimaından sonra An karaya 
mukabil cevaoını tesri etmeğe ka
rar :vermiştir. 

Atina, 21 [ Foı] 
Yunan hariciye nnzırı M. Miha

lakopulos Türkiye - Yunanistan mü
nasebatı hakkında şu beyanatta 
bulunmuştur. "Yakında Türkiyeye 
cevabunızı muhtevi bir muhtıra ve
rilecektir. Türkiyenin muhtırası mü
zakeratı atiyeye müsaittir. ,, 

Tevfik Rüştü Bey ile geçen se
ne Ccnevrede yaptığım mülakattan 

1 
edindiğim intiba Türkiyenin de ayni 
hissiyatla mütehassis olduğu mer-

1 kezindedir. 

ı Bin enalcyh bir sürü mudil me
. selelere bağlı olan ve uzun ve kar-
gaşalıklı bir vnziyetten doğan bü-

La Haye, 22 [A.AJ 
Altı devlet murahhaslarının içti· 

maında M.Stresemannıtı, Y oung ,-:ola
nının tatbik mevlfüne vazındaki te· I ahhurun Almanya için tevlit eyle-
melde olduğu mahzurlardan ısrar 

~ ile bahsetmiştir. M. Briand, ile M. 

1 
Stresemann m ve sonra M. Hender
son M. Hynıans \'e M. \\?irth, Re-

/ 

nin t::ıhliycsi hakkında görüşmüşler
dir. Altı devlet muralıasları sabah-
leyin ve öğleden sonra toplanacak
lardır. Fransa, Belçikn, ftalya ve 
Japonya mümessilleri, teknisyenle
rin raporunu tetkik edeceklerdir. 

Havtıs111 tebliği 
La Haye, 21 f A.A] 

Havas ajansı mümessili bildiri
yor: 

Müzakerat kat'i bir srıflınya gir
miştir. Davet edilen devJetler hey'
etlerinin reisleri M. Stresemann'nın 
teklifi üzerine toplanarak yeni sis
temin tatbiki tarihi olan 1 eylulün 
yakınlığı dolayisile Y oung planı 
muvacehesindeki vaziyetlerini sür'
atle tespit etmek zarureti hakkında 
görüşmütlerdir. 

Devletler acilen karar verecek
lerinden altı devletih mümes~ili da-

imi surette içtima edecefderdir. Müza
kereler bugün teknik sahadan çıka
cak ve siya.si bir mahiyet iktisap 
edecektir. M. Snowden, bir takım 
fedakarlıklarda bulunmağa mütema
yil olduğunu söylediği halde dört 
devletin teklifine esas itibarile mu-

vafakat cylenıediğinden M. Stre
scmann ne şekilde olacağını mütte
fiklerden sorması gayet tabii bir 
keyfiyettir. 

*** 
La Ha ye, 21 f A.A] 

M. Stresemnnn, uzun uzadıya 
noktai nazarını teşrih etmiştir. Al
manyanın Young planını kabule 
amade olması itibarile tediyatta 
yapılmasını derpiş etmekte bulun-leri üzerine hükilmet isıanhul, 22 fA.AJ 

':"alı k l l · Riesicümhur hazretleri bu .ı va ap ıca arıııın ı- ;;> 

Bııiivckil ismet Pş. Hz. clüu de 
misafir huhmclukları biru<lerleri 
Hasım Uıza he, in He,helideki 
cvleirudc vakıtİnrıııı i8tirahntle 
gc~irmişlcrdir. 

tün müşkülatın bertaraf edileceğini 
ve bu tasfiyeden sonra iki memle
ket için daha iyi bir iktisadi inki
şaf devresi açılacağını ümit ederir 

' 

duğu tenzilattan l Eylulden itibaren 
"'ıstifnde etmesi Iiizım geldiğini ileri 

/ gürmüş ve bu noktai nazarı müda. mar ve ihyasına teşeb-
büs edecek ve Yalıvavı 
asri bir kaplıca haliı;e 
aetirecektir. Reisicüın-
h ur hazretleri Y alıvada 
bir az kalarak kaplıca
ların ihyası bususunu 

, 

işaret buyurduktan son
ra refakatlerindeki ze- ı.. 

.L ~@1-~'.;L'-~~;:r·-:--:~.-.::ı;a~:fı , '{ faa etmiş olduğu zannedilmekte
: ; 1 dir • M . Briand ın Y oung planı 

kabul edilmediği takdirde Dawes 
plfanı ahkamının baki kala~ağını 

'rat ı"le Orhan Gaziye ~ugil!~. 1'01'"~kil~uin bir taraftan Anıerik:aya kal'fı tahdidini, diğer tarftftau dünyaya karşı nıuhefıızduu 
,. t.6ledıgı dcuız sıJahta .. ı, drednotlar ••• 
vsıl olmuşlar Ye ~ir 
nıüddet istirahat ettık· 
tetn sonra kendilerine 
arzı tazimat için gelen · 
hükumet, fırka, belediye 
ve cemi yeder erkanına 
iltifat buyurmuşlardır. 

Gazi hazretleri Or· 
han Gaziden sonra Gem· 
likte pek az müddet te
vakkuf etmişlel' ve ora· 
dan hareketle muvase-
letlerini lıaher alarak.so 
kaklaril dökülen halkın. 
sevinç [tezahürleri ara
sında Bursayı teşrif et-
nıişler ve doğ!'uca Çekir
g ~deki köşklerine git. 
ınışleı·dir. 

Silahlar! 
· Jrıgiltere ile A;,ıerika 

· a1ılaşı1·orlar nıı? --
Londra, 21 [A.A] 

M. Mnkdonald Amerika sefirinin 
kendisine mülaki oldu.ğu İıkoçya-

LoHiemouth şehrınde muma-
nın " . . . 
ileyh ile pazartesi günu ı~ra etütı 
mülıikab İngiltere ve Amerıka bak
ri kuvvetleri arasında tam ve mut
lak bir müıavat teıisi, saniy~n. ba. 
hri tealihabn tenzil ve tahdıdı vo 
ıaliıen cihanın ıair akaamındİki 
meıuliyetlerinden ve diter millet er J 
ile münasebatandan dolayı İngiltere 
nin anaızın kartılamak mecburiye
tinde kalabileceti ve ·Amerikanın 
intaatı bahriyeaile aıla alakadar 
olmıyan tayrı mnntazır vaziyetlerin 
icabatı mesd leri etrafında cereyan 
ettitini aöylcd kten ıbnra yem mu• 
Jtkata kend ince elyevm tetkik 

y 
( 

- ---

r 

edilmekte olan Washington hükume- ( Londra, 21 {A.A] 
tinin tahriri bir tebliği üzerine bat· . W ashingtondan lngiliz gazetele-
landığını ve diğer bahri devlet. rine bildirildiğine göre, ~ekabe~ 

· d · t' k · bahriye meseleıinden mutevellıt 
lenn e ış ıra etmıyecckleri her fngilh: _ Amerikan ihtilafını bcrta-
hangi bir fngiliz - Amerikan bahri · 1 k 
itilafının tesiratı bizzarure mahdut raf edecek bir itiJAfata zem~n o qca 

esasatı tespit etmek yakınan müm
katııcfı noktasında kendisinin müt- kün olaca~ iıakkıtıda ıı.y~sefi cünı
tehidei Amerika sefirile hemfikir hor mehUillnde kuvvetli bir lcana .ı 
bulundutunu beyan eylemlotir. hDkllm sarml'!k edi~ 

•• r 

ŞTi;UEZMAN 

ileri sürerek bu iddiayı reddetmiı 

olması muhtemeldir. 

1\1. Snowden'in Dawes planının 

mu haf aza ve ibkasına karşı esaslı 

bir itirnzda bulunmadığı söylenme• 

ktedir. Bu hafta zarfında bir karar 

ittihaz edileceği kuvvetle ütnlt d. 
il1J1ektedir. 

esıui tebliğ 
La Hayc, 22 [A.A] 

Re men bildirdiğine göre 
nlh devlet ıııuı·ahhasları OD 

hu!,'ukto içtima ederek inKİtaa 
nıani olmak ve kat'iyen neti. 
f'cye 'aı·mak için mükôlemata 
tekrar ha Innınğo müttefikin 
karar 'ermiSilcrdir. Ha)·as mü• 
me., ilinin i tihbarına nazaren 
ınuralıbusl r \ong planında 
derpi~ edilen Atman tediyatını 
temin etmek için fevkal'ade • 
~arfı ıııe~ai l'} Iemektedir. 1"ok ... 
tai nazarların teatisine devam 
olunnıaktndır. .lU urahliaslar 
yarın bir korur vereceklerdir • 
K onfernn ) n teahhur edecek, 
yahut da ) ong pliinının tathi. 
kine nit usullerin tespiti mu• 
rahnslnra havale olunacaktır. 



M®ır~D'ff@ını~ca aaD 11«.©lalm DD 

Zengin~ fakir, lıer Jf erzif onlıı 
aile, bir ve ya bir kaç 

dokuma tezgahıııa ınaliktir. 
16 8/929 

Merzifonun en bariz hususiyeti 
ayerli dokumacılığı" dır. Uzun sene
Jerdenberi bu havali köylüıünü 
Avrupa manifaturaaından vareste 
lalan küçilk tezgahlar, Merzifon da 
"gandin oin gıptnsını uyandlracak 
kadar çoktur. Zengin, fakir her Mer
zifonlu aile, bir veya bir kaç tezgaha 
maliktir. Ev itlerini bitiren bir ha
nım vakbnı israfetmez, yor,ıonlu
pnu tezıahının dışında çaılşmakla 
dindirir. 

ı Bu yüzden bir çok yetim çocuk
lar, dul anneler, en temiz bir yol
dan bayatlannı kazanırlar. 

Çıkarılan emtaa: Çadır, göm
ieklik, paçalık, donluk, kıvratma 
'dedikleri iç çamatırları, hamam 
takımlan, havlular peştemallar, ya
tak çarşafları , sofra bezleri, baş 
ört:üleridir. 

Bu defa memnuniyetle şunu 
kördGm ki, Avrupanın en harcıalem 
manifaturaaından olari Jakar, Krep
lin, iplik pantollıklan, muvaff aki-
7etle taklit edilmiş, boyalanmn 
aabitliği, ipliğin sağlamlığı da, met
uıette f alkiycti temin edilmittir. 
Yeni ıümrük tarif e1iain arefesinde 

gör\lleıa bu inkitaf himaye uıulünün 
dahili menıucnta bahşedeceği me1'ut 
aemereyi ne güzel işaret ediyor. 

Bu vazı, çalışkan kitleden kü
çOk yardım ve irıatlarla ahnacak 
ıtetice memleketimizin bu gGnkü 
iktiıadiyatıaa uygun bir ihtiyacımız
dır. 

Merzifon, bat ve bahçelerile, 
topratının her nevi bububah yelit· 
tirecek inbatt kuvvete mallklyetlle 
de temayüz eden eşsiz bir kaıamıı· 
dır. Şu kadar ki meyve ve sebze
leri, b..,a.ının biraz serin ve mute· 
dil gitmesinden geç yetiımektedir. 
Mamafi qıeyve ve $ebze ihracatı 
ithalitı~dan pek fazladır. Elde mev
cut İıtatC~tik olmadıtından mıktarın 
raltamla teapitl kabil olmadı. 

Umumt va~iyet 
Bu şirin beldenin yabancılar üz

erinde bıraktı~ ilk tesir iyi değil
dir. Ekseriyeti te9kil eden ahfap 
mebanlye, senelerin fırçuı, kirli, 
aiyah bir renk vurmuf. Daha şehre 
,girerken görillen yansım harabeleri, 
kırık dökük evler, memlekete ıefi-
lane bir manzara veriyor. Bunlar 
:ıüvvann uzaktan gördütü tabiatın 
g<izel renklerile sGsHl Merzifonla, 
aöklere yükselen minarelerinin ah
enktar imtiıacile duyulan nurlu ha-

• yali ıöndürücü bir tezat teşkil 
ediyor. • 

Bu kmmda bulunan geniş mey-
danlıtı belediyenin park yapacağını 
ipdiyordum. Fakat henüz bir baş
langıç bile ııörmedim. Bu çok mu• 
.tp tamıvvurun ihmali Merzifonlılan 
t'itizlendlriyor • Bundan batk• au 
içinde bir memleket olduğu }ıalde 
•uauzluktan tikayet ediyorlar. 

Otel ve lokantalan bu eıki ve 
tarihi ıtıemleketia ihtiyacını temin
den çok uzakbr. Terniılik ve kon
for noksanına rağmen ihtikiun önünü 
alacak hiç bir tedbir alınmamış ; 
haYaııdık ve ha,arattan aabaha 
kadar uyuyamadığım bir otelin he
sap puıulasında yatak ücretinin 
150 kuruş olduğunu gördüm. Lo. 
kantalar ucuz, fakat temiz değildir. 

Evlerin ahşap olduğunu ı;öyle
miştim. Buna birbirine bitişik ve 
sık olduklarını da ilave edeyim. 
Böyle olduğu halde itfaiye teşkilatı 
elli ıene evvelkinden farksızdır. 
Zengin ve bilyük olan bu tehir 
pek ali asri itfaiye teşkilatı yapa
bilir. Elektrik tesisatı için de tabii 
kuvvetlerden iıtifadeye elverişlidir. 

Yeter ki başta iş baıaracak nurlu 
bir kafa bulunsun l 

Sirıama 
' Bir ıinama var. Çok eski fili

mler i a • t e r m e 1 i n d e n sarfın
azar, müzik diye konu 1 an bir 
gıramofonun sıra iti alaturka pllak
lar çalması hayli komik. Meseli 
perdede hiui, haıln bir fil~m döner
ken "ıürmelin şarkısını dınlerainiz. 
Galiba ıinama idaresi bununla hal
kın hi111iyatını okşadığına kanii 

Memleketin en iılck ve en gü
zel bir kısmında mütemadiyen gra
mofon çalan kahvehanelerin çoklu
tu hayret uyandınyor. Aııl hayrete 
d~}en cihet, ne kadar gramofon 
varsa hep birden batırtılmasıdır. 
Bunların llraıında dinlenmek Jçin 

eyup sabn lbıml Vakıt, saat gibi 
bir kayde tabi görünmüyorlar. 

Gürültüden kurtulmağı, takviml
erden, hatta mevsimlerden bekle
mek lazımgeliyorl 

Bu bakım11zhkları halk araaın· 
dan seçilen belediye reisinin, hem
şehrisine karşı duyduğu garip bir 
haleti ruhiye intaç ediyor. Bunu 
başka bir yazımda izah etmit, bele
diye reiılerinin mansup olmasını 
dilemiştim. Yeni belediye reisi ra
sim bey, memleketini eyi görmek 
isteyenleri tatmine çalışacak nurlu 
J>ır gençtir. Kendiıinden iyi işler 
beklenebilir. 

Ge11rlik 
Gençlikten bahsederkeıı başta 

türk ocağının birleştirdiı}'i mümtaz 
bir zümreyi ve rei61eri müstantik 
Lütfü beyi görüyoruz. Bu ateşin 
genç her girdiği yeri bir ziya hüz
mesi gibi aydınlatıyor. Yegane ga
yeıi: aziz mifletinin derinden duy
duğu ihtiyaçlannı göstererek, birlik 
yaşayışını intizama koymak, duysru 
ve iradeleri milli mefkure etrafında 
teşkilatlandırmaktır • Bu deterli 
gencin her zaman ve her yer
d e ayni e m e il e ç alı ş t ı t uaı 
ve muvaffak olduğunu gl>rüyoruz. 

Süphesiz ki bu muvaff akiyet 
onu ve arkada,larını tatmin edecek 
mahiyette ditildir, fakat muvaffaki
yet yolu (berinde yörüyorlar. Yap
tıkları itlerden ziyade yapacak)an 
işler çok ve dikkate şayandır. 
Buitbarla Merzifon ocağının yakın 
bir atide Türk oca klarının kurulut 
prenıipleri etrafında yaratıcı bir 
uzuv olarak tebarüz edeceğine şGphe 
etmiyorum. KAZl.ı\·I 

Adana da 
75000 kilo süne öldü
rüld ii, arazi temizlendi 

Bu sene mücadele meVlimi eı. 
nasında Adana ve civarı olan vila
yet dahiline derç ve itilaf edilen 
ıüne mıktan yetmit beş bin kilo 
ve yakılan aüne miktan tarlanın 
vasati yüz yirmi bin dönüm oldutu 
haber alınmı4tır. Süne haşercıi tet
kikab fenniyeaile ötedenberi meş
gul olan haşer•t mütehaaaı11 Dr. 
Proföıilr Livolfer ile mulikat etmek 
üzre mıntaka ziraat bat mildüril 
Çevdet ve mücadele müdüril Sadet
tin beyler ziraat mektebindeki labo 
ratuvara gitmiflerdir. 

Merkeıl Gazi Antepte bulunan 
mücadele müdürü Sadattin Bey ıil· 

nenin kııladığı mahalleri tetkik ede
rek Adanaya gelmiştir. 

Tetkikatına devam etmek üzere 
Mersine gidecek, ıo·ua tetkl katını 
ikmal etmek üzre Adanaya avdet 
ve tetkikat icap eden yerlere azi· 
met edecektir, Bu eeyahatl esna
ıında oğradığı mahallerdeki mü .. 
cadele memurları vaııtaıiyle ıilne
nln kışlamak üzere olduğu yerleri 
teapit ettirmektedir. Bu ıene süne• 
nin kıt mOcadele11ine ehemmiyeti 
ımahsusa verile~ek, gelecek sene 
mahsulünü tehdit eden meı:kOr ha
'ierenin zararını tahfif etmek a-ayeai 
takip olunacaktır. ----
Su sığırlık ta 
rişvet hadisesi 

Susığırlık, 21 
Susığırlık varidat katiplerinden 

Erdekli Galip efendi susığırlıkta ma· 
rangoz lsmail efendiden kazanç 
vergisi tarhı mes'elesinden dolayı 
onbeş Jira rişvet almış ve akabinde 
zabıtaca yakalanmıştır. 

Galip efendi marangoz lımail efen
diye bir hafta evel gfıya onbeş lira 
verirse fazla kazanç vergisi tarh 
etmiyeceğini söylemiştir • fsmail 
efendi Galip efendinin bu ınüraca .. 
atından sonra hükümetl ve zabıtayı 
haberdar etmiştir. Zabıta verilecek 
paranın J'lUmaraaını ıve serilerini 
tespit ederek paranın verilmesini 
söylemiştir. Bundan ı;onraİsmaiJ 
efendi Hüsnü beyin oteli nltJnd~ 
paraları Galip efenidiye teılim et
mş ve ıaibıta Galip efendiyi cürmü 
meşhut halind~ yakalamışb. Alınan 
paranm numara ıv~ serileri tama
men tetabuk ~tmiştir. 

Bu mürtefi memur kaymııkıam· 
hksa derhal işten elçektirilml§ ve 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Cuma I KD A i\1 , .Ağustos 23 , 1929 . ,. 

(Mürt.~!<®ırırü~.~~mO~lket ll=ll©ıb<®ırD<eırü) 
vnoaye~~e 

.r.stranca nıemurları 
fattanca iskan memuru hakkında ' 

bir rityet mes'elesinden dolayı tah
kikat yapılmakta idi. Bu tahkikat 
İıtrancadaki diğer memurlara da 
teşmil edilecektir. 

Bir ziyaret 
Polil mildürü Şerif B. dün vaU 

muavini Fazlı beyi ziyaret etmif ve 
iki Hat kadar gfüilşmüttür. 

~maıD'ilette 

lşaret kuleleri 
Şehremaneti b<iyük meydanlara 

işaret kuleleri koymağa karar ver
miş ve bunu ilk defa Galatada yap
tırmış idi. Sonra bu kulenin kabili 
tatbik olduğu anlaşılmış ve öylece 
bırakılmış idi.Yapılan tetkikat neti
cesinde bu kulelerin nakliye vesa
itine işaret verebileceği anlaşılmıştır. 
Seyriıefer memurlarına bu kuleler
deki aletlerin istimali öğretilmeğe 

başlanmıştır. 

Gazi köprüsü 
Gazi köprüsünün projelerini ya· 

pmaııı deruhte eden mühendiı Fiju 
Gazi köprüsünün üzetinden geçe
cek nakliye vasıtalarının ıikletleri

ni ve köprünün yapılacak ziynetleri
ni ıormu9tur. Emanet bu ıuallere 
liıım gelen cevapları vermitlir. 

Terkos itila/namesi 
T erkos şirketi direktörü M. Kas

tehw dün Ankaradan gelmittir. 
Nafia vekaletiyle tirket araaın· 

da yeni bir itilifname tanzim edil
mektedir. Bunun için bir proje ha
zırlanmakta olup projenin tanzimi
nde evelce yapılan itllifname de 
nazarı dikkata alınacaktır. Mamafi 
bir çok yeni maddelerde vardır. 

Yeni itilifnamede bilhassa bol 
ve tazyıklı su vermek, yanıın mus
luklarını itmam etmek ye bu nıuı-
luklarda her vakit ıu bulundurmak 
gibi maddeler vardır. 

l'r erelerde denize 
girilmeyecek? 

Şehremaneti yalnı:r. pia ve çok 
derin yerlerde denize girilmesini 
menetmiştir. 

Bundan gayn bütün ıahillerde 
atı!'ta denize airmek raaak detiJdir. 
Kurbağa eti de 

yenilebilirnıiş ! 
Emanet ııbhiye müdüriyetiyle 

sıhhiye erkanı, halkın kedi eti gibi 
kurbağa eti de yemeainde sıhhi hiç 
bir mahzur gôrm emektedir. 

Bilakiı, kurbağa etinin hastalar 
için çok faydalı olduğu kanaatinde 
bulunulmaktadır. • 

Maaırlfte 

İlmi istilalılar 
Darülfünün ilmi ietilahların ko

misyonu dünde toplanarak me1aiaine 
devam etmiştir. Komiıyon G. harlile 
başhyan kelimelere relmiştir. 

n ırn lhl ~sa ıro aı ır 
1llüskirat .fabrikaları 
Müıkirat idaresi Konyadaki fab

rikadan başka fzmir ve ElAzizde de 
birer fabrika intasına karar ver
miştir, 

Pcnns'lte 
Açıkta kalanlar 

Açıkta bulunan zabıta memur
ları eyluldan itibaren vazifeye ah. 
nacaklar ve taşradaki münhallita 
tayin olunacaklardır, 

Sivil hiznıete alınanlar 
Reami komıer muavini iken 

sivil hizmete alınan zabıta memur
ları tekrar rcaml n.ıifelerine iade 
olunacaktır, 

ırncaırette 

Öğleden so11ra tatil 
Ticaret odası ıneınudan fada 

ıucaidar yüzünden öğleden sonn t!ltil 
yapmak istemişlerse de umumt kip 
tiplik bu teklifi kabQl etmemittirr 

Ce11uıl B. 
Cemal B. Oda nizamnamesi 

mucibince intihap edildiği ıçın 

memuriyeti tasdik edilmiş değildir. 
Cemal B= ticaret müdiri umumili-
ğinde, ars.~a'! çi~ento şirketinde, 

Ferit P ş. hukumetı zamanında Sevr 
muahedesi hey'eti murahhasa mü. 
ıavirliğinde ve maadin müdiri umu. 
~jliğind~ bulunınuştur. 

§ehrimiz ticnr~t pdas1 katf bi umu
. mfsi Cemal B. in iktisat vekfiletince 

siclli istenmiştir. Esasen vekaletin 

son mu_!t~r~erat v~ç~i!e istanb~l ı mek için bugünlerde ze vceıile be .. 
odası . katih! um~mısının de tayıb raber şehrimize gelecektir. 
ve azlı vekalete aıt bulunmaktadır. . G • • 1 ı. ll • 
Bu itibarla azının ıeyAe erı 

* • • Türk TaJYaro cemiyeti sevk 
Lehistanda toplanacak olan be- mldGrJ6tündell : 

ynelmilel ticaret odaları koungreıi- Gazi hazretlerinin heykeltıraş 
ne şehrimi:ı; ticaret odası katibi Sinyor Kanonika tarafından yapılıp 
umumisi Cemal B. ittirak etmek müdürlüğümüzde ıatılmakta olan 
üzere dün şehrimizden haraket et-
miştir Cemal beye oda raportörü alçı büstleri fiyatlarından aşagıda 
Galip Bahtiyar bey vekalet edecek- yazılı miktarda iıkonto yapılacaktır. 

Satan almak iıteyenl"!rin S.uıatir. 
saryan hanının birinci katınde Türk 

Kcımbiyo vaziyetinıiz Tayyare Cemiyeti Sevk miidürlüğü-
Memleketimizin bu seneki umn- ne müracaat eylemeleri nercudur. 

mi kambiyo vaziyeti hakkında esa· ı - 5 tane alçı büst alana% 5 
ıh tetkikat yapılmaktadır. Kambiyo u - ıo ,, " ,, " 7,50 
borsası komserliği izmir, Mersin, 111 _ SO ,, ,, ,, ,, 10 
Adana, Samsun, ve İstanbul ile 
Karadeniz ihracat merkezlerinde bu iV -100 " " ,, ,, 15 
seneki ihracatımız hakkında rapor- V - 100 den fada alana 20 
lar celbedilmiştir. . Elektirikli havuz 

Raporlara göre bu seneki ıhra-
cahmız kemiyet ve keyfiyet itibarile 
geçen senelerden fazla olup netice
de bu suretle memleket fazla mık-
tarda kambiyo ithal edilmiş olacaktır. 

Maliye Vekilliği önündeki havu
zun elektrik tertibatı bitmiş ve evvel
ki geceden itibaren geceleri tenvir 
edilerek fııkıyelerin renkli sular ile 
fışkırmaıı temin edilmiştir. 

Ba11kolar ko111tJi)·o11u 
Yeni borsa kanununun tatbikatı Bir kiljsede garip 

bir vak'a 
hakkında yeknnsak bir usul tespiti 
için borsa komserlitince b:r kaç 
i~tima aktetmiş olan bankalar kom
ııyonu dünde toklanarak müzakerata 
devam olunmuştur. 

M üte'fFeırırn k 
Ford fabrikası · 

Topanede teıis edilmekte olan 
Ford fabrikasının tesisatı ilerlemek
tedir. Fabrikada elyevm 130 amele 
çalıtmaktadır. Bilihere 350 amele 
çahıacaktır. FabrikADın itlenae.ini 
tanzim etmek üzre M.Tan Mlbhert, 
M. fgins namında iki mühendis 
i'elmiştir. 

Konser ve tiyatrolar 
Bu sene telsiz şirketi Beyotlun· 

daki konıer ve tiyatroları abone
lerine dinletmeğe karar vermiştir. 

Şirket 4imdiden hazır)anmata baş· 
lamıtbr. Bunun için ayn bir hat 
ihtas edilecek ve 80 bin lira aarfe· 
dilecektir. 

Dua ederken 
Kudüı 21 

Atlama dunrı önünde dua ed .. 
en bir Muıcvi kütlesi, bir arap gu .. 
nıpunun tecavüzüne uğramıf, iki 
kiti yaralanmıştır. 

Felaketzedelere iane 
Kolonya fahri şehbenderi Her 

Sofınan ile Ha1an Reşit Bey. Of fe
laketzedeleri için yüzer lira iane 
vermi4lerdir. 

Hikmet Beyin davası 
Birinci ceza mahkemesi azasın

dan ve mukaddema Kakriye hanım 
tahkıkabnı idare eden Hikmet B. 
lmıirde çıkan Yeni Asır ıaıeteti 
aleyhine bir dav• açmıtb. Yeni 
uıulü cezaiye kanununa nazaren 
müddei aley müddeinin bulunduğu 
mahalle fideceğinc nazaren bu da
vada ıehriaıizde ikinci ceza ınah· 
kemeıinde rüyet edilecektir. 

Muhakeme Eylülde başlayacaktır. 

Vapur ilıtilôji 
Seyri ıefainle vapurcular araaın· 

da ihtilifın halll için aeyri aefain 
iktbat vekaletinden bazı hususatı 
istizan etmiştir. Vekaletten cevap 
relince vapurcularla tekrar müza
kereye başlanacıtktır, 

Ga.yri miibadiller 
Gayri mübadiller kongresi bu 

ayın 29 unda TürkocaA-ındıı topla• 
nacaktır, 

• * • 
Gayri mübadiller tevılat Komiı· 

yonu altıncı bir liste hazırlamaktadır 
Şimdife kftdar 371 gayri müba .. 

dile 22 hın lira ievzi edilmiştir, 

Bir müracaat! 
11 Yarın,, isminde bir yevmt ga· 

ıete neşri için vilJyeh JllÜracaat 
edilmlttir• Bu müracaat tahkikat 
icraııı için polise havale edilmittir. 

Postq pulları, 
Poıta ve telgraf mUdlriyetf ye

niden p\11 tabettirecektir, 45,000,000 
lir@ kıymetind@ olan bp pulla~n ta
b'ı için Istanbul matJ>aacılar! tar~., 
fınclan vP.ku \>plan müracatlar tet. 
kik edilmiş ise de muvafık görül. 
miştir. 

idare, bunlann Avrupad!\ tab~ına 
karar vermiştir. Yeni pullar aynen 
şimdikiler gibi olacaktır. Ancak bq
nlardan bir ikiainin üzeri neden re
ıimlerin deği,tirilmesine lüzum gör
rülmüştür. 

Kafandar~~ fI~lirar 
~~lıık Vunan başveki1i M. Ka

fandaris yazı Büyük adada geçir-

Dün Beyoğlu Rum kiliıelerind
en birinde ıarip bir vak'a olmuş
tur. 

Kilisede bir çiftin nikahı kıyılı· 
yor, Papaalar gelin ve güveyi tak· 
dia ediyorlarmıf. Tam bu ıırada ki
liaenin ortasından bir ses yüksel
miş: 

- Durun · papu efendiler, .diye 
batırmışbr. 

Herkea m\ltehayyir, se1in ıeldi-
ği tarafa bakarken bu ıes devam 
etmiş ve damadı göstererek: 

- Kirye evlidir. l,te çocuğ\I,., 

Diye bir çucuğu papaaların kürai. 
sme dotru göndermittir. 

Bu vaziyet. tabii bir şaşkınlık 
tevlit etmit, bu arada çocuğun fiJ
hakıka damadın çocuğu olduğu, ba
ğıran kadınııı da damat beyin met
resi bulunduğu, alakasının hala ke
silmediği anlaşılmış, mamafi papas 
efendilerin tavassutu ile nıe.ele hal
ledilnait, gelin hanım bu hazır ev
ladı kabul etmiş, metres damat be· 
yden tazminat alarak aynlmığa razt 
olmuf, nikah ta kıyılmıştır. 

Zonguldak ta 
cinayet 

bir 

Evelki gece Zonguldak çarşısın~ 
da bir cinayet olmuşt~r, 

Gece saat l,S ıYlarında bir ta
banca seai üzerine zabıta memur
ları ıilah atılan yere koşmuşlar ve 
cadde üzerinde boylu boyuna ya· 
tan bir cesetle karşılaşmışlardır. 
Yapılan tahkikat neticesinde bu 
cesedin ııandalcı Nazif oğlu kara 
Muıtafa ve öldürenin de liz Ali 
faamında biri olduğu ve cinayetin 
serhoşluk yüzünden çıkan bir ıı:ıil
cadele neticeainde vuku buldutu 
anlaulmıştır, Katil Ali, 7 ıaat ıon
ra Uıülmezde aaklandığı Uz Hall-
1anın kulubesinde yakalanmıştır. 

irtihal 
Milliyet reflkimzin erkanı tah

ririyeıinden ve aıiz arkadatlarımız. 
dan Burhaneddin Felek beyin pe
deri ve 1'Ekonoml,, sütunu mubar· 
rırı J:ahire borsası uıuumikatibi 

Nizamettin beyin kayan pederi Mul
ga şurayı devlet azaıındaiı Mahmut 
Ziyaeddin B. iki gün süren kısa bir 
haatahktan sonra irtihal etmiş ve 
natı mağfiret nakşı Üıküdarda Al
tuni Zade deki k8şkünden kaldm
larak Selimiyedekl aile kabristanına 
vedlai haki gufran kılınmıttır. 

Cenaze meraaiminde aıker, po
liı ve zabıtai belediye memurlarile 
merhQmun akraba ve doıtları haıtt" 
bulunmuşlardır. 

Bu elim ıiyaClan dolayı merhu
mur aileıi ile arkadatımız Burha
neddin ve Nizamettin beylere en 
samimi taıiyetlerimiıi beyan ede
riz ve paerl\4n için matfiretJ illhiye 
dilerb:, 
w- Ziyaettln Bey 44 sene devlet 
memuriyetinde bulunmuş, afif 1 dD· 
rüat ve vazifeperverUklt tanınmtf 
mülkiye ~r~amndandı. 

"'ilah rahmet etsin. 

TEŞEKKÜR 
Merhum zevcim Mahmut Ziya

eddin Beyin cenaze meraıirninde 
bulunmakla son vazifei mev~dd~t .. 
)erini izhar eden fni~bA ve evid
dasın~ te,~kkUrleriml takdim ede
rim, 

Merhumun z~~oe.l 
. NACiYE m 

.._,.._ ... ,,..f>--

Refi liararı 
Ali karar hey'eti riyasetinden: 
Gazi Antebin işgalinde Fru&ızlar 

tarafından Gazi Antep tabrirat kale(lai 
mübeyyizliğ\ne tııvin kıhnmasındıın 
dolayı hey'eti mİı.hsusaca hidematı 
de\·lette ademi istihdamına karar ve• 
rilmi~ olan Nezip kazası tapu memu• 
ru sabıkı Hasın Mtinif efeadi Hale· 
bin sukutu tizerine Gazi AnteDe ~e· 
lerek mülteci memur aıfatiyle lın 
emvalinden mu~ almakta olduğu vo 
G&Li Antebin itgaline kadar ı:aüca• 
delei milliyeye i~tirak eylediği ve 
sukuttan sonra mübeyyizliğe tayia 
kılınmış olduğu ve esasen maaş al• 
makta olduğundan bu tayini bidlyeo 
ten tayiıı mahiyetinde tel&kki edilı
miyeceği ve keyfiyeti tayinde Fransız· 
ların dahlü tesiri olmadığı ve memq. 
riyeti esnasında amali milliyeye mu• 
halif bir barekeıti görülmcdili tabak• 
kuk etmiş olm.Wda hakkı odalti kara• 
rm refine nı uttefikan karar veril
miştir. 

• * 
Ali knıar lıey'eıi riyasetinden: 
Gazi Antelıin işgalinde Fransızlar 

tar~fındaf! mıı~kı-me zıtbıt katipliğine 
ta) ın edılmesınclen dolayı bey'eti 
mah:;usnca hidcınatı devlette ademi 
istihdamına knrar verilmiş olan Gül· 
nar ziraat bankası mukayyiti Abdul· 
lalı Necip efı>ndi esaretten avdeti 
miıteııkı p cidali ıniUiye iştirak ede• 
r;k . Y ıldır!m taburu )'R \'erliği ile 
(.;azı Antebın sukutuna kadar vazifei 
vatani} esini ifa eyledi~i ve hurlJ:9 
hareketinin yapılmasından bir çc* 
mülki ve a~keri memurlarla i~gal al• 
tında ve bir müddet mevkuf kaldık· 
tan sonra kefaletle tahliye edilerek 
usulü dairesinde encümeni adliye 
tarafından mahkeme zabıt kitabetint 
tayin kılınd ı ğı ve Fransızların setir 
ve nufu'!ile olmadığı esnayi memuri· 
yetinde amali milliye aleyhinde bir 
hareketi görülmt:yip bil'akis vaıifei 
vataniyesirıi ifa eylediği resmi ve 
ga) ri rPsmi vesaik ile tahakkuk et• 
miJ olmakla hakkındaki karana 
ref ine muttefikan karar verilmi§tir. . . " 

Ali karar he\'·eti riyasetinden: • 
Fransızlar tarafından Yumurtalık 

hapi.saııesi gardi} anlı~ın.a tayin edil· 
ınesınden dolayı hey eh mabıusaca 
lıidernatl de, lc:tte ademi istihdamını 
karnr verilmiş olan Ceyhan kazasl 
sabık mali~ e tahsıldarlarından Ayaslı 
Mehmet etendinin mezkur gardiyao
l ı~a keyfiyeti tayini kaymakamlı«a 
verdiği istida lı;(erine usulu dairesin
de vaki olup Fraıuıızların asli dahlü• 
teiiri ol~ıadı~ı \'e Lu memuriyeti 
zıkı maışet aolayısı ve müsluman
laıı~ h1nnco~ cmoH ile i•ted~i y .. .i.fayi 
vazıfe esnasında Tanuslu hır mUslU· 
manı kaçırarak hi2metini iepat 
eylediği ~e bu ) üzden ıı..'lledildiği ,:-~ 
amali milliyeye muhalif bir ha.re'keti 
görülmediği ve kendisinin erbabı n .. 
mustan vatanperver bir zat oldUiU 
resmi ,·e ga) ri resmi vesaik ile ·ıe
b eyvtin e\ leın ekle hakkındaki kararıD 
ref'iııe miltt efikan karar verilmiştir.. . . ' . ,.,,, ; 

Ali karar hev·P.ti riyasetin.den~ /'r 
İı;~al esnasında Frauı11lar ıadı'

dan R:ilis poli. memuriyetine tayiı:a. ' 
kılınmasından dolayı heyeti mah~sa' 
ca hidematı devlette ademi i•tib•,.. 
mına karar verilmiş olan l<iliı ifttat 
bankası odacısl Ahmet Hamdi ete. , 
dinin esasen brlediye çavuşluğu• 
istihdam edilmekte iken kay:maka,;a .. 
lı k taraf ındaıı polis memuduğuna ' 
nakil suretiyle tayin edildiği \'e hll 
tayin keyfiyetinde Fraosı2lar ı n daha:. 
tesiri olmadığl gibi bu mem~yet 
esnasında kuvvayi milliye al~yhinde 
bir hareketi gôrülmediği ve hiesiyatı 
milliyeyi rencide edecek efali de irtı: 
kip etmediği resmt ve gayri , .reemt ı 
tahkikat ile tebeyyün etmiş 'olmakla' 
hakkındaki kararın rerine il&Uttefıkan. 
karar verilmittir. lj 

g' 7 
Altın kaçakçılığı" 
Adana ıazetelerinde okundu~na 

göre : . ,,,. / r• , • , 

Türkiyeden Sui-;ye hudutlarımız 
üzerine altın sevkiyatı calilW/öikkat, 
bir haldedir. Bu nakliyat devlet 
idaresi postalan vaııta•ilK yapıl-
maktadı?'. ,,./ , ,t 

AnadOludan Suriye.,/" budutlah 
üzerinde ve bududa pek yakın bu· 
lunan poata merkeilerine yapalaa 
~ ıevkiyatın bir i•tiıltild tut.illa· 
c"'k oluna şayanı hayret bir ·yek611 
tetkil e.:tecek.tir. • 

lç Anadolunun en ınilhim tica• 
ret merkezlerinden poırtaya veri· 
lerek Suriye h ua udu üıeriade.1 
teksif edilmekte olan altıolanmızı 
hududun müsait olan vadyetladoa~ 
biliıtifade kolaylıkla Suriyeye pçl· r 
rilditini ıannedlyoruz. Devlet veea
itindtn istifade eden bu albo akı~ 
u~elerdenberi faaliyetine devam l 
edıyormu,. . · ,., 

~ir zamanla~/yapılan iı.tara~ 
U:r.erıae poıta ve telgraf wau~ 
müdilrlOğQ tarahndan verilmit ~ 
bir emirle Suriye hududunda bWu• 
nan poıta meı kederine altın kabul 
ve ıevk edilmem~ıi bildirilmif lıed-' 
bu emir ahkimına devam edlıme
me•i bu akını durduramamaşbr. . .,,: ,,.... 

" Barenıin askeri kısJlll · 
BareQ\ kanununu askeri .... ı;r 

k11nmnn talimatnameainiQ tetkika• 
da bitmek üuedir.B" taUmatnona~ 
nin bu günl~rdtı ikmal edUme
muhtemtldir • 

./' 



Teklif.ler 
Amerikalı grpuun 
liukümete teklifleri ... 

Ankara, 20 
~ut Newyorkta bulunan Fo

•• -- tllll kompani namında 
N lk MnaayeH bir Amerikan in
tıiııit tıW-tl Nafia vekile ti mize 400 
~,- Jirabk mühim bir ttıklifte ............... 

Şilket b6kQmetimize mecliaten 
bu aeae çakan kanunlarla 12 aeae
cle tlltbik edilmek üzere tanzim ed
Raüıt 400 .Uyon lira.ilk nafıa P_ro
..,.._._. yaai demir yollar, köp
tülw, Jolar, aalama itlerimizin mu
lıln• müddetten nıdı kadar az 
'bir nmaada yapmak taahhüdünde 

bal•-aldadır. 
~il harbiai müteakip Yunk· 

Jııiata-. takriben 2SO milyo~ lira
lık -6a ifleri deruhte etmıt ve 
'8ill.n bitirmek Gzere bulunmuf 
oa iN •klifln mGmesaili Himmet z.. 1ı14aa B. tarafmdan yapıl
... ifla eJaemmiyetle takibi için 

1 1 ıld Ware ikinci reiai mieter . i 1 •• ••' .,., buraya ge mıştir. 
Ttılııılf• ıöre programa dahil 

Whıtıa.- aafia inşaatı Sirket namı
... WkOmet tarafından parça parça 
JDftnelıuaya konacak, bu suretle 
lıhametia muvafık gördüğü teraitle 
mütehbUlere hükflmet tarafından 
ihale olunacakbr. 

llÖlealıhitJer şartnameye göre 
paral.nna tirketten alacakları ve 
tirketin nezareti ve fenni mes'uliyeti 
albada çalııacaklaıdır. 

Şirkeıt bu suretle hükumetin 12 
•enede yapacatJ işleri azami alb 
ıenede bitirecektir. 

HOkGmet namına vereceti para
)'l her aene nafia bütçesine bu i•
ler için konacak tahsisab alarak 
tuplt edilecek tPr tarzla (12) sene
de Me ettait olacak ve müteahhit
~-Oılt~ .... Hihh <Mle.:eti 
hii· .... kaymeti ilzerind~n yüzde la11•ttt newet ve ehliyet bak-
1o ... ~. 

$1ıbt batta devlet bankaaı ol .. 
~ lıia1de Amerikanın en bilyük 
~ \teminat 8'Ö•terecetinl 
t611flud• mbetmektedir. Teklif 
~ tar.ıuadan tetkik olunmakta-
dlf.. . . .. 

t .... J 

~ Kaçakçılık! 
Ankara 22 

Ot ay sarfında Hakkari, Çankırı 
~ Ermnım viliyetlerincle hiç 
.. lr.çaçıhk vak'ası olmamııbr, 
-.,. 59 viliyette yapılan kaçak
~ Jibde 97 ai yakalanmıtbr. 
4 • •le 24,000000 kGaür kaçak si
pra kalada, S,000 kilo kibrit 17,00f> 
~ -•fatura etyaaı 423,000 kilo 
tNa ve diter külliyetli etya mG
... edllmiıtir. 

Ank.arnın iman 
Ankara 22 

lımr müdiriyeti kanuni sallhiye
tile iatiDaden ve maliye vekiletinin 
W..ti ile bir buçuk milyon lira 
ı........_ acaktır İmar müdiriyeti 
~u yap • 
'bu iatılaazı yapar yapkmaz B~nt 
den.inde 45 buçuk metro genıt

litlade 150 metro uzunl~~n~a ya
Pılaıaaı tekarrür eden gol mut~ah· 
lıide ihale edilecektir. Gelecek ı!k
~da gaf hazır olacaktır. 

oauın derinliti kıyılarda 4, or
~ 9 metro olacakbr. Gölün i~in
~ ıa H&.r 8'eıecektir. 

Ha.yvan sergileri 
Anara, 22 

Her ıme blahı hayvanat Encü
'-eld t..a&ndan muhtelif vilayetJe
~e açılmaka olan hayvan ser
illerinin açılması yakınlaımıfbr. 
'9brimbde açılacak ıerai için de 
~-baflamııtır. Bu sene aergi 
laQe geçen sene açılan mahalde 
ola~. 

Binaenaleyh aerfi yerinin tanzim 
•e 9ersiye ittirak edecek hayvanların 
~nnıaıı için yapılacak yerlerin 
11lfası münakasaya konulmuştur. 
!t'ünakasa nihayet bulduktan sonra 
11lfaat. baflanacak ve sergiye itti
tak edecek hayvan lann muayene
lerine bqılanecatı zaman teapit edi
lecekEr. 

G.Zeppelin 
Bugôn Amerikaya 
hareket ediyor 

Tokyo 21 
Doktor Ekaerln 4ereflae btytlk 

bir ziyafet veri1mittir. 
Balon pel"fenbe gilnü Amerikaya 

müteveccihen hareket edecek ve 
Bahriıauhitikebltl geçecektir. Ba
lon deafı Gzerinde 9,700 kilometro 
katedecektir. 

Tokyo, ·21 
Küçilk bir anza dolaysiyle ba

lonun hareketi teehür etti. 

Son dakika 
Tok.yo, 21 [A.A] 

llangardan çıktığı sı
rada vukua gelen bir 
arıza dola} ısile Zeppelin 
büyük Okyanusta ya
pacağı sefer için hare
ketini tehir etmiştir. 

Boğıılan )'Olcu! 
'f okyo, 22 (A.A.] 

Zeppelinin tamirabnın 
akşam altıda ikmal ed
ileceği zaunolunwakta
dır. Azimet tarihi tes
pi t edilmemiş olmakla 
herahel' bütiin yolcular 
1,okyoya dönmüşlerdir. 
Tayfa, eşya kompartı· 
manında çıkan gazlar
dan yarı boğulmuş bir 
-1ıalde . gizli ..bir 1olcu 
bulmuşlardır. Merkum 
tedavi edildikten sonra 
hükumet memurlarına 
teslim edilmiştir. 

lzmirde hastalık 
·ve unlar 

lımir, 22 
Hayvan hastalıklan hakkında 

bayt• müllGrlütunce ltazırlaaau ra
por ıöre, Bergamada Şarbona 
mipteli SOO mandaya 8fl yapılmış
tır. İzıairde 21 beyp reama twtul
muf ve itlif edilmittir. Foça ve 
Menemende on alb köyde 8229 ko
yuna çiçek aıı•ı yapılmıtbr. Oa ıil
rilde Uyuz, be' aürüde Keçi bqa 
hastalıtı göriilnıü,tür. U)'11ıılu hu
ıuıi Meme Döı'1 ile tedaYi edil
mi,tir. 

Torbalı, Tire, Urla ve blllaaua 
Menemen havaliainde Dalak huta
lıtı bulunan meı"alardakl drllerde 
18 bin 379 koyuaa ve 1962 aıpa 
muzaaf Şarbon qa.ı yapılmlfbr. Bu 
•ene merkeıı:de mevcut olan3ay~r 
la yGııe yakın beyJ(ir, Bergama ve 
Tire kazalanndalci ayıırlrrla 120 yi 
mütecaviz kıuata telkih ameHyesi 
yapılmıtbr. Aynca lnfiliz ayran ile 
on tan, kıerata telkibi sanaı yapıl 
mıtbr. 

Yeni kaçak sigara kiğıdı 
hpıir, 22 

Limanımızda demirli bulunan 
Slrp bandralı PreaeiJ-tik Kopaç va
purunda aşçının kaçak .ıwara ki
ğıdı getirdiği ve bunlan ch'8n çı
karmak üzere olduğu haber alına-

k taharriyat yapılmıtbr. Neticede 
ra kutu kadar kaçak sigara kitıdı 
on d"l · ~- M 
b 1 ak müsadere e ı mlfu.-. ü-u unar • . 

. ,çı hakkında kanunı taki-
tecasır a . 
bata teveaaül edilmiştir. - ---

Ofta yeni heyelan 
Trabzon, 21 

Evvelki gün Ofun Zeno mahal
lesinde yeniden · bir he!elin. vuku 
buldu. Hasann derecesı malum de-

tildir. 

Fındıkçılar 
Trabzon, 21 

Fındak tGccap Eora Majar tale
bini Oda taıtik etti. 

Çin-Rus 'l,ehliğ 

Beyaz ruslar kızılJara Muzakereyi kesme· 
hücum ediyor meğe çalışıyorlar 

Moskova, 21 
Mançuri hududunda Çia maka

ma.tı?ın teşvikile beyaz rus çete
lerının rus arazisine vuku bulan 
tecavüzleri ı.klatmaktadır. 

Londra: 21 [A.A] 
ltalyan borçlannın hini tanıiifı 

Şinadiye kadar püıkürtülen bu 
tecavüzlerin ihdas edebileceği vahim 
vaziyet hakkında Çin hükumet nin 
naıan dikkati bir defa daha ve şid
detle celbedilmiştir. 

ve tayininde güya ltalyanm lngilte
reye niıbeten Müttehidei Amerika 
tarafından daha ilicenabine bir 
muameleye mazhar olduğu hakkın
daki iddianın butlanını ispat için 
selahiyettar lngili:ı ıaebafili tarafın
dan ileri silrülen erkama nazaran 
İngiltere ftalyanın zimmetinde bu
lunan matl il bunun yOzde ıaek1en 
albsından vaz ıeçtiti halde Ame
rika ftalyadan alacağııaın ancak 
yüzde seksenini feda etmİftİr. Bir soygunculuk 

Muğla, ~1 
Fethiyenin Seydiler yaylaeının 

Kızıl dere köyGnde oturan Yusuf 
otlu Süleyman mahdumu Süleyma
nın evi geceleyin ikisi uzun, ikiai 
filinta tüfeklerile nıüseUah ve ikiai 
çuha elbiseli ve fesJi, diğer ikisi 
kaylü k yafetinde ve yGzleri sanlı, 
h ü v i ye t 1 eri meçhul dört fa)aıs 
t•afından buılnııı ve SıilJeymanı 
dovınüş ler ve itkence etmiflerdir. 

ŞakiJer Süf e>·ınanı müdafaa ede
meyeoek bir hale a-etirdlkten son
ra bin zabınet ve alın terile birik
tırdlti mühim miktarda paruınıda 
ala114lar: 

O.spedilen para ~udur: 450 gü
nMif meoWiye, 504 türk altını, 80Q 
bulaonet:V aka, maba1Ji hikOmetiD
ce haber alımr u ıamaz derhal 
şakilerin takibıne çıkılnnıbr. 

Seyyah sefiri er 
Rize, 21 

İn~;ztere ve Aınerikanın Ankara 
sefirleı-i İ· mir vapuruyla berayı te
nezJIÜh bura) a gelliilu, şehrin mu
htelf yerler ni gudiler. Sefirler 
mea-:Jeket' çok beğendiler ve ayni 
vapurla avdet ettiler. 

Trabzon, 20 
lnıiJiz ve Amerikan sefirleri 

buraya geldiler. lnailiz aefiri kon
soloshaneyi ziyaret etti ve polis 
tarafından selinalaadı. 

lzmir vilayet bütçesi 
İzmir, 22 

Villlyt>t kıütçcsinin bu günlerde 
taetik edilerek Aııkaradan gönderıJ
uıesine intizar edilrRektedir. Bütçeain 
taatikeo nırudunu müteakip Mene· 
men ve Akçe me yollarandnki tami· 
ratı mütema ii) e harakalarınm inıa· 
sına ba~lanac ktır. 

Sarı koıcular 
--:ıc--

İstanbul, 21 Atustos 1929 
lstanbulda srördülderi büsnü ka

bulden son derece mütehassis oian 
SARI KUŞ tayyaresi miırettebatı 
mülki ve askeri mekamattan, en 
derin hissiyatı minnetdaranelerinln 
kabulunil rica ve pek kısa bir mGd
det kaldıklan '[ürkiyedeıa pek tatlı 
hatıralarla aynldıklannı temin e
derler • 

Yunanistan da 
komünistler 

Atiaa, 22 [A.A] 
Makamah nidesi, komüaiatleria 

1 Eylul için gizlicr. istihzaratta bu
luntlvWanna valuf ohnuı\ur. Ten
kil tedbirleri ittihaz edilmiştir. 

Seyfe ttinin 
muhakemesi 

İzmir, 23 
Jhin Rf!ır ceza mahke.nesinde 

kurban bayramının ikinci guniı di· 
rnrlı bahçede rakı içtikten sonra 
avdf't ederken ağ Mehmet n:aahallc· 
sinde., ) İien ağa zade Halet Le) oğ· 
hı CdfiJ be) i bıçakla mute:ıddit ) e· 
ı indrn cerh 'e ertesi gün berayi te· 
dg,i memleket hastal:wıuesinde vefatı· 
na sebebiyet n ren telgraf muhabere 
memurlarından Antnk\ alı Mehmet Ali 
efeadi otolu ~e~fettmin muhakemesi 
icra kılındı. Katil Seyfettinin ıerho§· 
lukla mumaileyh Celal beyi cerhede-
rek ölünninc ı:ıebebiyct VP.rdiği iudel
mulaakcme sı&Lit oldugundao yeni 
Türk ceza kanununun 443 inci mad· 
deBı alıkimıııa tevfikan on beş sene 
muddctle ağır hapse konulmasına, 
31 ve 3..ı üncU maddeler mantukunca 
mUbbedele hidematı anı meden mem· 
nui} Nine ve malı pus !.aldığı ımıddet
çtı ta.~ hlıcrcdc hulundurulmaıına 
karar verilmiştir. 

,, Haki ki Deri I'' 
Kırmızı derill lnsanl•rın ••lıı ... 

Am~rikanın kırmızı derili inaan. 
ları arasında cereyan eden tatlı bir 
atk macerasındq 8"1Zel bir sahne
Fakat bu güzel çifti alan hakiki 
Amerikan vahşisi zannetmeyin. 

Bunlar meıhur •İneına artietl. 
Kadın Nancy Carroll, erkek te 
Richard Diz ... 

Son zamanlarda Amerikada çe
vrilen "Hakiki Derin ismindeki film, 
timdiye kad., kırmızı derili in .. a
lanıa hayatına ait olmak üzre vü
cude ~etirilea filmlerin en muvaf
fakiyetlisidir. 

Mevzuu, kırnnZJ derili bir kah· 
ramanın qk macerasıdır. •• 

3 

nzmlırde aaıkdam" -
ihracat mevsimi olmasına 
rağmen ithalat fazladır 

Tıhmil ve tahliye itleri hak
kında gerek gümrükler bnımüdü
rü Samı ve gerek tahmil ve tah
liye şirketi tabliye şefi Lütfü bey-
ler nezdinde yıptııımız talak.ikatı 
yaz111ıştık. 

Bir mubarririmizi ticaret oda· 
sının bu vaziyet hakkında Be 
düşündüğünü anlamak üzere oda 
kitibiumumisi Turgut beye ı?~
derdik. Mumaileyh mu!lurm· 
mizin suallerine cevaben şu izaha
tı vermiştir. 

- "Mesele gayet müh~oı ve 
ciddidir. odamızda gerek ıhrıcat 
tacirlerinin gerek-e vapur acente· 
lerioin hu iş hakkında verilmiş 

bir çok müracaat i tid.alan mevcut· 
tur.Bu müracaatları vİK)ete, Güm
rükler haşmüdürlügüne, tahmil ve 
tabliye şirketine 'ak tinde yazarak 
Jizım gelen tetbirlcrin bir an evvel 
ittihazını rica ettik. 

Bu sene alelumum ihracat em
teamız. çoktan görülmemiı bir de
recede feyizli ve boldur. Binaen-
aleyh azami on bej ~ne kadar 
bqlayacak olan ihracat faaliyetide 
o nisbette vasi olacaktır. Aksi te
sadüf olmak üzere hu günler de 
külliyetli miktarda ithalat eşyası 
bekleniyor. Gümrük SJl!barlarıoın 
tamiri de bu zamanlara tesadüf 
eylemesi, vaziyeti daha mü~kül bir 
hale sokmaktadır. Ambarların bir 
an evvel tamiri ve teslimi ehem· 
miyetle takip olunmaktadır. Fa
kat biliyorsunuz ki gümrük an
barlırı esasen tamamile kabili is· 
tifade bir vaziyette olsa dahi geJıe 
mahalli ihtiyacı tatminden uzaktır. 
Cümrük idaresi mutlaka büyük 
bir antrepo tedarik eylemek mec
buriyetindedir. 

Memleketi hu günlerde şiddetle 
me~gul eden bu meselenin en ameli 
ve seri Jta»ü tarzı da bundan baf lca 
bir şey olamaz. Şat ve mavunala· 
rm kifayetsizliğinden bahsolunu
yor. Bu tamamiyle reddedilecek 
bir iddia değildir. 

Lik.in şunu da ilave edeyim ki 
Şat ve mavunaJar nihayet tahmil 

ve tahliye vasıtasıdır, depo vazifesi. 
ni görecek vesaitten değildir. Ma
mafih yukarda iuh eylediğim veç· 
hile vaziyetteki buhran sebepleri 
şu veya bu makama, daireye yük
letilecek şekil ve mahiyette detil· 
dir. 

Bir çok maniler bir anda ve 
tam ihracat mevsiminde bir araya 
gelmiştir. Onun için müsebbip ara
maktan ise karşılaımam tz pek 
muhttmel olan çirkin bir tahmil 
ve tahliye buhranı en kolay ve seri 
bir tarzda halledecek yol da yürü
me!'-':. Bu da söylediğim veçhile 
derhal müsait bir antreponun gü· 
mrük dairesince kiralanması ile 
miimkün olur .• 

Bir iki sene evvel Alsancakta 
mevcut anbarın bir ikisi e~ase~ 
gümrük idareiinin tahtı isticarın· 
da bulunu}ordu. Bil'ahere anbar· 
lara ihtiyaç görülmediği için hırı· 
kılmıştı. Şimdi gene ihtiyaç, hem 
de şedit bir surette hadis oJdutun
dan ayna l'eçhiİe mezkur anbarJa
rın ve yahut diğer münasiplerinin 
kiralanması lazım gelir. 

Olmadığı takdırde hasıl olacak 
vaziyet çok tehlikeli olabilir. İbra· 
caı esuuıude vapurlar fazla işlere 
muvazzaf oldukları için bir saatle· 
rini hile zayi etınek istemezler. 
Kezalik tacirler teahhütlerini 'ak
ımda ifa ile mükeleftirler. 

Bu. hem tacirlerin, hem de me
mleketin maddi menfaatı icabıdır. 

22, Ağustos, lzmir 

Kasaba Demiryolları İdareli 
ile hükumetimiz ıraınıda aeaeler· 
deaberi devam etmekte olan mü
zakerelerin tım bir itillt'la nihayet 
lenditiııi ve bu huıqıtaki itillfn. • 
meain Nafıa Vekilimiale Sirket 
murahha&lan arısında imzalandı· 
~1111 yazmııtık. 

Dün bu itilifname metili bak· 
kıada tafsiJit aldık. Hükimeı fir• 
ketle kendi arasında mevcut ola 
ve &i harbi umumideaheri ıriirUp 
gelen bütün ihtilafları helı...ifür. 
Diler taraftan Deıairyollarmia 
hundın &onraki idaresi ve bakıma 
hakkında çok faydalı esaıJır teto 
pit edilmiıtir. Bu euıJu mucibia
ce hükumet demiryollariaan ._, 
sene tcnıin edeceği temettiie m'flı. 
laim bir surette iştirak. etmeldedn. 
Her sene nihayetinde ıir.ketia 
plinçoau mucibince tebeyyün ecl• 
cek kirden yüzde altmııı hlkd· 
mete, yüzde kırkı da ıirketo ait 
olacaktır. 

Ancak gerek bükümet ve gerek 
kumpanya muayyen bir miidtleı 
için mütelcabilen hisseleriadeıi Tll 

geçmekte, hu parayı demiryoUan• 
nın ıslab ve ibyasuıa hureım--. 
dirler. 

Eıyevm bir taraftan kuliapoya 
yol üzeriade tamir ve ilayaya -
tıç olın noktaları tespit etmekte 
olduğu gibi diter tarafllla llltG· 
met de yol buyuaca ....... 
iktisadi ve sair ilHi~ı aL 
önünde tutarak yıpılııaasım liimm
lu gordüğü jeyleri tespit etmekti· 
dir. Bu tesbit DMIHleJeieriım ... 
rnüzdeki Eyhil zarfında nihı1'(1*
lacağı zannediliyor. Bu tlkdıiide 
Eylul sonlarıoa dotru mütek.a ~ 
tespit edilen ilati,.çlar -. o.lal 
alınacak ve beı • aenelik Wı imar 
ve ilıya programı meydua ..... 
lerek derhal tathikiae bt1lıa1r 
cakbr~ 

Şirketin yapılmumı tMenv 
etti&i ilk i§ler meyaaırıda ... 
denberi iaşa11 dfifilDUleıı Mlllİll 
istaayon binaıı birinci dereolJi 
i11al etmektedir. 

Şimdiki Manisa istasyoa11 pik 
ufak ve eiChrin gör.ellili ile P1'1 
mütenasip oldutu içiD yıktı• 
cak, onun yeriae Mlllİlayı pis 
şirin ve büyük bir lıtaıyon biull 
yaptırılacaktır. Balıkoıir tarafla. 
rındaki heyelan mıntakaıaam ~
esaalı bir ıurette tamir ve ılllfa 
edilmesi tirketin propallllll& clüU 
bulunmaktadır . 

Herhalde çok yakında g..ue 
demiryolları boyunca •Cllaia ft 
muntazam bir iuıaat faaliyeti p0. 
lecek.tir. 

Suriyede emaret 
tesis ediliyor 

P...Uten Suriye •azetelerine ya
aıldır.:a ııre: yakıada Pariate Ali 
kom aerln riyaetinde bir içtima 
aktedilecek ve Suriye meaelesl ha
Uedlleee(ltir • 

Bu içtimada bir emaret teU.iae 
P,ar verilecektir. 

Bundan mada Lil-at1, f.keade· 
run ve Cebeli DQruı dotruclan clo
tnaya Komlıerlite merltut olacak 
ve bunların arHında bir konfttdt
raaiyon yapılacakbr. 

Lisekitaplan 
Maarif vekileti Talim n T ..... 

ye daireai Maarife alt neplpt .... 
rinde •on zam"81arda ıealt Wr ... 
kilde mesaiıine devam etmektıecllr. 

Bu meaainln netlceai olmak .... 
re aene batında bltla ............. 
ci devrHlne 'alt kitaplar llıııar MU. 
mit olaeakbr. - - - -ve bunda hasıl olacak teehür bize 

milyonlar derecesinde ziyanlara 
olabilir. Onun için meselenin mfi· 
him ve hayati olduğunu kabul et
mek zaruretindeyiz. Lüzumlu acil 
tetbirlerin ihmiJi büyük meauli· 
yetlerin hudusuna meydan vere
bilir. 

Samsunda yatmur 
Samaundaa ıeJea ............... 

re Saıuunda bG,Ok mlktarcla ,. 
murlar yatmıı,ıılraı aaab bir ANtte 
aeviadinniftlr. BG yatmur JldM• 
kuraklak telallke.i kalmamptbr • 

Şimdi ..... a1u1ar ...... .. 
iyi rfllenk tGtlnlerin kuruma .... . 

•temenni ediyrlar. 
• 

• 



C.:uıııa J K n A ~H, 

Büyükleri, Miss 
groce, şişman ve 
bilhassa b ay a ğ ı 

bir kızdı. Amma fn

gilizin bayağı ne 
bayaiısı olurbilir 
misiniz? 

Küçüğü Mis Uly, 
sapsan saçlan ile 
insinda komik bir 

tesjr yapıyordu. in
gı1izin sapsarı, ne 
sapsan olur bilirmi 
sinfz?f 

Ben en ortancallrı Miss Emiliyi 
begenirelim. Ona alay olsun diye 
Mamzel Miu ismini vermiştim. 

O devirde bu üç kız amcamın 
kızlarile aynı mektebe giderlerdi. 
Akşam yeğenlerımi mektepten al
mata giderdim. Hep beraber mek
tepten çıkardık. Bizim evin köşe
sine ıelince kızlar veda ederler, 
sıra ile öpüşürlerdi. O zaman bir 
çalımına getirip ben de sıraya gi
rerdim. 

Mamzel Miss o zaman on beş 
yaşında vardı. Aman on beş yaşında. 
İng'11iz ne çiçek olur, bilir misiniz. 

Bazen bu veda merasimi esna
sında bir az ileri gidersem Mama
zel Miss bana tatlı serzenişlerde 
bulunurdu. 

Ben bilhassa onun aaçlarına ba
yılırdım; incecik saçları öyle güzel, 
o kadar solgun bir altın sarısı ren
kte idi ki insan onlara bakarken 
kendini rüya görüyor zannederdi. 

Pariıe tahsile geldiğim zaman 
Mamzel Mi11ten ayrılmak bana fe
na dokundu. 

Aklım fikrim onda idi. 
Tatilde ıilaya gittiğim :zaman 

ilk ifim Mamıeİ Missi sormak oldu. 
· Heytiat l Aileıi altüst olmuştu .... 
Babaları denizde boğulmuş, ço

cukları çil yavrusu gibi dağılmışlar
dı. Miaa Groce İskoçyah bir Macar 
ail1!sıyle beraber mürebbiye olarak 
Hindistana gitmişti. Miss Lilyyi, on 
yedi evladından yalnız on dördü 
kız oldufu için hicabından yerlere , 
geçen bir ingliz papazı tarafından 

evladı manevi olarak alınmıştı. 
Mamıel Misse gelince... zava Hı 

imar faaliyeti 
Ankara imar rtıüdürlüğü şehre

minliği ile mutabık kalarak şimdi

den şunları yapmağa karar vermiş

tir. 

AnaEartalar caddesinden Kara

oğlan dört köşenin 25 metrt geniş
lik üz.eri~den açılması, İstasyon ca

ddesinin ayni genişlikte abideye ka

dar açılarak geliş gidişin kolayla~

brılması, Bankalar caddesinin 30 

metro 
yesi. 

üzerinden tanzim ve tesvi-

iKDAM 
er gün: 8 sahif a 

= 

kız ... talisizliğine bir türlü inanaca
ğım gelmiyordu. 

Mamafi doğru idi. 
Talisiz Mamzel Miss bir kasap 

dükkanında kasadar olmuştu. 
Dükkanın önünden belki yüz 

defa geçtim. O gün de pazar var
dı. Çıraklar et kesiyorlar müşteri 
ile ağız kavgası yapıyorlardı. Mam-
zel Miss bu gürültü içinde sakin 
oturuyor, yalnız baş döndürücü bir 
sür'atle fatura kesiyordu. 

Dik yakalı, beyaz dar kollu si
yah bir elbise giymişti. Hali çocuk-
luğunun manasını muhafaza eden 
çehresine rağmen kendisinde aklı 

başında kadınlara mahsus hoş bir 
hal vardı. 

Ara sıra işini bırak>p şakakla

rından uçuşan kıvırcık sarı saçları 
toplıyordu. 

Nihayet başını kaldırıp dalgın 

bir nazarla okağa baktı. Ben ora
ya takılıp kalmıştım. Bir müddet 
miyop genç kızlara hasküstah ca 
şıyle beni ezdi. 

Hafifçe tebessümünden b eni 
tanıdığını anladım. Saadetine 

payan yoktu. 
Bir gün onu yerinde görmedim. 

Merak içinde idim. Nihayet ka
sap çıraklarından biri bu merakımı 
halletti: 

- Usta zaten çoktanl:ieri ondan 
şüphe ediyordu. Geçen gece pa
zardan gelmiş. Odaya çıkmış. Bir · 
de ne görsün? Baş kalfa ile ikisi 
zilzurna ıa hor, sızıp kalmıtlar. 

Bunun üzerine: "Adamlarımı baş ... 
tan çıkarıyor !,, diye kızdı, kolun
dan tutup kapı dışarı etti 1 

Alphouse Allais 

Iran -Hicaz 
Hicaz-iran dosluk maahedesinin 

esaslarını hazırlamak üzere Tahra
na gitmekde olan heyet kahireye 
varmış ve dört gün kaldıkdan son
ra suriyeye haraket etmişdir. 

Üç günde şamda kaldıkdan son
ra bagdrd tarikile Tahrana gidecek
dir. 

Bir tayyare filonıuz 
Edirne: 22 [A.Al 

Altı tayyareden mürekkep bir 
filomuz bu gün saat on birde şeb-: 
rimize gelmiştir. Tayyarecilerimiz 
Vali, Hudut kumandanı ve büyük 
bir halk kütlesi ve mektepliler ta
rafından hararetle istikbal edilmiş
lerdir. Filo yrın İzmire hareket ede-
ektir ___ .._ __________ _ 

'-""'"-"-~=-=~ ~>' :ıc c e w _.....~-

E.Şirketlerde l 
Tiirk nıeıntırlarıııa 
karşı mücadele! 

lstanbul mıntakası ecnebi şir
ketler komseri Hayrettin B. dün 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Hayrettin Beyin Ankaraya git-
mesinin sebebi ecnebi şirketlerin son 
zamanlarada gene yeniden Türk 
memurJara karşı aldıkları nahoş 

vaziyetle alakadardır. Çünkü vazıı 
kanun her Türk tebasını Türk 
addettiğinden ecnebi şirketler 
bundan istifade etmekte ve hile 
yoluna sapmaktadırlar . Yani her 
hangi ecnebi bir şirket müslüman 
Türk memurları her hangi bir ba
hane ile şirketten atmakta ve bun-

lların yerine Türk tebaası diye gayri 
müalim türkler ikame etmektedir. 

Bu hususta yeni bir nizamname 
olmadığından bu hilenin önüne ge
çmek için yeni bir nizamname ya
pılması düşünülmektedir 

Bu nizamname yapıldığı taktir
de ecnebi şirketlerin ötedenberi 
devamedegelen haksızlığın ve yol
suzluğun önüne geçilmiş olacaktır. 

Bu nizamname hakkında ihzari bazı 
şeyler düşünülmektedir. 

~-~----

Cinayet 
-----

Raylar üzerinde 
ölü bir adam! 
Dün sabah sirkecide vezir iıke

leıi tabir olunan mahalde marşan
diz treni vagonlarının manavra yap
tıkları raylar üzerinde bir adamın 
kalbinden vurulmak sure'tile öldü
rülmüş bulunduğu zabıtaya haber 
verilmiş ve Eminönü polis merkezi 
derhal tahkikata vaz'ıyet etmiştir. 

Vak'a mahallinde ilk tespit edi
len şey, ortada bir maktul, bir sus
talı çakı, birde tek ve eıki bir is
karpin bulunmuştur. 

Cinayet mahalline yakın bulunan 
bazı eşhasın malıimatlarına müra-
caat edilmişsede hiç bir emmare 
elde edilememiştir. 

Bu vaziyet kar9ısında merkezin 
sivil nienıurlan tabaniya - ta~ 
kikata başlamıtlar, nihayeJ. ewe • 
ilen bazı delail üzerine Kör ali is
minde bir sabıkalıyı yakalamışladu. 

Kör Ali, bu cinayetin hendi ta-
rafından yapılmamış olduğunu söy
lemektedir. Maman müddei umu
milik ve polis, tahkikata devam 
ei:mektedir. Maktul, Dalgıç Arap 
İsmail İ•m inde bir adamdır. - ---
Aliye Hanımın 

• •• •• 
cumartesı gunu 

muhakemesi var! 
Üsküdarda Hirant efendinin kızı 

Madam Mannige öldürmek kastiyle 
silah atan Şakir paşa zade Aliye 
hanımın muhakemesi için ağ"ır ceza 
mahkemesi 24 ağustosu muhakeme 
günü olarak tespit etmişti. 

Ağır ceza mahkemesi tatil bu
lunması dolayısiyle cumartesiye mu
allak davaların bir kısmına birinci, 
bir kısmınada ikinci ceza mahke
mesi bakacaktır. 

Aliye hanımın davası birinci ce
-za mahkemesine tesadüf etmek-

·ı tedir. 

Yeni sistem bir 
, tayyare 

••Fotografl ı adam,, 
Ruı vazn sahnelerinden Dsiga Vertoff büsbütün yeni bir t. ıda bir 

film yapmıştır. Bu san'aikar eline fotoğraf makinasını alıp çıkmı 7 ve 
önüne gelen şeyler içinde şayanı dikkat buldu'ğu bir çoklarının resmini 

Almışhr. 
fi\:nin mevzuu hep hntır ve hnyale gelmez şeylerden mün;kkeJ>tir. 
Vertoff bu garip filme " Fotoğraflı Adam ,, ismini vermiştir. 'Dercet. 

ti~imiı resim bu filmden alınmıçhr. Deniz kenannda, kumsalda çamur 
bn 17os'ı.ı yapan bir rus kadınını göstermekte.dir. 

Vuz.ıı1 ve "'thh ... t Hibriy!c bu f. lm bir ":thc-ce?' nddediliyor. 

Londra, 21 [ A.A ] 
Havaya amucien yükselen ve 

ayni §surette inen yeni sistem bir 
lngiliz tayyaresinin tecrübeleri dün 
keınali muvaff akiyetle yapılmıştır. 
bu tayyare memaliki muhtelifede 
müstakbel her türlü tayyarelerin 
emniyet derecelerini denemek için 
gelecek ay müttehidei Amerikada 
yapılacak musabakaya iştirak ede
cektir. Amerika milyonerlerinden 
Cugenheym bu müsabakada birinci 
gelecek olana 20 bin İngiliz liralık 
bir mükafat verecektir. 

JJir amele grevi 
Londra, 21 [A.A] 

Arjantinde kain Ruıeafio bildiri
yor: Ekıeriıi ta,k ın ve azgın anasır
dan müte,ekkil olan bura amelesi 
yeniden grev ilin etmişlerdir. Ya. 
macılıktan korkan tacirler dükkan 
ve mağzalarını kakatmışlardır. Grev• 
cifer bir trnvay üzerine iki bomba 
atarak bir kaç yolcuyu ağır surette 
yaralamıı lnrdır. Şehrin mühim nok-

1 taları nsker:crin muhafozcı altlndadu·, 

lngiltere ile de harp 
Çingtavda 

ilan edilince keyfimiz 
müşkü1leşti . • 

vazıyet 

kaçtı, 

Çıngtav vaziyeti itibarile pek 
tuhaftı, Burası bir Alman koloniıi 

ve bir Alman müstahkem mevkii 
bulunuyordu. Burada oturanlarda 
ekseriyetle Alman nefer ve zabitleri 
idi. Buna mukabil şehirde bir çok 
Ruslar, İngilizler, Fransızlar vardı. 
Hele bunlardan lngilizlerle aramız 
pek eyi idi. Uzak şarkta bulunanlar 
İngiliz ilanı harbinin bizim için ne 
gibi bir ehemmiyet ve manası ola
biJeceğini takdir ederler. 

Ağustosun ikisinde Alman meta
li batı İngilizlere bildirilmişti, ve tam 
o gün ben bir lngiliz muhibbemle 
birlikte bir at gezintisi yapıyordum. 

Bu güzel İngiliz kızile tekmil 
gezinti esnasında konuştukla~ mızın 
harbe dair olduğunı söylemeğe hacet 
yoktur. 

Kadın ingilizlerin alınanlara kar
şı harp ilin edeceğine akıl erdire
miyor ve bu iki millet arasında 

vukua gelecek harbin aksi şarktan 
tekmil avrupalıların ayrılmasına ve 
buralara ırkı aıferin hakim kılaca
srına kani bulunuyordu. 

Kendi aramızda dahi hep bunu 
konuşuyor, hiç bir şeye karar vere
miyorduk. Dört ağustos, bütün bu 
münakaşalara ve ihtimallere nihayet 
verdi. İngizlere karşı ilanı harp ha
beri geldi J 

Bu haber üzerine sevindik der
sem yalan söylemiş olurum. Dogru
ıunu isterseniz, hepimizi bir düşün
cedir aldı. 

Kardeşlerimiz ana vatanı müda
faa ederken biz burada, bu uzak 
şark diyarında düşmanlarla muhat 
oturmağa mahkumduk. 

İngilizler, ruslar ve fransızlar 
bize karşı ne suretle hareket ede
ceklerdi ? Acaba müstahkem . mev
kie hücum edecekler mi, yoksa ya
lnız etrafımızı muhasara ederek ka
lenin sukutunu mu bekleyeceklerdi? 
Bunlar meçnul. Yapanlar hakkında 
henüz bir şey düşünmıyor, onların
da düşmanlarımız arasına girecej"i 
aklımıza gelmiyordu. 

Aklımıza gelmeyen başımıza ge
ldi. Ağustosun on beşinde Japon-

I'AYY.ARECj P!LiŞOV 
Jardan aldığımız oltimatom gözü
müzü fal taşı gibi açtı. 
Oltimatom uzak şarkta sulh ve mü
salemeti muhafaza için bizim derhal 
sefaini harbiyemizi Almanyaya gön
dermekliğimiz, yahut silahlarından 

tecrit etmekliğimiz, Çıngtav ve ci
vannı tahliyemiz talep olunuyordu. 
Buna mahsus Lir cevap verildiğini 

söylemeğe hacet yok. Sapsağlam 

bir donanma, koskoca bir kal'e 
harpsiz düşmana terk edilemezdi. 
Buna muknbil kal'enin harbe hazır
lık emri verildi. 

Muharebenin şiddetini, bizim düş
manımıza nazaran kuvvetsizliğimizi 

pek ala bildiğimiz halde herkes 
canü gönülden harbe hazırlanıyordu. 

Bu haber üzerine ben de tay
yaremle keşfe memur edildim. Ka
lenin yüz kilometre uzaklarına ka
dar eşı yaptım ve tam avaet ed
ip yere ineceğim zaman aksilik ke
ndisini gösterdi. Uçuş meydanının 
üzerinde ve yüz metre irtifoından 
inmeğe çalışırken birden motörde 
bir arıza oldu, ses tuhaflaştı. Ben 

ne oluyor diye bakıncaya kadn:ı

motör temamen duruverdi. O anda 
meydanın üzerini geçmiş bulundu
ğumuzu da gördüm, bundan sonra 
artık ölümlerden ölüm beğen. 

Ne sağa, ne de sola kıpırdı:ıya
mazdım. Sağda spor kulubü ve 
uzun bir handek, solda büyük otel 
ve villalar vardı. 

Yapacak bir şey kalmadığını 
görünce şu kararı verdim: hiç de
ğilse motörümü sağlam olarak kur
tarayım. Önümdeki ormanın kena. 
rmda bulunan ufak düzlüğü tuttur
dum, baş taraf aşağı doğru mey
letti. Ani bir sarsıntı, müthiş bir 
çatırtı, kafamın etrafında uçuşma
lar, ben benzin deposuna çarpıl. 
dım ve fakat sağ saJim kalktım. 
tayyarenin b a ş tarafı yere go• 
mülmüş, üııt tarafı ise parça· 
lanmış, ağaç, bez, tel külçesinden 
ibaret kalmıştı. 

Seferberliğin daha on altıncı 
gunü yaya kalmıştım. Sevimli gü
vercinimin bu hali bana çok doku· 
ndu ve beni ümitsizliğe sevketti. 

Mamafi onu yine o hali üzre 
terketmedim. Parçalarını topladım, 
hangara taşıdım. Bunlar epey bir 
yekuna baliğ oldu, elimde bir çok 
ta yedek malzeme vardı, hesap 
neticesinde bunlarla bir tayyare 
vücude getirebileceğimi anladım. 

Benim için uzun bir çalışma da. 
ha başladı. yorucu bir hayli mesa
iden sonra derme çatma bir tayya
re vücuda getirdim. İşte tekmil 
çınghıv muhasarası esnasında ve 
muhasaradan kurtulmak için kulla. 
ndığım bu derme çatma tayyare 
oldu. 

Sukutun dokuzuncu günü tamiri 
hitam bulan yeni güvercinle tecrü. 
be uı;uşuna hazırlanıyordum. 

Bu hazırlanmada keyfimin yeri. 
nde olduğunu söylersem tabii inan-

ft nıZ.-'t.>elinttyü h:~ .... ,.,.,. 

çatma bir tayyare. Fakat ne çareki 
uçmak zarureti var, düşmanlarla 
muhat koca bir kalenin yegane ta
yyaresi idi. 

[ arkası yann ~ 

vaılnlşüD® IFü ç©~ öyö dans 
~@ üy©>iFÜ@llF u 

· Avrupanın esrarengi:z dansözü ismiyle anılan Matmazel _,.,... 
i -~-~~ı Tara Guineh, meşhur sidora Avrupa paytahtlarında en -· _ 

çok alkışlanan bir san'atkardır. 
Taranın hususiyeti, rakıslarında hemen hemen 

ne vezin, ne de şekil bulunmamasıdır. 
Böyle olmakla beraber Tara her geç

tiği yerde büyük takdirlere mazhar ol
maktadır. 

Tara danslarında elbiseye pelf 
az mevki verir, o daha ziyede 
" impresıyoniste ,, artistlerin şiir. 

de, heykeltraşlıkta, resimde ~ ·-·......ııı• 
ifade etmek istediklerini ~ . .,~ r 
raksile ifade eder. • 

Miı Tara san'atı hakkı- ' ~ 
nda diyor ki : ı ~ "\ 

- "Afrikanın, As yanın ve .. 
kısmen Cenubi Amerikanın 
vahşi kabileleri tarafından yapı
lan danslan gördüm. Bunlar çok 

~~~i.;7~:k.::. i::~tüd~:::.:,~- f /' 
tar değilim. Elbise dansın be- · "'I. 
lagatını ihlalden başka hiç bir şeye yaramaz. 

Jardır. Klasik danslar çok dar 
ve mahdut olduktan için, dansı

Hizım gelen iblağ kuvvetini ver. • 
miyorlar. 

"Son zamanlarda en çok rağbt.t 
gören yeni danslara bakınız. Blak 
Bottom... Cbarlston... Bunları !eat 

eden bizim dans üstatlarımız dt'.• 
ğil, hudai nabit birer dans :Ws
tadı olan Afrika vnhşileridir. 

Dansta vukua gelecek olan 
bu inkilap aynı zamanda mu 
sıkide de daha küçük nis
pette bir inkilap vücude ge• 
tirecek, bu suretle tiyatro 
dekorları da bir haylı deki· 
şecektir.,, 

Her halde çok yakında, bir 
kaç senedenber:i, gördiığümjiz 
muhtelif dansların daha büyük 

bir tekamüle uğraya
cağını göreceksiniz. 
Dans insanlar için, 
~azılaı ının zannettiği 

gibi bir eğlence değil, 
. ayni zamanda şiddet· " Benim kanaatimce önümüzde ki birkaç sene 

ıarfında danı aleminde büyük bir inkilap, adeta 

bir ihtilal vukua ıelecektir. Müstakbel artistler artık 
1i bir .yaçtır Öyle olmasa şu .. bi.r ka~ sene 

içinde ye; yüzünde kazandığı çok buyilk alakayı· 
t:evlit edermi idi ? Benim için dans etmek, hayatın 
ta kendisi demektir. 

eakizamanın klasik danslarından mülhem olmayacak ' 
lr.r, bilıakis ilhamlannı iptidai danslarından alacak-__ 

lzm.irde bar 
açmak yasak! 

İzmir, 22 
Gazinolardan bazılannın bar ha

line ifragı için gazino sahiplerinin 
vuku bulan müracaatları üzerine 
dün poliı müdüriyetinde bar ko
misyonu toplanmıt ve bu müraca· 
atların reddine karar vermiştir. Bi-
naenaleyh halen Birinci Kordonda 
mevcut Aypark barından başka 
bar küşadına müsaade edilmiyecek
tir. Esasen burada da kızların an-
gaje edilmesi memn~dur. Son za. 
manda mahsulünü lzmire a-etirip 
satan rencperin elinden paraşını 
çekebilnıek için her tarafta sürtük· 
ler coj-almata başlamıştır. Zabıta 
bunları toplıım :ık için tedbirler al-

Italya neden l>ir takını tavizat almıs? 
La Haye, 21 [A.A] 

M. Pirelli sabahleyin M. Snow
dene Y oung planının tanzimi esna
sında ftalyanın neden dolayı bir 
takım taviz.at elde etmiş olduğuna 
dair izahat vermiştir. 

Fransız, Belçika, ltalya ve J~
pon hey'etlerinin !1!gilt~reye 2 mı.i
yon 400 bin ingılız lırasına balığ 
olan mutalebatının yüzde ellisini 
Young planının mekanizması dahi
linde temini teklifinde bulunacakları 
rivayet edilmektedir. 

Diğer tara_ftan M. Snowden mü-

mıştır. Sürtüklerden ıslahı hal ede
nlere iş bulunarak öteye beriye 
yerleştirilecektir, Islahı hal ctrui-
yenler de umumh:ı.neyc gönderilaı 
cekicrd ir. ı 

tehassısların kararlannı kaulden im· 
tina edecek olur ise M. Streseman
n ın 1 Eyluldan itibaren ve Young 
pilanının tatbikına kadar Alman 
tediyatı için bir sureti tcsyiye talep 
edeceği muhakkaktır. M. Sterese· 
man'nın bundan maksadı bu planda 
derpiş edilmiş olan tenzilattan acİ" 
len istifade etmektedir. 

Alacaklı dört devl~tin, Youni' 
planının aynen kabulüne taraftııt 
olan dört alacaklı devletin muvak" 
kat bir şekil kabul etmeleri ınuh" 
temeldir. LAi 

Binnctice Young planı k~b ~ 
edildiği t:ıktirde Almanya bu pl:ı._n,.. 
temin etmekte olduiu mcnfnat•c İf 
den vaktinden evt:l istifade etfı~. 
olncak "- lıu pl~n !ngHtere tar;.::ı• 
(fon ~knmcte u~r~tıldığı tal< .1 .,. 

1 .. ,., c .. " de Dnw~ı;,....p U.r.ına rucu cı.ıı 1.: 
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Elektrik tenvirati ziraat ha-~.#f 

S 1 1 1 1 DOr ı• erı1nıı 
vatinda inkil8p yapivo.r. 

l.l1naveve 1nu~lac 
Mıntaka umumi kongresinin 

Temmuz ayı içinde toplanması 
müdevven nizamname mukteziya
tındandır. Fakat mıntaka heyet
leri ba§ında bulunanlar ve teşkila
tın nüfuzlu erkanı arasında devam 
eden ve bir türlü nihayeti alına· 
mıyan dedikodular, kongrenin top-

lanmasına mani olmuş ve nizamna
me icabatı ayaklar altına alınmı~
tır. Kongrenin gayri muayyen hır 
zamana talik edilmiş bulunması, 
alakadarlar üzerinde muhtelif te
sirler biraktı. Vaziyetinden emin 
ve kuvvetine itimadı olanlar, 
rakiplerinin muhafaza edilecek ta
raflarını yakalayıp onları yere 
vurmak için fırsat beklıyenler bu 
talikten hiç te memnun olmadılar. 

Diğer taraftan kendilerine tev
cih edilen kuvvetli silahlar karşı
sında müdafaa ~imkanı bulamaya· 
rak tipiye tutulmuş kara yolcuları 
gibi bunalacaklarmı bilenler, talik 
h ~berini duyar duymaz bir kerre: 

-OhJ .. 
Dediler. 
Dünkü gazetelerde göı'üJen halk 

fırkası müfettişliğinin tebliği im
tihan gününün yaklaşmakta oldu· 
ğunu göstermektedir. Bu tebliğin 

bize anlattığı ikinci bir nokta da 
tezepzüp içinde, dedikodu içinde 
mecrasını kaybeden spor cereyan
larını hakiki _gayesine eriştirmek 
için lazım gelen müdahalenin ya
pılacağıdır. 

Teşkilat, teessüs tarihinden bu 
.güne kadar mutlak surette kendi
ni idarede serbest bırakıldı. Hü
kumet kıt bütçesinden beklenildi 
ğinden fazla fedakarlık yaptığı hal 
de teşkilatı hiç bir şeyle mukayyet 
tutmadı. 

Fakat ne oldu? 
Kendi kendimizi idare edeme

dik, senelerce süren gürültülü 
maceralardan ve mütenevvi reza· 
!etlerden de anlaşılıyor ki bu vadi
de liyakat göstermemize imkan 
yok tul', 

Vaziyet anlatıyorki spor i şlerinin 
matlup. inkişafa erişmesi için s ij
zünü dınletmek ve bir otorite te~is 
etmek iktidarını haiz bir teşekkü
lün idal'esi altına giruıeğe muhta
cız. 

Bu teşekkül ne olabilir? Dev
let maldnesi çarhlarından her han
ai birine ''İdman Cemiyetleri ltti
fakı he)·ulasını takmağa imkan 

" yoktur. 
Her yerde idnre, imar ve 

inşa iş]erile uğra~an ~~v)et dai~e
lerinden her hangi Lırı bu belalı 
ve külfetli j ş i yüklenemez. 

Şu halde akla ilk ge1en ma
kam şüphe yok ki C. H. Fırkası· 
dır. Himaye ve konturol altına 
ııldı~ı bütün müessesat ve tetek-o 
külleri dedikodu ceryanlarmdan 
uzaklaştırmağa ve gayesine doğru 
ilerlemesini temine muvaffak ol
trıu :i tur. Spor teşldlatırıında aynı 
nimetten mustefit olmaması için 
hiç bir sebep yoktur. 

Halk fırkası müfettişliğinden 
gelen tebliğ kulüp ve mıntaka 
nıurahhaslarını içtimaa davet et
mektedir. Bu toplanış, kongrenin 
inikadından evvel sporcular ara· 

tertip ettiği Kayık yarışları , ,por 
kulüplerinin de iştirakile yapıla
caktır. 

Veli efendi sahasında at yarış
ları yapılacaktır. Taksim sahac:ın
da müteferrik futbol maçları var
dır. Tarapya<la Sommer pala~ k.or
tunda Tokatlıyan tumuva~ına de
vam edilecektir. 

. 
Beit:'ty COM{PSCIFl) 

Neb>eırtl:al'teo aD<§lartDıP kbşnfi'i1 çnçek açmı:1 
a~a mecclbHYlır ecdl6yoırDaırR Tarvun<Oaır da 

kftş ayO<aıırD ır.;HdJ<!l YlUI m lU1 ırtB l\.ılly©>ırOaıra 
Ku<dlüse <gıft<dlftycır 

~- -
Meşhur sinema yıldızlarından Betty 

Compson son znmanlarda kudüste 

l 

filim çevirmek uzere bir teklif 
almıştır. 

Güzel arti.tin kudüse giderken 
•ehrimize de uğramaaı muhtemel 
oldutu söylenmektedir. 

İngilizler ve Ren 
Londra, 22 (A. A.) 

Harbiye nazareli, Rendeki İngiliz 
kıtaıtının, Eylülün ilk günlerinde 
yapılacatı iddia edilen tahliye ame
liyeai için hazırlanmak emrini almıt 
olduğuna dair haberi tekzip etmek
tedir. 

İki boğa yılanı 
BürükseJ, 21 

Geçen gece şehirde mevcut at 
canbazhanesinin iki büyük boğa yıJanı j 
bir suretle kafeslerinden kaçmağa 
muvaffak olmuşlardır. Bunlardan 
biri ilk rastgeldiği bir beygire sarı
larak derhal boğmuştur. Hayvanın 
bütün kemikleri kırılmıştır. Diğer 
yılan ise, hayvanat bahçesinde bir 
koyunu diri, diri yutmuştur. 

Ford ue içki 
Nuyork, 22 (A.AJ 

İçki memnuiyeti aleyhindeki bir 
makalesinde meşhur otomobil fab
rikaları sahibi Ford, Amerikada iç
ki memnuniyeti ilga edildiği tak
dirde iş hayatından çekileceğini 
yazmaktadır. 

İtalyanların bir tekzibi 
Roma, 21 [A.A] 

Gazeteler, nimrcsmi bir tebliğ 
nefretmektedir: 

Bu tebliğde lta!ya ile İngiltere 
ar:aaında ltalyanın hn· borçlan te
mınah olmak üzere j giltere ban-
kasına tevcıi etmiş oluuğu altım iş
tira etmek hakkından feragatma 
müteallik olarak müzakerat cereyan 
etmiş olduğuna dair olan haber tek
zip edilmektedlr. 

"'fan,, ne diyor? 
Paris, 21 [A.A] 

Tan gazetesi, La Haye konfe
smın taliki hususunun önüne ge-

ran · 'kb ld •1 diği takdirde ıstı a c t«"k-

Amerikanın garp taraflarındaki 
vasi mezrual:ırda elektrik tenvira
tından büyük mikyasta istifade 
edilmeğe başlanmışhr. 

Tarlalar sürülürken havaların 
yağışlı gitmesi tarlaların sürülmesini 
geciktirmekte, bu suretle az mahsul 
alınmasını intaç etmektedir. 

Buna karşı garbın bazı müte
şebbis çifçileri elel:trik tenviratın. 
dan istifade etmeyi düşünmüşler, 

traktörler büyük projektörler tutarak 
geceleri çift sürmeğe başlamışlardır. 
Bu suretle tarlalarda gece gündüz 
çalışmak kabil olmakta ve tarla 
asgari bir müddet zarfında silrül
mektedir. 

Ziraatta elektrik tatbikatı bun
dan ibaret değildir.Son :ıamanlarda
bir nebatın• çiçek açmasında gün 

ışığının büyük dahli olduğu keşfe
dilmiş ve bu suretle çiçeklerin kı
şın çiçek açmarnasındaki hikmet 
anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine kış böceklerinde 
nadide çiçekler yetiştiren bahçe
vanlar elektirik ziyasından istifade
ye başlamışlardır. 

Mesela bazı nebatlar yalnız Ma
yıs ve Haziran aylnnnda çiçek açı
yor. Bahçivanlar buna karşı kış bah
çelerini kı~ın guruptan sonra elek-
tirikle tenvir etmektedirler. Bu ten
virat guruptan itibaren dört beş sa
at devam etmekte ve bu sayede 
kışın da aynen yazın olduğu gibi 
bazı nadide nebatlar çiçek açmak
tadır. 

Bu suretle nebatab aldadıp çi
çek açmağa icbar etmek Amerika-

Raılrililon 

BeFı-Huru 
~---

, ....... 

da görülmüş bir bahçevanlık hüne· 
ridir. 

Diğer taraftan, sonbaharda çi
çek açan nebatlara Cla zorla yazın 
çiçek açtırmak mümkün olmakta
dır. Bunun için nebab yazın her 
gün muayyen bir müddet zarfında 
ziyadan mahrum etmek kafidir. 

ikindi vakti çiçek, kış bahçesi
ne muttasıl karanlık odaya nakledi
lir, nebat bu suretle mutadı hılafına 
yazın dahi çiçek vermeğe mecbur 
edilmiş olur. 

El~ktr ik tenviratının en calibi 
dikkat tatbikatı kümeslerde görül
mektedir. Tavuklar kış.n yumurtla
mıyorlar ... Neden? 

Sebebi gayet basit: Kışın günler 
kısaldığı için tavuk ta erken uyu
yor. Bu suretle yerden az yem top-

-

çı me u'" ı.akerata başlamak imkanının 
rar m .. d' t" · • ..... selbedilmemesi ıraye ın!mn 5 oste-
rileceğini ümit etmektedır. 

Beıı • Hıır' de koşu sahnesi?! 
1 Ramon Novarro .. francls Bushm•n.. d•n lıırbac J1IJ10r I 

"B~n Hur" kahramanı bu mu- dan fırladım. Parise müteveccihen Franaada kazandıtı muvaffakı-
A lnıanlar' Japo11 lar 

Berlin, 21 [A.AJ 

1 Japon baş vekilleri, Aman ve 
Zeppelinin yapmıf oldutu seyahabh 
iki memleket arasındaki . doıtan.e 
münaaebatı tetyit edeceğıne daır 
teli'raflar teati etmitlerdir. 

azzam fılme ait hatıralarını anlatıyor: trene bindim. yet de bundaa aşatı değildir. 
"Ben gençliğimde az kaldı papaa Pariste Poyot lokantasında gar- .Bayilk _rarı~ sahnesinin oynana-

oluyordum . Bir hiHi kablelvuku son Jak bizi pür neşe kartıladı, catı giinun sınemanın en büyük 
bana aanki, hayatın kaaırgalarıadan eski maaamıza oturttu... _ . kadın ve erkek yıldızları figüran 
cazi be~rinden, ıztıraplarından uzak ~ • • Amerikaya "Fransa,, ı•~ıı· olarak ilk safia görünmek istediler 
bir halde, bir manastır k"' . d ddekı büyGk tranaatlantlk vapur!Y. e Harold Lloyd bir pa paz rubası 
.. .. " oşeaın e öndüum. Sakalımı uzathğım ıçın giydi , fakat fötr k k 
o"mr~duun sonuna varacağımı söy- C.:iğer yolcularla hemen hiç temast~ mak istemedi. şap asını çı ar-
luyQ • bulunmadım. Kitare ile bazı yenı Büyük Duglas F b k b' 

layabiliyor, hakkiyle karnını doyu
ramıyor. 

Peki, çaresi? 
O da basit: kışın güneş battık· 

tan sonra kümesi elektrikle tenvir 
edince, tavuk uyumuyor, yekll yiy~r, 
kışın da 14 saat uyanık kalıyor, 
karnım doyuruyor ve ... yumurtlıyor. 

Amerika çifliklerinde kümeılerin 
tenvirine ikinci teşrinde başlanıluyor 
ve nisan bidayetinde nihayet verili· 
yor. 

Elektrik ziyası ziraat ilemin'cle 
bir çok faydalar temin ettiti fi~I, 
kışın yumurta buhranının önlH 
geçilmek imkanı da hasıl olmuıtur. 

Son tecrübeler elektrik tenvirab 
sayesinde kış ayları zarfında yum~r· 
ta mahsulünün iki misline balit 
olduğu görülmüştür. 

====~i!llll!lı-

Stil rob! 

Son zamanlarda "atyle" denilen 
:- korsajh, bol ve uzun etekli rop

lar çok moda oldu. 
Sinema artiıtleri kadın modası. 

mn hakim ve nazımlandırlar. 
Resimde gördüğünüz Doria Bile 

ismindeki güzel, sinema yıldızı en 
son moda bir style robı: giymekte

dir. ında bir anlaşma tesis etmek 
maksadına müptenidir. 

Spor islerinin bu suretle ted· 
\iri gayeye vüsul için en kestirme 
yoldur. 

Yunanistanda zelzele 
Romada Ben Huru oynadıtımız havaları çalarak vakit geçiriyordum.. r d b' ayer an s ~r 

aman Cortasa manastı d' -· B en Hur lçla cidden havsalr • e1!nde b~r parça domuz sucuğu, bır 
z ı nnı uz ı- . 3,000000 d e ın e ır bard k ı· t ·1 b' b h' · auz bir para aarfediJdı. 1 o- a ımona a ı e ır 
ğim nma.~d ~ ~~sı kablelvuku1! Jar 1 ( 6 milyon Türk lirası). Fak< gladiyatör locası altında dolaşıyor-

Bu re.mimizi ielkik eden hanım· 
efendiler teslim ederler ki ıtyle ror 
bada üstat bir terzinin elinden çık• 
tıjı ve giyinmesini bilen ıü.ıel bf, 
kadın tarafından iyildiği .ıaı~a 
liakıki bir ,aheser olnbilecetf 1\UI .. Bugünkü spor hareketleri 

Bugün Adada Bahnye birliğinin 

Atina, 21 (Fos) 
Ari'oıtollde fiddetli .zelzeleler 

olmaf ve bir çok banele'r yılcılmıt
tır Glrltte Avafyede de lraııramıı 
bir ıetnle ofllf1iftur. 

bilhasHıe1 şı dt edö~setkmifihım. F~- fu a:ıtırlan y~arken @1.4~.m, ~ap~ı du . .Mary Picbf~rd da orada idi. 
kat o yvoo a me. "\' emır lar bu pa~uı~ :bq~tı;ııe~ırm.ao · Hasılı hır ilem ... 
aldıfm,uı ıamaıı bu n!s.ır zait:- ofdu. ter~or. nm 'tP.~:tı_«a 1ıl!oır:srHt'- fibl~vood bu 'tiaJar _qı'!a;trir 
flın Moru top · ~iŞ:n.ettttı, ~~~, in8~M" ~~~ 8fr. ~wHhdtfY~ bir ftlı evrıt f~e lieıMP ~!lftf! 
nn dwt'<ik oıo Ja Roın:lıl' ki ~flfd'vr.. J.: z W, •~ ·m · ı 1 • J ı ôr. 
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ı.Jftn Piyasada Tiftik satışlarına haşlamış
tır satıcılar vaziyetten emin ve nikbindir 

A11adoludan: 18 vagon buğday 
1 vaıron arpa. Trakyadan 2 vaıron 
çavdar 2 vagon keten tohumu l 
vagon k•11emi, Deniztarikile 1414 
çuval arpa 200 çuval BuA-day 83 çu
val çavdar gelmittir. 

İstanbul Piyasası ve fiatlar 
PAMUK: Dün piyasamızda bir 

.. kclar sablmı•br. Adana kapı malı 
93 kuru,. Tiftik aabt olmaya ba,. 

laınıtbr. Fiatlar pek fena daA"ildir. 
l>Gn 1&blan mallar ı 70 il& 180 kurut 
ara11ıoda ldiı Afyon Karahlıar eıki 
mel 40 NaUuhan yeni 35 liradan 

sııtılmıtbr. BuA"day talep fazla ve 
1 dtllml bir ıabf vardır. Yumu9ak 
' butdııylar 17 kurut 35 paradan 18 
kuruş 1'5 paraya kadar, yumuşak 

mabıul 17 kuru• 5 paradan 17 kurut 
30 penıya, sertler 15 kurut 30 para
dan 16 kurut 20 paraya, sert dön
ı-'i ıs kuruş 20 paradan satılmıştır. 

Knıyemi: Trakyadan mevrudat 
hzladır, piyaaa hararetli ve fiatlar 
Mtlamdır, dün alivre olarak 20 ku
rllfdan a&bf olmuıtur. 

Bakla: baııdırma sırama! 11 ku
l'l&f ıo paraya satılmıştır. 

Noht:b:ındırma 15 kuruş 20 para. 
San bulgur mısırı: ıs kuru9dan lS 
kuruş 20 puaya 

ÇAVDAR: ı3 kuruş 10 paradan 
ı3 kwruf 15 paraya kadar. Arpa 
M.rain malı 9 kuruı 30 para.Afyon 
malı 10 kuruş 15 para, Bandırm,, 

-11 10 kurut 3S paradan 11 ku
ruta kadar, Karabiga malı 10 kuruş 
20 para. 

Ecnebi Piyasa ve Fiatlan 
Londra: 2ıi8 '29: Buğdaya talep 

yoktur. Şlkaıro borsasında likidas
yon yapılmaktadır. Manitoba 3 nu
mara karteri 58 tilin okkaaı 17 ku
ruş 25 112 santim. Baruz11 karteri 
47 tilin 9 pens okkası 14 kuruş 
20 lJ2 santim. Mmr karteri 36 şilin 
6 pens okkası ıo kuruş 8S 4 S aan
iın, Ketentohumu tonu 19 ilterlin 
ı5 ilin okkaaı 25 kuruş 40 9 10 
santim. Liverpol Buğdayı Tevrlnl· 

ı ~evel 100 !ibresi 10 şjlin 1 3 4 pens 
okkası 14 kuruş ~ 3, 10 santim. 

Şikago Hartvintcr 2 numaro butcli 
ı31 7/8 aent okkası ı4 kurut 
99 7ı 10 santim: Vinpek BuA-dayı 

teşrinievel bu.eli 155 1 2 aent ok
kası ıs kurut 30 1 5 santim. Yuna 
yumutak 79 siklet % 2 Çavdar % 1 
analiz 100 kiloau 680 leva okkası 
12 kuruş 85 4 5 santim. 

• 
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l'elemeıık Bahri Sefil 
Banka~ı 
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Amstedr am 

GaJatada karaköy hani dairei mahsusa 
ıelelon B•yoğlu 3ill · 5 ~lorkeı 

pootaneaı iJti&&Jinde Allalemci han 
l•lefon latanıbul Stn hemevi Banka 
muamrlat. \:rı rnıniyet k~sal3r1 İcarr 

,.. •• ;.po~· .. -_)I. 

llı(;aı;:gaı0alll" ( Kl.i(:UK TELGRAFLAR ) r 
Otomobil kazalari 1 r , ma<la buğ<lay fiatları - 1 , 

.. 54.'l numaralı hususi o.to~obil Paris, 21 [A.AJ Zirai gruplara 
dun Beyoğlunda :\lehmet ısmınde m Pnsnp bir çok meb' uslar, ziraat 
birinine çarparak ba~ından yara- na; ırıııa buğday mah ulünün faz-
lamıştır.Mecruh teda,i için llarlıi\ e lal ığ ı <lolayi.ı;ile buğday fiatında 
mektebi hastanesine yatırıJını,tır. \Ukua gelen tenezzülün mahzur-

• larıııı beyan etmişlerdir. Mumcı· 
Arabe kadına carpti il<'ylıim, himaye tetbirleri ittihaz 

.\luhacır Mevlut ağanın idare· 
sindeki yük arabası Çengelköyde 
Sait beJin zevcesi Zahide hanıma 
çarparak yaralamıştır. 

Sogulan sar'all 

Hayıkr paşadan Yağ kapanına 
gtlmekte olan Hüseyinin sandalın

da Osman ismindeki tayfa sar'a 
illeti dolayısiyle denize düşmüş Te 
bir an içinde boğulup giımiştir. 

Sandalcı Hüseyin arkadaşının ölü

sünü denizden çıkarmış ve zabıta· 
ya teslim etmiştir. Tahkikat yapıl
maktadır. 

o ifil it l llıı ır o aı ır 
Bir ıtınhar 

Suadiyede Vehbi heyin evinde 
oturau Ziya efendi kendi kendini 

sol bacağından yaralamış ve teda· 
visi için Haydarpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır, 

sn ırkatoer 
Pangaltıda Eşref ef. sokağında 

ci~erci Mitatın dükkanından 500 
lira ile bir saat çalan meçhul 

adam polisçe aranmaktadır. 

Ev sıoyan bir hirslz 

Aksarayda perukar Osman, 
Hamdi ve mütekait Ali Rıza efen-
dilerin evlerim ,oyan maruf sa-. 

bıkalılardan Küçük Haydar Aksa

ray polis merkezi tarafından yı· 
kalanmıştır. 

Hırsız cırak 

Ayasofya camii içinde kıratane· 
cilik eden Ali efendinin yanında 

çalı§an kumkapılı Ali isminc'eki 
çırak ustasının 44 lirasını çaluak: 
kaçmıştır. Zııbıta bu çırağ\ ara
maktadır. 

Cerllıler 
Marifet ı 

Fatihte oturan Siirtli 17 ya• 
şında Kadriyi, Tahir namındaki 

şahıs durup dururken iki yeriaden 
ağırsurette yaralayarak kaçmıştır. 

Karı koca kavgası ı 

edilme,ini ve bilhassa ithalat için 
bir vesika ihdasını ve ecnebi bu~
daylerın iştirası hususunun kat 1 
oure tte menedilmesini talep et
mişlerdir. Nazır, istihsalat He is
tihlakat arasında tam bir muva
zene temin edecek olan husutatı 
tetkik etmekte olduğu cevabını 
vermi,tir. 
~ Herriot atinada - Atine, 

22 [ A.A ] M. Herriot, buraya gel· 
mi~tir. Mumaileyh, şimdiye kadar 
otomobille 3600 kilometre mesafe 
katetmiştir. 

+Müthiş bir fırtına - Lioiı· 
blina, 22 [A.A] - Bütün bu hava
lide geçen gece müthiş fırtınalar 
olmu~tur. Bir çok yangınlar zuhur 
etmiş, iki kişi yıldırım isabetile 
ölmü~tür. 
~ Meksikada bir müsademe

Meksiko, 22 [A.A] -ıÇalışma şe
raiti hakkında çıkan ibtillif yüzün
den isyan etmiş olan yerli amele 
ile patronlar arasında vııkua ge
len müsademede bir çok ki~ 1"" 
ralanmıştır. 

6 Dağa kaldırılan sigortacılar 
Kharlıine, 22 [ A.A] Mançurili 
çeteler, M. Burston ve M. Godf. 
rey, namındakı iki İngiliz sigorta 
müfettişini dağa kaldırmışlardır. 
Müfettişler, Harbinin şimali gar
bisinde ve Harbine 280 mil mesa
fede Sungari nehri üzerinde kain 
Kiamuzepour şubesinde senevi 
teftişlerini yapmakta idiler. 

• Bombayda yağmurlar - Lon
dra , 21 [ A.A ) - Bombaydan 
çekilen bir telgrafnameye nazaran 
mütemadiyen yağan ıelasa yağmur
lardan son derece kabarmış olan 
lndus nehrinin iki tarafındaki setle· 
rin yıkılmaoı ihtimali me&ktlr nehnn 
delt&1ındaki ahaliyi bUyUk bir endi· 
şeye düşürmüşttlr, * Avusturyadaki mtlsademeler -
Londra, 21 [A.AJ - Rc:ıyter Ajan.ı
nın Viyanadan haber alı!Igına naza• 
ran A vuııurya tosyalistler ve fııtiıtler 
arasında rukua gelen yeni bir m!lu· 
demede fııistlerde biri öldurulmüt· 
tür. 

* Bir sigorta kumpanyasının itliıı 
meselesi - Londra, 21 [A.A] - Ber· 
!inden bildirildiğine göre blançosu 
8 milyon liralık bir açık göeteren 
Frankforttaki umumi sigorta şirketi-
nin iflAsına mani olmak için Alınan 
müesee8atı maliyesi tarafından mez
buhane bir gayret Mrfedilm~ktedir. 
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Kasımpaşada oturan Hamal 

Hasan, zevcesi Zehra ile kavga 

etmiş. Zehra da eline geçirdiği 

sefer tasını kocasının başına vu· 

rarak yaralamı~tır. 

15.20 11.ıt 
Tekirdağında aıcalclır - Tekir· 11,25 12,IS 15,40 17.20 ı8.3o 20- Jı,.90 

daaında deh§etli 11caklar vardır. Ha- M 
raret göl!!ede 30, güneşte 40 tır. 1-~":""'--':"'::--~:-::---::~--~:---:~---=~--~--
Herkes sıcakların bunaltıcı tesirinden 14 16 18 20 22 24 26 28 
şikayet etmektedir. ı,;.. 17- 18- 18,05 19- 19,06 JG,U iiM 

Memleketine gltmedlgi ıcın 

Feri köyde oturan sabık tram
vay vatmınlarından Malatyalı Ah

met, şirketten çıkarılmış olması 

dolayısiyle ailesiyle beraber Malat

yaya gitmek i!lemişse de, ailesi 

huna razı olmadığından sol aya
ğından ustura ile yaralanmıştır. 

Üslı:üdarda oturan Ayşe hanım 
dün ü,küdar çarşısından geçerken 
kalp 'l'kle "inden vefat ı-tmi~tir. 

Köprülü zade gitti 
lsoeçıe in 'ikaı edecek olan bey

nelmılel tarihi edyan kongresinde 
Turkıve namına bulunnıak üztire 
Kuprulu lede Fuat B. dün i•lırimiz· 
den hareket etmi~tir. 

* lıalya >efiri gidiyor - Sefir 
Semor Orsini Barone cenapları bir 
kaç. gune kadar mezuncn İtalyaya 
gıdere !, tir. 

* \1. Simon - ~luhtelit mliba· 
dele komi~yonu katibi umumisi M . 
Sımon muddeti hitam bulduğundan 
yarın memleketine avdet edecektir. 

* Behçet B. - Maarif emini 
Behçet B, dün Ankaradan şehrimize 
gel mittir. 

* Tekirda!!ın meıbur lizıimü çıktı, 
bu sene üzüm oıabeu)Q çok bereket
lidir. 

*Polis nezdinde yaptığım talakikata 
göre 11hhir.e meclisinin kararı üzeri
ne mahal e aralarındaki uygunsuz 
kadınlar toplattırılmaktadır. Bunların 
mevcudu kırka baliğ olmu§tur. Do
kuzunun kocası vardır. Yakıada umu· 
mi bir binaya yerleştirileceklerdir. 

* Tekirdağı asayiş ve inzibatında 
11yanı tadkir bir salah nrdır. 

Bir s•ne zarfında iki sırkat vak'ası 
olup bunların da failleri mevdana 
çıkarılmıştır. Bu hususta ko

0

miser 
Şevket beyin faaliyeti şayanı taktirdir. , * Yeni vali Fuat bey mülhakatı 
teftişinden ıııemnundur. 

* Tekirdağ polisi mlihim bir si· 
gara kaçakçılığı yakalamı§hr. Tütün 
inhisar idareııi ikramiyeyi meınıırları· 
na vermekle buyuk bakaızlık yap
mıştır. 

* lımir resim sergisi - İrmir 
ressamlar cemiyeti bir resim sergiıi 
küşadıoa karar vermiştir. Cemiyet 
binası dahilinde serginin ihzarına ça· 
lışılmaktadır. lstihzarat daba on bet 
pin devam edecektir. Sergide iki yüz 
kadar tablo teşhir eıiileccktir. * Bergamada bir cinayet - Ber· 
gama kazasın ı n Kınık nahiyesine 
tabi Örtülü köyünde bir cinayet ol· 
muştur. Bergamalı yUrük Abdullahıp 
9ı»banı Ali, Araplı ovasında Mehmet 
oslıt Hüseyin bı~akla bahçesinde öl· 
dlır tilmüştür, 

Behçet beyin münhal meb'uslulc-
lardan birine Halk fırkasınca namzet Cinayetin ıebeb~ bir ~ay~an me-

osterilccej!i söylenmektedir ı~lesıdır. Çoban Alı beygırını ~Uıey· 
g . . . oıo bahçesıne oalmış ve Hüseyın ağ"a 

Mehmet Alı Aynı B. - Bır mUd- lh ı ta ak b h d k' k '' f ·· ·· . İ · ı F ayvanı u r a çe e · ı u e on~· 
dettetenberı ngı tere ve raoeada felsef ne bağl~mıı, hayvan eahibi g~lioce 
ıetkikatiyle ~e,~ul bulunan darülfü: ltav a çıkmııtır, 
nun ruüderıslerınd.en :\lehmeı Alı ~üseı ın ağayı öldüren k>til firar 
\ nı bey dil.~ ~ehrımıze donmuştür. ,,tmi~tir 
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•..ı.n ldkttu Puar günı..rlde yaın1-lı.tır. 

* Şarkta sıcaklar - Mardinden 
gelen haberlere göre bu sene Mardin 
ve havalisinde emsali gc:ırUlmemiş 
sıcaklar devam etmektedir. BilhaNa 
çöllerden esmekte olan sam rttzc&rı 
buralarda külliyetli olarak yaşayan 
ceylAn ve emsali hayvanatın ııulini 
kurutacak derecede mahvetmiştir. 

* İzmir islı:An memurları - Ka· 
raburun iskin memuru Hidayet bey 
İzmire alınmı~r. Bundan baııka bir 
çok kazalardan iskan işleri nihai 
şekle gelmio Ye ıı.tta bazıfırı da ik
ıaal edilmit oldUltından bu kazalatın 
memurları klmilen merkez emrine 
alınacaktır. * Şarapçıhğımızın inkiıafı 
Bir kaç günden beri şarapçılık hak· 
kında ızmirde tetkikat icra etmekte 
olan m!itehas~11 M. Bofer gelecek 
hafta m!ilhakata çıkarak Uzüm mın· 
takalarıuda nsi tetkikat yapacaktır. 

Muıkirat inhiur idaresi ıarapçı
lığımırın taralcki ve inkişafı için vasi 
ıııikvaata tertibat alacaktır. 

·znıir ve bağların kesif bulundu-
ıtu noktalarda mtiskirat ~n.hisar ida· 
resi numune bağları teaısıne karar 
vermittir. idare :Vierefte , Trakya 
ıarafları~da . ınrvcuı olup bir kaç 
oeıır.drn berı mahvolan baıtların ih
yası i~in ayrıcı tetbirler almıştıt, 
!'ıfütehams ~!. Bofer şarapçılıg:ımıaııı 
tarıkki ve inkişafı şara\:ı ın yaln11 
kevf veren bir iç ki diy~ de~il avnı 
zamanda kan Y\I kuvvet veren bır 

madde olduğunu halka telkin etmek 
!iZre. aile.lerin şaraba a.lıftırılıııuını 
.emın ıçın Q&iışılmuı lizıoı gel~i 
söylemiıtir. 

Merkezi idare Berliu 
Teleforı BeyO/Jlu 247,248·984,!}BS 

•• iaıanbul 2842,2843 

Banka muamelatı 
ve kasalar icarı 

T ophancdc Kıtl• arloumda, 111• çalebi 
malıalletiode :il numaralı hanede _. 

ki.m iken ikametgllıı meçlıal nlııllm bC> 
çilerindeo Mehmet Ali biıı Kimi! el'ea • 
diye: lzzot efendiye Beyoğlu birinci Not• 
rliğinin l TOfrinieTel 338 tarih •• Ui093 
· 1770 numaralı ııeuedile deyııitıil ol*1 162 
liranın maa masarif tediyesi ıımamda t.
bliği muktezi ihbarnamenin ikametgtbıDJo 
1111 meçhuliyeıi baoebile ili.nen tebligin• 
karar verilmiş olduğlllldan ber mucibi ıı.ao 
rar tarihi illndan itibaren bir ay arfınM 
926-3668 Noter doıva nuıııaraıile mura • 
caatla tesviyei dey;,; ve yahut lı.aııuıoel' 
tal anı kabul bir itiraz dermey•n e~ 
Ainiz takdirde halı.kınuda takibatı kaoıı • 
niyede bulunulacaAı mıJQm ve birinci ~. 
·barnarÜ~ ôiakımına .-kaim olmak. üırı ill
nen ıeblij olunur. 

\ 
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Maarif vekaletinden: 
1929-1930 Ders yılı için kız ve erkek lise ve orta mekteplere 

nerelerden ve ne gibi şartlar dahilinde talebe alınacağı aşağıda 
,Ölterilmiştir: ,,.1111!5~-lli!ll-11!1 ... _-., 
• - Leyli liselerin mıntıkalarındaki vilayetler şunlardır: eyri sefa in 
- t - Adana Lisesi: Adana, Cebelibereket, Gaziayintap, Ma· 

' 

raş, Mardin, Silifke, Urfa, Mersin. 
R Ankara Lisesi: Ankara, Eskişehir, Yozgat. 

111 - Bursa Lisesi; Balıkesir, Bilecik, Bursa, Küt1~htak. d • 
lV - Edirne Lisesi: Fdirne Çanakkale, Kırklare ı, e ır agı. 
V - Erzurum Lisesi: Beya~ıt, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakari, 

vıı 

VlH 
ıx 
x 
xı 

Xll 

Kars, Van. B d D · l" 1 · 
İzmir Lisesi: Antalya, Aydın, ur ur , enız ı, smır, 

Manisa, :\luğla. 
Kastamonu Llıesi : Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, 

Zouguldak. . . . . 
Kayseri Lisesı: Kayserı, Kı~şehır, Kozan, Nığde. 
Konya Lisesi: Afyon~arabıs~r, Aksaray, Isparta, Konya. 
Sivas Li,esi: Diyarbekır, Elazız, Malatya, Sivas, Şibinka· 
rahisar, Tokat. · 
Samsun Lisesi: Amasya, 
Trabzon Lisesi: Artvin, 
Trabzon. 

Samsun, Sinop. 
Gireson, Gümüşhane, Ordu, Rize, 

Yukarıda gösterilen mıntıkalara ancak o mıntalr..alardaki mekte
plerde tahsil eden talebe alınacı-.lc.tır . Yalnız Is tan bul mıntakasın
dalı:i kız ve erkek leyli lise ve orta mektepleri<:: lzmir kız lisesi 
~~e~na . o_lu~ her mıntakadan gelecek talebeyi alacaktır. Erenköy 
liseaının ıkıncı devresine talebe kabul 1 edilecek birinci devresine 
.hnmayacaktır. 

2 - Diyarbekir orta mektebi Adana ve Diyarbekir, İzmir, Manisa 
n Aydı.ıa orta mektepleri lzmir Emanet mıntakalarındaki ilk mek· 
teplerd~n mezun olup orta sınıflara girme~ i~leyen talebeyi kabul 
edecektır. 

3 - Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kız lisesi olmayan vilayet
lerdeki orta mektep mezunlarından velisinin serveti kendilerini 
tahsil ettirmeğe müsait olmayanlardan Erenköy \'P İzmir kız lise· 
lerinin ikinci devrelerine müsabab ile onar hanım alınacaktır. 

İmtihanlar teşekkül edecek bey' etler tarafından orta mektepler· 
de yapılacaktır. 
4 - Leyli ücretli talebe hiç bir yerde mıntakaya tabi değildir. 
istedikleri mekteplere girebilirler. 
5 - Leyli meccani talebe 915. numralı kanun mucibince müsabaka 
~ tefrik ve kadronun müsadesi nisbetinde mekteplere kabul 
olunacaktır. Müsabakalar Eyliiliiıı 21inci cumartesi günü mektep· 
.lerde yapılacalctı.r. 
6 - Mekteplere girmek isteyenlerden yalnız hüviyet cüzdanı 
aıelttep tasdikname ve ya şehadetnamesi aranılcalctır. Hüsnühal 
ve idace meclisi mazbatası gibi halkı müşkülata uğratan ve mektep-
lerce temini kabil olan vesikalar istenilmeyecektir. • · 
7 - Müsabakada kazanup meccani olarak kabul edilen talebe 
1237 numar· lı kanunun birinci maddesi mucibince mükellefiyete 
ve ikinci maddesi mucibince de tazminata tabi olacağından rııek
tep idarelerine kanuna tevfikan bir teahhütname verecektir. 
8 - Leyli meccani talebenin kaydı kabulü kanun mucibince 
melı:tep müdürleriyle mekteplerde muallimlerden teşekkül eden 
bııajayonlva terkedilmiş olduğundan taliplerin doğrudan doğ· 
ruya aıelctep idarelerini' müracaatları lazımdır. Bundan sonra 
Yelciılete ııönderilecek istidalar üzerine bir muamele yapılmaya
c:aldır. lliaı keyfiyet olunur. 

·Maarif vekaletinden: 
.. } - ~u yıl er~ek ve kız muallim mekteplerine alınacak tale· 

&enin müsabaka ımtihanları 7 Eylül cumartesi günü yapılacaktır: 
2 - !mtihanlar . muallim mektebi olan vilayetlerde muallim 

mektepl!n~.de ~uallım mektebi bulunmayan vilayetlerde de Man müdurliiklerınde yapılacaktır. 
3 - İmtihanlara girecek talebenin aşağıdaki şartları haiz bu. 

lımmaları lazımdır. 
1 - Türk olmak. 
n - ilk mektep mezunu ve ya orta mekteplere müdavim ve 

fa bu mekteplerden mez~n .. olmak. .. .. 
111_14 yaşından ku?u.k v_e 18.den buyuk olmamak (bu yaş bi

.;.....· fi ra girecekler ıçmdır. Dığer sınıflara alınacak talebenin 
• ._.ı smı a h d'l k . ) 
.)'ll•n da bu esasa göre esap e ı ece tır . 

iV _ Her türlü hastalıktan salım olmak ve uzvi kusurları 

Merkez Acenlası; (;alala Köprü ba
şında Bevo~lu 2362 

Şube A~~l•5l; Mesadet banı altmdR 
otanbul 2740 

Savahili mütccavire me
murlarından 78 numaralı Kad
ri efendi üç gün zarfında vazi· 
fesine gelmdiği takdirde müs
tafa addolunacaktır. ........ -----

Şehremanet:! 
il&nıarı 

Katranlı şose 
ın ünakasası: 

Şehremanetinden: 
Bedeli keşfi 37696 lira ve 

48 kuruş olan Maslak • lıtinye 
şosesiıUn sekizinci kilometro
sundan lstinye köprüsüne !..:a
dar olan kısmın katranlı ola· 
rak yaptırılması kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Ta
liplerin keşif evrakını görmek 
ve şartname almak için her 
gün Levazım müdürlüğüne 

gelmeleri teklif mektuplarını da 
ihale günü olan 10 Eylül 929 
Salı günü sadt 15 e kadar 
mezkur nıüdürliığe vermeleri. 
Beyoğlu Daire.sinden: &le· 

diyeye olan borçlardan do
layı evvelce hacjz altına alınan 
iki Halı sec ·.1de ile bir tahta 
Mat>a bu ayın 26 ıncı pazarte
si günü saat 10 da satılacağın
dan isteyenlerin o gün Daire 
ıııu>ıasebeciliğine müracaatları 

il~n olunur. 
Yeniköy Bekdıycsinden: 
Sarıyer Cami yanındaki 

meydan aleni surette müzaye
deye vazedilmiştir. lsticara 
ta ip ol;ıoların 14 E)lül 929 
Cumrrte~i giinü saat 11 de 

cümene nı~racaatları ilan 
un ur. 

Gmette 
fabrik"sı 

.müstahcemininden 
dokuz da dördü 
daizna ~eni tı,ç:ıı.. ·r.:-ı 111u'1}('1;~ ed
,,,,Rlt.arr ..... '<i)o r: ıruı:t&am b.J
ıur:ı.an ~ıç.kla.ıi>.!1 ı:aınan, ıpul 
cdılmtktedır Bu rtadcn Giiktte 
her VM:ir ıyı c.nı.; otaıııu'-1 tc.mlo 
eder 

Yo'c çıic:n azdan e- ... ;ı hir p.lk ... 
c: Ollır.anı2ı ı..o~.hatır c<l..niı. 

ette 

1 

hWuıımaınak · d d d"l · ı • h . • mektepler en tar e ı mış o mamak. 
Y - Reımı ve usu~ı olanlardan muallim mekteplnine girmek 1 ------·-----·----

{ 4_:;:_~u şa1'._ladrı h_aızl vesikalarla doğrudan doğruya muallim j Ere . lı• 
- ......... ın aşagı a yazı 1 

•· t t 1 · l' d } .. ~; . 'f M"'d"' lülelerine muracaa e me erı azım ır. 
ınektep!en ve ya Maarı u ur 

Ttirk anonim 
şirketi 

' A - Hüviyet cüzdanı. 
B - Mektep tasdikname ve ya şahadetnamesi. 
C - Sıhhat ra•1oru. . I ve ya olup ta 

M k 1 d ır ektebı o mayan S - ınta a atın a mua ım m k l da muvaffak olan-
ladroauna nazaran talebe alamayan mı~~a a ar l\im mekteplerine 
lardan bir kısmı kadrosu müsait olan ~ıger "'.ua ekle !ere kadar 
ltabul olunacaktır. Bu gibiler kabul edıldlklerı m P 
""'i masraflarını kendileri temin edecektir. .. . 
J" t olmamasına 6 _ Bu yıl mekteplerimiz kadrosunun musaı k e yük· 
tnebni kazananların içinden en güzidel~ri kabul_ olunaca v 
ıtelt sınıflara girmek isteyenlere tercih edilecektır. .. 

7 _ Muallim mekteplerine girmek isteyenlerin ne suretle m~· 
racaat edecekleri ve ne gibi şartları haiz olmaları lazım geleceğı 
yukardaki maddelerle gösterilmiştir. 

T 1. l · bundan onra Vekalete değil doğrudan doğruya a ıp erın 
'!lua\lim mektepleri ve ya Maarif Müdürlükleııne müracaat etme· 

~ri lazımdır. . h b l 1 
Vekalete gönderilen ıstıdalar üzerinde iı imruame e yapı • 

nıayacağı ilan olunur. 

Tarafından 21 Ağustos 929 
çarşamba günkü nüshamızda tah
vilatın k«-şid~si hakkında dercet
tirilen ilanın bazı numaraları yan
lış dizilmi~ olduğundan berveçhi 
ati tashih olunur. 
Yanlış Goğru Yanlış Doğru 
11910 11970 20755 20745 
14789 14780 20745 20755 

8 oyoglu dordüucıl •Wh hukuk bikım· 
l~ındı-n_ Ter k~ n ınahkı-nıeC'a va. 

U)"'ı olunan \hıon Mahıa efendinin Çar
ıuyukebirde Bıtpaurıuda l\Je1:1ciler r-..adde
ıinde 1<iin 17 · 19 uuw•rah diık<~oda 
mevcut eııya~ tüccariyeııi bilwüzayede fil. 
ruh odilecetinden talıp olanlann yevmi 

ilm ede olan 27 Agustoo 929 Salı oaat 9 da ,;,.ballıodo hazır buluun1alan liızııruu 
iJAıı oluuur. 

--.. • 1 --- -- = 

ı 

Üçüncü Kol ordu Satınalma Komisyonundan: 
Kırklarelindeki Kı taat ibtivacı için berveçhizir 15 kalem mevaddı iaşenin hiularında gosterilen tarihlerde ihaleleri ie3 ~ 

rektir. Taliplerin şartnaml'6ini görmek için ber gün ve İıjtirak etmek illere de ye."Illi ibalede Kırklarelindeki Satuıalıııa Koııuay~ 
nunda haztr bulunmaları ilin olunur • 

Kırklarelinde Bahaeıkiyıı Edirııey• Uıwıköprilye 

Süvariye Piyadeye 

ıı il! .. ıı :ıı ., ., __ 
;:: ~~ ;:: "·- ı:: 

i!._ ::: ..:ı:.:: ı: .... -,,.- ... - :ı ..... • 
İHALE s ...... s ..... s I~~ ,~Jl, ;;;; r§~ .... a " -" .] Jl, .. .... 

~:ı CT}f :;] :;; ::o ::;; 
"" ~ :il ~ :il ~ 

Ekmek 31·8·929 Cumartesı 15 le 4:;o 000 kapalı 100 000 kapalı 

Un 110 000 kapalı 110 000 kapalı 110 000 kapalı 31-8-929 Cumartesi 15 te 

!::>ığıreti 55 000 kapalı 28000 28 000 kapalı 28000 " 
28000 .. 1·9-929 Paz.ar lO da .. 

!'adeyıığ 10000 3 000 alani 3 000 &leni 3 000 aleni 1·9·929 p..,.., ıs ıe •• 2000 1-9-929 Pazar ıs 1e ~bun 5 000 aleni 2000 2000 " 
.. .. 

Bul~ur 20 000 kapalı 6000 6000 . , 6000 .. 2.9.929 Pazarteııi 10 clt .. 
Pirinç ıoooo aleni 4 ()()() 4 ()\)() 4000 .. 2.9.9:.19 Pamrteoi 15 le .. .. 
'lakarna 6000 2000 2000 2000 .. 2-9-9'29 Pazartesi ıs 1e .. " " Kurufasulya 25<m kapalı 8000 8000 8000 3.9.929 Sah 10 da .. .. 
;'o/obut 15 000 aleni 5000 5000 5000 .. 3.9. 929 Salı 25 ıe 

" '.\fercimek 15 lıOO 5000 5000 5000 ., 3.9.929 Salı ıs !'İ .. .. .. 
Kuru Soğan 15000 5000 5000 5000 .. 4.9.939 Çarramba 10 dla .. .. 
Kuru Ozum 6000 2000 2000 2000 4.9.929 ~ l6""' 

" .. .. •• 
Çay 600 150 150 150 4.9.929 Çarşaınlıa ıs ıe 

* .. " .. 
Odun 200 000 200000 200000 5.9.9:2!) Portembe ıs• 

" .. " 
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Türkiye iş 
13a.:rıkasi 

Sermayesi: Tediye edilmiş 
4,000,000 Liradır 

Umumi Müdrülük 

il c 
3§ 

~ 
= 
= 
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Şubeler: i 
Ankara Adana Ayvalık lstanbul = 
TrapU11orı Zonğuldak Bursa Balıkesir !B 
Kayseri l:zmir Giresorı !.!ersin 1 
Samsun Edermit 
Jı" sait muamelat, Kumbaralar Kasalar 

ımmuıııııuıwnuuıııuuıumı:ıını~nmlllllunmııuıuı11111111HmıııımıwımnnımrnmıuuıııHuuıııHıınınıı' 
• 

ULUitlU TÜCCARİYEYİ 
Memaliki ecııebiyede tahsil etmekteki faideler: 

Viyatıa tüccarlar eeıniletinin 
1 - "Wiener Handeloakademie"' Wlen, . Akademiestraıe 12 
2 - "Gremialhandelsakademie,,, Wien, 111. Eıteplatz 2, 
3 - "Ne.ue Wiener Handelsakadeınie"' Wien, Vlll, Hamerlingplatz 516 
4 - "W ıener Handelsakdemie für nıaedchen Wien Vlll SchöD· 

bornga•se 3. 
Yüksek ticaret mekteplerinde bir çok ecnebi talebeler mevcuttur. 

l\lezkur mekteblerle evvelce bakaloreayı alanlar için açılan bir senelik 
kurslarda ticaret ilmine ait bilcümle nıaltimah umumiye ötretilir. Derı·I 
ler münbasiren ulumu ticariyede büyük bir şöhret keapetmiş mualimler 
tarafından verilmiştir. Bütün tahsil ve tedriı vesaitine malik büyük bir 
tehirde tahııil gören genç ecnebiler, mektep haricinde dahi müzeler, da
rülfünun gibi mÜ111h\tı ziyaret suretiyle daha fazla tevıll malQmat etmek 
vea:ıitine maliktirler. 

Yukarda me•kur dört mektebin müdüriyetleri nezdinde taflilat 
alınabilir. 

....... AtyaırışRaıro ••••••• 
23 ı\(!;u>lcıs Cuma Veli efendide ı 

Karacabeyden gelen 36 Hayvan ve küçük 

•• ~~ ... Jakeylerin iştirakile ••••••••• 

• ••••••••••••u•••••••• .. ••••••••••••••••••••••••• / Z an 'l•hnıeı ve ·ı· , .• namlarına mu ··-·················-······--····· .. •••••••••••• , --·" ı._, . 
=~ 1 K D A M r! .. lıa~rer iki Be)aOname zayi olmu,tur. 
:: i= hukmu yoktur. 
:: :i ---------~--~~~ 
:: Abone ve uan tarifesi :: M aryıul Hanımın ,.irkinya Hıotmdan 
il _ _ i: borç aldığı 1200 lıraı·a mukabil ve-
•: :: p "-.. " t:I · .. fo•n fe~ eylediAi Haydar aşa ""ınan 

!·:.· Abone ... ere erı ı·=.· ,_ ~ d 
ağa mahallrısinin Hasır':'Lbaşı $O~•~ıo a 

:: Türkh·ı· i\·iu~ Sf-11.l"lik 1700 ff ven~ 16, 18 ounıaralı tahtında bır dUk· 
~i Alb ;,,.ı.ıc. 900 li kiuu havi hanenin birinci ihaleıi otur 
i! ( ç aylak 500 P. gün miiddet!e miiıayedeye konulaıu~tur. 
:: Ecaeıbi aı .111,.\.etler için ~f'nf'tik :UOO :: liu':ludu : ) ol. Aliye hau1nıın Şefik B. 
ii " .. "' Ahı aylık )600 H . .1. ı· Haomıı1t· Makbule baaımto !! '4 .. • Cç K 900 :; ıevcesı ."'Uıye ' eli" ~ 
:: - - iC emlAkleri ile ınahclut tah~oe~ ı iz 
!J :S mıın terlıiiade ara%ideo . e!h ikı uııa mu. 
il ııan Ocret:lerl il rahbaınc!. bou• müt.-lıalı:i• ukumdı ua-
ii T~k ıfıtunda aant.-mi !j hk bahç••hr. Evaaf ve mllflemilltı: Tah· 
ii \ltıucı ••)fada 25 J.uruf !: tında tahta kepenkli derunund. helbı bu-
i! B~nf'İ K 50 • !i lunıın bir dukkiln bir tqlık. frerık tulum. 
il Dördüncü " 80 " il balı bir mutbıh iki belli bir kömürlük 
i! Üçüncü " 120 " li dört oda yüklü dolaplı bir ııofa, oihannü· 
ij lt.iıı<"i .. 200 .. İj m.ada bir _ıaraaa ..ı:u bahçed-ı bir kuyuaıı 
:: - . •ı ı· . lı ı:ıxıo b"' ıkı ru• hn lı.ıymeti mubımaıo-
:.:. Ha'lka ,.e mut>!iiılt>m&h ~· 8. ''. e J h · 

b d i ı~eli _mu tacı tılınır ah§ap hanede oa. dokuı 
: ••• • ilüuları hu~U!'Iİ tarifeJf" ta 1 ır •• : 1 arla Le R 

11 ıra ıc uıan ve ıza bey kiracıdır. 
:.i. l'icaret müduriyetiaio, fir_ ketlerıu. 1 "'°''ki. d b"li ·· ı ı. b j .,,, n a _ı ucret moılyunun tallftkatındın i! ıe.l'ili haJ.kındaki ilinl•rı ~ ati 1 Alfon.o aakındır. Ma diiltkln ban&yi almak 
:: adillikl"r '" anouiuı prketln il iııte)eııler ve daha ziyade ıııalQmal altHI< 
if ili.nları, potimi otuz: kuru:lur. i! arztıelıtnda buJunanlar kı)mtti muhan:ııııe
ii J.>ev~ir ''t• mü~ah rNmiye !i ~~iuın yüz.de oıı\l nitbetinde pey ıkçuioi 
;ı tı.inları, Türk mektepleri •• """ri ı=ı Ye 929 -~ dona numar .. ile hı.nhul 
.ı . . . . ..ı...rd ·; 
lj mGntetire ili:alart aantımı yırnu - ilııcü icn meıııurluf;una müracaat el• 
ıı L ı 1 mcltri ve '"'9-9"" tarihinde -ı 14 ten .: aUl""' ur. ...,. •~ 

'-•:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::• 16 ya kadar birinci ihoJ~ yapılac.ntı itin 
olıınur. 

1 stanbul icra dııireainden : R•bia ı.. 
nımın borcundan dolayı birinci dcınOe 

birinci oıra numarasile ipotek irae er• 
digi Be,ikta~ıa Yeni mahalle Ihlaıtnır 
caddeainde aıik 69 cedit 73 numaralı aıa 
bahçe bir bap hane ibalei eneliyeoiaı 
icrası ıçin otuz gün müzayedeye koııul• 
nıuolur. HuJııdu : !lir tarafı vakfa ait 
ana ve bir tarafı Aptullah beyin atik fl1 
numaralı lıoneoi ve tarafa,yai larilı. ile 
mahduı M'kiı yüz artın tl!l'l1iibd& *ti.İ• 
deo tahnıİnt>ıt iki yüz &.rftn utAIİili 'J'h. 
laınur ·okağına nazır abljllp haııe ve 
00.-tan Ü!tü eokaaına uaıır tahmi.Dm. yılı 

doksan arştn tt-rbiinde ahır, samanlık , .• 
iki oda '" Mliyı rııubteri o111p tıalmıiD<• 
dört yiiz ar,ın terbiiu<kki malıoılli dıı~i 
iki ve mülıez bahçedir. Euaf Te m~ 
lal; : Ihlamur ı.okağına nuır oedit 13 
nuoıarah ıhşap lı:ooap 1-b\ıo ,tııpenıljb 
firildikte elrafı lq dY"fOr .. mo0ıts .,ıi*rı 
gayri ınli•mereh babçedeıı yedi'li;ıık 11111' 
mt!r mf'.rdı\'enin zemini 1Df'!hlJı« ~ 
caınekinlr şalıanhktan çifte k..ılı aiıtaP 
kıpudaıı ıenııni ahfap bir aofa illıtriıiA 
de çifte ııWdı aynalı iki ÇlllDe 1'lltlllr, 
Derununa-.. büyük yüleri Ye cM1ı1ıı1ııı! 
bulunan birioi içiçe dört oda lıo'r .... 
merdi\.en altındaki metbaldeıı zemia ta~ 
hoa ahşap merdiveale inildibe tıit 1'lt 
hk üzerinde odun ve kıımürlô: mahalli 
bir beli aabit dolap n zetllİDİ bık -llA 
döşeli boııık frenk tulumb.ıı ıııalııaaa 
tn.mir kemer ocaklı ocai.h Ye 'io· &do 
çamaıırlık ve bir yiılı.lüğü Te ,,_..,. 
meıh.ııı bulunan bir mutfak Tısdır. ikin• 
ci kata çıkılrlıkta bir sof• ih:et'iMe .... 
ıinin derununda aptesaoeri bulıwle 1'.llt• 
lü ve dolaplı büyük iiç oda claba 9lı tlıta 

lbir oofa üzerinde yilklil ve dolaplı bef odl 
camekinlı balkoııtlID8U liınoııluk • ııemio 

ni ah§ıptır. Ve bir apıee&lle ve lılr 11$
ler daha ilst kot tınnlı çatı alıı .-ı btı 
vük bir oda olup tarsfeyniade bir aılllllll 
lruvükçe altı adet dolap vırıhr, Dlrtl' 
nu~da Apıullab Te tevfit b9fN? rJr 
racıdır· Bostıuı üstü sokağma mar ~ 
hettelı.i binada zemmi beton aralık iiN' 
rinde bir heli n dôd hayTon ~nJı 
ahır meıkQr orabalıktan dlırt qal IMl';:i 
divenli arılık ınilfreı bahçeye 
bulunan iki oda, bir -=mbt., bt • 
mes, ve lalclıabir ba'11D: dlııp 1d 
ıarafıaki beton merdivenilı ilil .nF•..tdt 
oetli bahçeye methali vardu. M..ı.ıaa la• 

ınir işbu cmlikİD kıymeti ~· _.! 
dort bin llç yilı liradır. lftiııa-• ....., 
olanlar ve daha ıi)·a.lP ~ .._. 
iıteyınler kıymeti mtı1ıam~e11ıom 7\11d• 
onu nj,betinde ~y aJ<9ooıııı H ~ 
doıva nıımarulle lııtanbııl dOzdWwıii im 
me,;,urlujuaa milracaıt elmelsi ft S)+ 
929 ıarihiode ıaal 14 ten lı8 ,. .... 
ibalei eveli)eıi icra kılı--eı mı..~ 

ı sıanlı.ıl d~rclllnoll 1~ memwı.+Mrıııı 
Zinnur H&lltnıUl Sait mollııde ~ 

olan mebalip ı..r,ı haı'h clu:llh ~ 
unda Cem ltu• ~"ya lllt ilk 
neler, eeki Ha~111 ~ eıM .. yeol 

4 ounıarılı ÜlerltıriMlıı W nı ._, Tl>Z" 

dır) k&yden araa ..Wlaa le; !ıılıf . lıaııe 
otuz gilo mildd..U.. .ı..loi ~ ... 
zayedeııine vız olum.,ıar. M..., -
hallin taıum •erbPM tehmis• iki ya. 
yetmiş bit bııçuk ..,... lılrtıllıı .. .nıidııa 
iki yill . i cı.ı.u. b9çlılc .... -e prın -..,,...... ...._ ... 
yırım lr.lgir oları'< lıW .....-. _.,. 
laaı artıtdı aralıır.tır. lfbu 19 ..ın ıı. 

ında . . paı...ıo ...ı;.ı. 
birinde ı.odru . lll"<r . birer _,;,.. 
zemin kıtlan•d• ~ . tlDl .,.. lıirlıtoi 
Ye Direr oofa ~birer~ ... ı.;.. .1111'. 
Iı.ıtlarıodı illifOI" . _... lıM ~ 
y11karda illlll çiııloo •-· 

vart:·r üç baneda .ı.ne_~"'.1'*' ..,.. 
d • • lıOr -1ı UlllU ..... ,. 

dır. Hu u ·d·. L--lari. ar ıanılı Ytlöıa 
loınaıl EJıı• 1 -
Hanım anuı. ıliitr tarafı rı..ı euw 
klınvabaaaai. oae IDbılı ilıe • 
Talip olanlar 3.5· ~ doıı11 M lll7At 
28 • 9 • 929 taribınd<ı - ~ • lıll J111 
l:.adır •• ,.,W• oa P•7 al<çfciai ...,... 
alarak lataalllwl ctlı •• fi ı.ı • • 
ğuD• biuaı •e11 bıh ıt&Je mlkac&M • 
Jem~leri ilAıı olllllur. 
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• T~yyaır~ ~öy©lngo~l\Jll müdürlüğünden 
I~ VEDDNCD lr~IR<ü~P ılı Müzayedeye vazolunan emlak 
m 23, 24, 25, 26, 27 numaralı odalar. . 

1. lkiNCi KEŞiDE: 11 EVLOLDEDIR. ı=··ı·: Bahçe kapıda dördüncü vakıf hanın dördüncü katında 20, 21, 22 

j@j BCJVCJK İKRAMiVE:J·i Müddeti müzayede: 8 Ağustos 929 dan 28 Ağustos 929 Çar· 

i~~;_: 
35 

QOO L"RAOJR ıl. şaınba günü saat on dört buçuğa kadar. 
~r. .ı;ır, Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vaz· 

·,~:~~1;1.1··1:. ~ l ~.J!:' olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört 
~ buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita 

· · AY R U <C ,@:.: · · ederek müzayedeye iştirak etmek üzre Istanbul Evkaf müdürlüğün· 
i~i ı'Hıi de Vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
~ıı 1 a ooo Htı i'ı1i • ,~ı; Evsaf \ e müştemilatı hakkında malı'.lmat almak isteyenler bu 
;:ı· 1 S.000 lif; müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misıl ra· 
liH: 

2 
OOO : 1 , porlarını görebilirler. 

!~: 1 • :~i -------------------------

~~ 10.000 hralık nıukafat i~l 

ı bu keşidede cem'an "3,900,, !.l ğünden: 
l~~ numara kazanacaktır if Asmaaltında Çelebi oğlu Alaettin mahallesinde Tahmis sokağın-
WI~ = ~ _• _ ım; da (7) No. Tahmis hanı namile maruf dört satıhlı ve beher sathı 
j~! 30 000. Lira kazanan 9924 numaralı bilet: lstanbul, Ankara, ~ birer salayı müştemil ardiye teslimi tarihinden itibaren (934) senesi 
l~! Trabzon, lzmir ve Turgutluda. l:m-ı Mayıs gayesine kadar ve şeraiti müzayedesi veçhile ve pazarlıkla 
i~: ~8 000 Lira kazanan 30811 numaralı bilet: lstanbul, Edirne, ·~· i (?400) .lira bedeli icarı ~enev~ mu_ka~ili~_de .~ali.~i uhdesin~edi_~· _Fazla
:ıH· lzmır, Acıpayam ve Samsunda. ı ! sıle talıp olanları!"! şehrı halın yırmı dorduncu Cumartesı. gunli saat 
ıııı 15 000 Lira kazanan 33166 numaralı bilet: İstanbul, Haymana, i~i ondört buçukta Istanbul Evkaf müdiriyetinde müteşekkil ldare EncÜ· 
! lzmir, Ödemiş ve Samsunda. . . il1i me'line müracaatları lüzumu ilan olunur. 
! 12 000 Lira kazanan 12759 numaralı bilet: Is tan bul, lzmir, ; ı;! 
l Çanakkale ve Samsunda. ı~1ı Mardin mu bayaat 
i 10 000 Lira kazanan 32575 numaralı bilet: istanbul, Bursa, ;~ 
i !çel, lzmir ve Osmanelide Satılmıştır... Li! komisyonundan: 

~~~4.i..~!?-3e...!.1!;-~·:m1MJ~~~±...f!-m:.~.EF.1:.~~-rl:i?L~~-H;: 
'f "1ifi;;fiiliil-;;. ........ er:rar. •••• h •• ~ ................... nıa •• ı .~ h _ ............... ı rn ••• u .. ::-.ii;. 

Marmara üssü bahri ve müstahkem 
mevki kumandanlığından: 

kilo saat 
4240 Sadeyağ 12. Eylül 929 Perşenbe 14 de kapalı zai fla 
7440 Pirinç 12. ,, ,, 15 de aleni münakasa 
5700 Fasulye 12. ,, ,, 16 da ,, ,, 
5700 Nohut 12. ,, ,, 17 de ,, ,. 

1 - Miktarları yukarda yazılı dört kalem erzak kumandanlık efra
dı için yanlarında yazılı eşkalde münakasaya konmuştur. 

2 - Talipler şartnamesini görmek üzere kumandanlık karargahın· 
da sat,ın alma komisyonu riyasetine müracı!at etmeleri. , 

3 - Münakasaya iştirak edecek talihler evvel emirde drpozito 
akçelerini ve ya banka kefaletlerini Kocaeli .merkez mal müdiriyeti 
veznesine yatırarak alacakları makbuz ve ticaret vesikaları ile tarihi 
mezkiırda satın alma lcomisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Mardin mıntaka kumandanlığı emrinde bulunan kıtaat ve müessesa
tın ihtiyaci için ıızami (285000) asgeri (260000) kilo ekmek ile azami 
(540000) asgeri (530000) kilo arpa kapalı zarf usulile mevki münaka
saya konulmuştur; taliplerin teminat akçalarile beraber 10-9-929 salı 
günü zevalden sonra saat iki buçukta Mardin mübayaa komsiyonuna 
muracaatları. 

ı ilu s 
\İ\Al\A 

Eylül 929 da deHtm edecrk 

BEl. TELı\1İLEL SERGİSİ. l 
ziyaret ediniz. Avrupanın en mükemmel mübayaat merkezidir. 
Bütün. Avusturya sanayii ile Avrupanın en mühim devletleri tara
fından zengin ve pek mühim meşherler!e temsil olunmaktadır. İyi 
ve ucuz mal satın almak. için yegane fır~attır. 

Tafsilat Avusturya seforcthanesince alına bilir. lstanbul. Viyana 
Sofya tarikiyle üçüncü sınıf azimet ve avdet bi !eti (131) lira yerine 
100 lirad·r. Hii·:iyet 'aı2l<aları m[mcnili fahrileri bulunan Galata 
ve Perapalas karşı•mdalci ~yahat ldııı ehanesind•n 

••ıuuıııııruııı ·••••••••• .. 
.................. ılı ............................ . .............. ~ ............ . 

............. r- • 
""fııoıııuıııııııınıııınıııı s. tılık :a: • .. 

I•: :•: =•= FO :a: 1Si togı .. af ma.kirı.esi i"i 
ıa: :a: 
:a: :•: 
iS1 Çays·tessa l, 4, 5--10xl5 kıtasında 1:1 
•s• :a: 
~!! Mentor Refleks bir fotograf maki- ı;i 
lSi nesi satılıktır. li! :•: :c: 1i! Görmek ve pazarlık etmek isteyenlerin ı:! 
i:i hen!Ün saat 12-1 ı de kadar matbaamızda ::: 
•m• c· !ei 

Jii Kenan Hasip heye müracaatları. 1ii 

iil..········~·;·~·:~•······························~···~ ....................................................................................................... ~. 
Nafıa Vekaletinden: 

Serbest mül1endis ve mektepteri 
mezun fen ıneı11urlarıı1a: 
Şo;e ve kuprüler ıe sular mumum müdürlüklerinin merkez \·e ıilayet· 

ler katlrolarmda muhtelif maa~ YP ücretlerle kullanılmak üzere en 
viik<ek dnecP<lFn itibaren muhtelif kıdem ıe Jiyakatta mühendis ve 
fen memurlarına ihti rnrımız \ardır. · 

Ağustos ııihayetiıı; kadar milraf'aat edecekler te.;lıit olunarak mev· 
cut ~artnaınelerimi7 daire>indl' keııdilnine tel.Jifatta bulunacağız. Arzu 
t>deıılerin mektup \ e hatta tel;ı:rafla mezun ol.dukları mekteplerle haiz 
oldııkları \·esikalardan Lah-.. derek :.\'afıa wkiileti ınü-te~arlığına müra· 
caat <·tmPliclirler. Bilahara wsıkaların asıl ve ya mu,addak suretleri 
vekalı>tçe tNkik olu nacJktır. 

Ayni ı aıifeln için Ecnelıilerılt'n Ytıkıı lıulacak müracaatlar ayni 
~arılarla kabul Ye lt'tkik olunur. 

~T-·---------~---~....:. 

Jandarnıa inıalathane:;i ınüdüriyetinden: 
Satın alınacak olan '.2930 ekmek torbasının kapalı zarf usulile 

münakasaya konulmuştur, Münakasa 28-8-929 Çarşamba günü saat 
14 te lstanbulda Gedikpaş?da jandarma ımalathanesinde yapılacak
tır. Şartname imalathaneden verilir· Teklifnamenin tarzı imlası şat
namede yazılıdır. Teminat mal sandıgına verilip makbuz teklif zar
fına konul~caktır. Al.si hal teklôfııanıeniı' reddini muciptir. 

Pazarlıkla odun ve kömür mubayaası 
Se!imiyeJe yüh..;k Ba' tar Mektebinin ihtiyacı olan bir senelik 

odun ·ö ·; üı ı · ı · 
olanların 24-8-929 Cumartesi ı;ürü ı~cktep idaresine müracaatları. 

AZI ~ 
E lh1 ©ı~rlt©ı n o ~ Il ©ı rr o ırıı ©l MADEN SUYU· 

\.A1'İ f}EVAI)lll. Yh:\lEKLERDE KCL
J,~~Iı ll. 'fECR "yBE EDİNİZ. 

ECZAı 'E \ E ECZA DEPOLARINDA 
a~M~ülb Mıı:ı.ı~ır~~ '\'#® ş~nıı<n 

Askeri ·iitıa
lf asa ilanlaı-ı: 

• ....;. ...................... ~~··· .... ~~~~~ ..... ~ ..... ~·~C><> ..... 

! Fındıklıda l\!. :H. vekiHeti !;Etınal•n1 ; 
• • : komis;.-onuntlan: : . , . 
t,, .................. , .• ,, ........... ~ ........ ~.~~~···~~~···~ 

1 ~ıanbul vollam:ı mudilrİ\Pfi Pııırınd.e hulur:u1 iki ııl ın.ıraiı J.t pllJrlık 1 3. tanür f"lti • 

rilecekti;. Pazarlı}!tn ilı~lı·"ı 2-t. aj;ıı.'..lo" · U;!l) rnııı..r? ı giınii 1::ı.t 1 l te koıni.;:ıınu· 
mı.lzıia \apılaca~tır. l'alipl•·rin sartnaıııes:ıi J!OrrııPk ti .rı• k·ınıi o.ıu:ıaı~:.ı nıiir~lc ... rıtl..ırı 
\e ihale gününde tf"ıninaılarile kom; .. ~ ınuıııu:rd:ı h;!nr Lulun:r:,ıJ, r ıljr. ıılunt:r. 

A &keri ihti)&Ct İt,:.ln 26 · 8 . 929 l·~4zart1>:-İ günü 8JO.l 15 tP hır 3.det la~z.nı tathir 
makinesi p!IZ.!1.rlıkla alınarı:.ktır. 'falipl:.:.rLn şırtnı 11" Vf" ""'kıl nuınıınP!">ın• ~-o~nı~' u· 

numuzda gUnnel~ri .... e ihale '!a .. t nU>1 .-rlrulınc le \<!lılı u!ı1ııf'll gilıi tt'nıin:ıtl:ırile J,t.l. 

mısvonumuza muraraatları. 

S ;ırttıki kıtaatın ihti)~Cı olan nı rciınek, ı~uru fruuha, ~.J\.ın ,.., ve _l>ulg-ur "-nr.ulı 
zarfla ve kuru !iu~an alenı sur U 11 Jn:. 3ıtil\J. ı nnınn"tUr. lha 1 elf'rı 28· n~thtoq • 

92Q çarpmba ızünıi ~ıırtta a-.ı.;.eri Fattıı .:ılm-.ı kvm:·\ooun !·_\ \tpı _c::ı:..11 l"alipıerin ~ııt· 

~ita meı.kUr komııı.)ona ınua:ıraatları. 

S am unda Lulunan ,-e lıulnuıv:ak o!..:.n h t atın h. ,,.,. n· • i!.t oı ... n :ırpn ,.ı1)alı 

zarfla münaka~n'a ı,unniu"tur. lh:ıl ~i 2 t'\ ıl • ıı:.K) jı. ırt• t:ü•ıii '"J:.t! ];) I"' :--r.ın· 
::ıtında askt>ri saıırl nlma koffij-.,uıı''.r11.IJ ~·lpl .:.''" t r llJı.r Hı :"-:.ı:ı-.:.:ı~tl.ııtı ııı zkı.r 
ktlnlİ'-}Ona mürara.ltları ~ 

B ayburttaki. kı~aat:n ihti~·arı ol:ın ıJ~_it __ kırın- un 1 ... p._lı. Z'lrfl.ı ınıin .... n '.'l~:ı .• o.ınuı.j · 
tur. lhaleşı ];)- e.\lül·929 pa1ar gııııu Ha\b~ırtta ıı.li..trı ıoat.n ulnı:ı knnıı-.\unutıda 

_'fapılar.aktır. 'J"aliı.Jc-rin BayLurttakı nıeıkiir ~.ıırnı ... ~c.ın.:ı Hıı_ın:;.c·uaıbrı. 

]·ooo adet \> rli mamub.tı \t>len"r. kap:ılı L:rıı~ '!,l'İfl;ıl, 1 \1 kıq·1 1nustl:r, ıı~ .. ıl' 
t!iınu (J. '->.9:29 pauı.rt. i gıinü ~aJl J.ı tır latıı~"~nn _ rtnııııe ,,.. ııuınu

nt::oinı ~urınrk üzre ht>rg_iin vt" nüinakos:l\a t'7tirnk t ılPı klrıın ıı~...ııı ..... aaııaıı ·~\ ~t·l tt·k· 
li( ve teminat nıektuplarını makbuz ntukabili • .\rık:ır.1 ını:rkt"z atın slrıı..! krınll"''"'ıfıtı 
rıı.a!Of'tİne te\·di e" f''nı·leri. 

E Jremit. \,val;k. H""r1!aına \'t" K.nıkt:ı bulı11.1•1 k,t:Jtı.1 1 ı. ·\Jrı ~la.ı .. ~~n ka!•:.ı~ 
zarfla ınlinaka--a..,.ı konntu·t\Jr. Ihalf' i .~l a ı .. to • 1J:!1> ırn:ı_rl ... ~unu saat J.> 

t~ Edreınitlc- a·kt·ri atın a1m~ kon1İ .. \unu11da \.lf • .aı~:ık.ttı T..-ıl plt>rtrı lt'ınınatlı::rile- Lir. 
~ıklr. E<lremittekı mezkür k rıııs\OP4 1:..:-:°af'a:.ıt -ı. 

A ·keri ihtİ\3Ci il)İO 122 ton kripl,.. n.:ı.dt 1 K• ır .r. a.lt·ni 111 inaka·J.\,t kt.rıını -tur 
(halesi lt; e)lııl·q2'> pazartP~İ ~Unu •oı.al l t ıı• K011ıİ-.\onııııh111Lı .q.ılar:.ıktt~. '1".ılip· 

h·ı-in uıtıı n1t> surı·t ni korni.s\ur.uınuzdan alıııal:ırı \ ~ 0Jrtnoınt·ılt·ki ıarıd:ı tt'mı:ıat::ırılf" 
Lvtn s'ona murarua.ıları. 
fJuıa<let )t:rli nıamıılatı alan. n i~ten11 koıı pilıt t"frat hi?1e\... ı·~t·r tJkınıı k::ıpalı 
\~UU i'3rfla nıünaka~a\:l konnıu~tur. ihale ~iınli 11 • 9 • 4;2<-l ruıııaılı•-.i giinii ~aat 
15 tir. 'faliplt>rin şartnaınP \"e nun1une:-:iııl giırnıt'k iiıre h;;or ~ün \"e nıünaka ... a:;a ı~tı
r;ı."'k ~dert>kJ,..rin o ~iın o "!attan .'°.\\f"l tf'hlıf \e ır-n.irıs.~ n11·ktupk11'tnı llıerke-1. ~atın al
aıa k•Jrılİ"~'Jnuna ınaklııız nıukabılındP. it> liın f'~lt·nıf"l~rı. 

-..o ...... .....,..,...........,. ••• ,~•~•••••••~..._. ............... .,.. ••• ._........,. 
~ Üçüncü kolordu ı.atınalma komisyonundan f 
4o ... + ....... •.-.<>~-4'•~•••••••••••~••••••••••~~~•••••••• 
-~",( ~ lJ1t ıhtı)<l<' .ç n 'f)(J ı,ıltı i-i.Ph'n toh~mu 5.17 ~ilo no~:_ur 1~ kilo burçak 4.::0 
.iL~ Ktlr 1 irt"lt W kılo ka~d. tuzu 46-t dart ı2U kılo Lu~Jay , 9:? kılo mı~ır ,.e 5,6 

c ~ ı,: r ~ :3rlı _. mnbavıı.:ı edL: rc-~tır. lıu:e$i ~h • .\iu~toa • 92Q P.l1art~ı g\ıııü 
.ı t ~, t '..;.cal:ıı- ı.... hı.r; l 11 .. rtnr.m ~ ni gorınrl ri ve t:rtn:ımeJe )3.ı 1 lı !an 

j Lı ,~ı,J,. t r c umuzd:ı h!lz: ı... 1n :n:ıları ı~!ıı nlıtnur 
1 1 ~ 1 ·} 11 

la ... ııl_\3 100 kilo ~ahun .,O() kilo g-az JOJUU l·.İlv udun IOIJO kilo ~rpa ıUUO hi\· ot 
1000 hilo --~aıan o 1-:.it() ç;.•.y ;;')!J ki:u n1!r<'inıek IOUf) kilo y31 ~-.-..bzf' ı:3.1~arlık sur('tile 
ınuta\n:J. Pdılereıd,r. P:..1.:ı.rfıfrın '~:t!ı· ... ı 2. ,\ıit~luq 424 t~r;lıın .. nıÜ~3.dit ~:ı~ı giiııii -"lal 
l l tı• \ap:kır·akt.r. Lıliplf'rin' -..urtııa.nf'Qı;ıı gnrn·ıf'lt·ri \'f' .-:artnaın··de \.ll!lı ol<!n şel\ildeki 
tı·minatf::ıri r> kcıı:i~\urııınıtı/d:ı 1 ,11ır lıulıının:tl.3.rı il.t~ı ohınıır. S <'liıııi., ~ \"t' l>.:ı\ul ı •l'..ı k ::blar ııı/.ı ·rt·nıkiııu ı·d(·ıı ) ıııbiıı kilo <;iiLrı!nin pa1.lr1k 

"Ul"'"lil~ !:ttıl:n1..:.· t:ık..ırı-i.:r etmi~t r. l'd.L1rlı~;:ı ihıln-ıi 2-l • \ğ.ıc:t ,~ • 91'1 Cunı:ı rtl' ... İ 
p-i.ini.i ~:ıat ) t fP \apı!:ı"".1kt:r. 'l;ı.lip!":-;n .ır.na·ıv• ın. Jı!ı•"'."n1~lrri ,.,. f!3rtn:ıın,.dr \B11lı ulan 
... •kiltle!\ı te

0

ınİı!:lt!arilr l-.:ıır:1!-~ıı1ı ınn11d;ı haıH lı;ılıınınJ.h\i·ı iLin nlıınur. · K aJ!lılil81lıla1ı kılc.~it ilıtİ\lll'I ır; il ıkıizıı f'd. 11_ dJkık a . 8 • ll2<l tarihlnılt•n_ itiLart>n 
28 · 8 .. 9:!ll tarılıine kadaı k~p ... 'i.;ı ıarl ılP ınıiıı:ıak:ı.;1)a l:onrını-;-tıır. ıhalr '!h • 

8 - <J;?,l) tnı:lıint• mlı~adif çari_.ııfJ1 ~ıu:ıı --aaı tHı} dı Laranıan <ı;:ıltn nlın.:ı kunıİ!->Vo~ 
nuJJa icra edilt>rt>kıir t:1lq.ıh"'rın ':':ırtnanlt":oini lıt·r µtin .. >.a! 10 Jn kararna,ıda ~~Hın al
uıa. kvnıi~\.)Jl\Jnd:ı J\.on\"aı!a Fırka ı-ıar.hulda ko!nr-lıı lınıirdr: :nii~tahk~n1 nır,·ki _-\k
~f'hirrl'" afo\ .. aıııı :ılrna koınİ,;,\1ınh1rrnıla ~tJrn:ı·'fr: ,,. IPkliin.ı.ını>J-..ri tt-ıııinatlarilt> Le
nılıt-r !,nı Hl<aiıl:ı ,.,ıtın alnı.:ı kcıııİ,.\clll.ı.rına ,. rnıı·leri. f r ıtcat ıJıii,u,·ı İ~·in 2700() kilo !'<illHlll \"C o(ı;r;(I l,iJo ,:ıtakJ.l., kuru ot pa:ı:arlık ı;:un•• 

\._ti'.!"' nıuba•.a:l Pdilı•t·ı·kıir. 1-'n:~arlı~;n ihalt>:-;İ ~(1 .. \~ıı"fıı~ 929 JIJ.zJrtP.:001 ı;:Hnli :,nal 
15 tt' yaptlara\...!ır. 'fulifı!f•r:n ~.lt!naın~.;ıtnİ ı,!,~ırıntlı·rı ve t;:!ll tııaınPdt· yazlı ulan ~ekiklrkı 
trnıırı.:t!arilt• ko:11İ..;)Ollllnıu1.d;1 haıır hulunınalarl i!Un olunur. 
~~~·~~..,.,...._~.~~••••••o~•Q••~~...,..~~• ....... ••• ........... .... • • • • : Bakır köyünde bnrut fabrika!ıırinda imaitı harbiye : 
: -O- ı~ıambul ~atınalma komis}cnundan: 9 : 
t. ••••• ~ .......... ~ ..... ~ .. ····~ ......... ~ ••••••• ı 

'-':ıf k.ı·av 2700 kilo Çelik 11'1 ha 4500 adet 
l.t•lıinı ;,aJJ\I 2Chl :\di ltıt\a OlSU kilo 
Halada f'İn:o- \"t' 111!kıls.rJ3rı ~szılı dutt kaleın nıalırn:t> pazarlıkla alınaraktır. lhalP"I 

2~-8-1 1:..>4 J•t'r .. ı·nhe ~liııtı ...;aat J-1 tf' \apılar3ı1_ınJan pazarlı~a ;!İrnıe-k: J .. h:'\~nlt"rin nıt·ık ·ır 
~dırı \t' "•iJ.tt .. l<'nıiı:aılnrilı! lıPralıt"r :\n"arada ll!t•rkeı ~atın alına koıni~~onuna ınlira. 
ı·aatları \e ~aılıı:?nıe:ı g1.•rniF<k i~ll'~t>nit.ıin de ht-ı j::.\:İın kou1i!'~unııınu2a ınürtlcaet e\. 
lernt-lı·ri • · 
19230 lıilo iistiipii pn1arlikla alıııaraktll'. 1halrı;;i 22 . 8 · 929 Per~Pn1be günü 

~aat 1-1. fit• ~ apılal':Lf!ındar. pazarlıı!a µ:irmPk iı.ıte\'rnlt.>rin mezkOr ~iin \'e 
~ıattf' tPıniııa.tlurile herabt>r • .\nkaradı:ı ınerkt'z ~atın alma koınİS)Onuna ınuracaatlJrı 

\·ı~ "' rtnaır.,•yı ~iirrnt>k İ .. lf'\ f>n\,..rin t.le hPr koınis~onuınula muracaat eylemrri. 
M ı·\'ctıt r"'ııin1 \'t' ':.:ırtnanıeıoi ,·eçhile 3;;000 takıın \lf'ntexe KitJek ve ~Jandal lfı • 

Q • 4()2 pa1rırlP'-İ ,q,ünli ~a!lt 14 de ihale rdi\mek üzrP kapalı zarfla milnaka.;.aya 
konrnu-.ıur. ~:ırtnume ve re~ıni gürn1ek i-.te,·t>nltrin her jrttn koınisvonumuza mnracat· 
1:1.rl \~ uıiınli~a1.;a,·n ~irmeJ... i~l"')enlerin terniı_ıatlarıııı ha,·i tPklif mekıupJarını ye\·nı 
11111J',\f>llİnJr ihalı: ~aatınJan mukadJeın .~nkliratla merkt"Z satın alma koınİ~\onuna 
te\"ılı ı·~ I· ınt>lt>rı. 

Külli~rtli. ınıht.:ırda \:elik alınacaktır. Bu bapta izahat almak istevenlerin Ankarada 
tıkt>~rl~ahrikrala l ınun1 nıüdiirlii~üne muracaatlan 

~I ulıtPlif ciıı .. \"f' ınıkdarda l::! k~leın Jeri Ye kbıı.f']e ıı. 9- 929 çar~anba p:UnH saat 
.. l-l it· ihalf" f"dilınf"k lİ7.rt-' kaı.alı zarfla mlinaka"'a'a konulmu~tnr. ~artnamesini 
glırıııı·k l:!Olt')t'nlPrin her j!"lin kvıni-..: onuınuza nliiracaaıları \.e n1i.iııaka ... 3ye girmek İ!l9te· 

cnlt·nn tenıinatlırını ba\"İ teklıf nıektuplarıuı )'e\·ıni mua~~eninde ihale ~aatiodeu 
nıukaJdt"nt ;\nl\arada meıktz !:=alın alma kornisyonun.ı tPvdi e~lemeleri. 
M uht.-Jif ebatta ceman 1050 aJet taban Demiri muabyaası kı-palı zarfla miinakaı:-ayn 

konuhnuştnr. İhalt>.:-i 1-l- · 9 · 929 run1artf"Sİ glinü ~aat 14 de icra kılınacaktır. 
Şa rtnan1P,.ini ~OrmPk i.ı.te;eıılerin her gün kornisyonuınuıa muracaaıları \'e nü.inaka ... 
ya i-:tirak etmf'k iste\·f"nltrin lt>minatlarını h3\"İ teklifntımelerini \'f"\-nıü muavyeninde 
lhale saatinden t>\"\ el Ankarada nıerkez !atın alma komi~vonuna levdi t"Yleıneltrl 

................ o ·················•1lı••"1l:o••······--········· 

l.~~~~~~~~.~~~~~. :~~~~~~, ~~ı:!~s!.~~=~., .. İ 
Odun 
\.t' ı· t 
1000 : 
400: 

Tor~u atı• mektebi için 
~· sah:ı. tohuru için 
\ -,e ~eıiın 

kapa: ".ırı sııretie r. ı aır . .ırnldır. \;.iıali&!>aları ~9-a!{us:-tcs-929 per1enbe gilnü 
~aat l:l,::\fl da H;ırhi•·f' tnf'?d,...,ı ' ili'l\hanelrri onün<lf"ki n1ünakasa mahallinde icra 
kılın:ic«ıl~tır. Tw.:.plrr·n şar. 1l!ın ı n n:ıl·u ıneıl~ürdaki 1'omls:ıon.:ı müracaatları 

\"P i~tirJJ. i~ u d~ ~r'ııaı 11~ \t'rhilt> h:.Jırl ... _,~ı· ,.arı teklif ıneS.tuplarını saatı uııı~ 
a~·yc-n .... ın• ı.:.ı 1ar ilmaber n1uk'lbılın le '·oıni-.,, .. ıı ri~3~eıine \"ermeleri ilin olunur. 

o~• o.+.• .... <> • • 

Kuru cıt ~.:ıman 
}\ ;ıu Kilu 

;_,unon 1>tı0t:o : llarhı,r mel..teı.i ıçirı 
J4UIJW IJlllllHI : :"-u\lr' 
l.~O(JUO -;"(ıG(IO : lop<'U !üdl\e • 

·171'0 {\ lltl : Hnhrıu~lıı H~ı·,..i 
:!<ıUO -l'ldft : c;iilhJ.ı~" flJc.tan.,o.ı • 

h:llK.kl 500110 : loı•{'ll Hl~ \lrktı·hi ile oı~n Tı::.buru için 
fiOl)O 411'!0 \Lıltt·ıı 1ı~ .. ~, i";ıı 

ı ın:ıoo lia'.· :~ıı· \l"kıf'lıi 
1

için 
uHın :ıcoo : ı lıhıyr. \h·kt"lıi i~·in 
:ı7'CıO fl(lt.\i.l : ll.trıl.:.ır pa-;a lld taıı,..-i ıçın 

;ll){!lh) lO(M)O : p;,t1<lı• \tı~ \l,·ktf'bl 1çu1 

120fK) 7SOfl 1'. ılı~lı Jı .. ,. ı rP. oıla \lrktebi için 
}lalatla ınalıallt-"rll· hı. - .. ı ındu mıKdarlan nıuharrer kuru ot \"t S; ı~ lt'1'h 

~·ali }!. ır ilını•-.iııtlı·u hf'r • in-ı ) ı .. !Irlıı:ııncd• olar~:k pazarlıkları ~8 , '_ \ :ı Jrıba 
j.."linıi ()!~111 q3 t 1ıJ _.. "'~n.anır: - ı~ ,)!araı.~ Harlıi\'! \lf'kt,..lıi yf'mt"khsrıel r ouUn
<lr\...i lırıiıııJı~ı...ı ın:ıh"-1 ıı:ıh~u:-un.Ia palar. :kla sHtııı alınac;ıktır. 'raliplerın artuanu.:leri 
için konı .. ,ona ınfiı.:ıru.ıtüırı \e i~tirak için dt> ıı iırıeka .. a ınahallinUe ha:r:ır bulurıuıt.ları 
litn 11lıı11tır 

S \1\.lTI ınf'l...""tehı ı~iıı SO .-ıdf't .\\'nalı ılolı.ıp alf'nİ ıntin:ıkas~ 111urelilf" ı::atın alıno<'a:cıır, 
lhalt·"' 12-c_,}iiJ.o~q Pt"r ... uh,.. f!lliııı saat 1430 ~l.1 Hurbişc .:\lrktt'lıi \euıekhaııelerı 

ııni.iıııJt!ki ıniinnka«:ı ın1Jı:ı.ı:1nrlı:: iı· 1 a f~ılınar·akt-r lnliplrrııı ~artname için ve dol!p 
nıınuınPSi için koınİ,;,\ıınuınuıa ınliracaaılıırı i-;;tır~k ~cin Je müıınkasa nıahallinde haıır 
hulıınn1aları ilan olunur. 

Bir n11maı·alı Istanhul Nafia 
fen mektebi miidiirl üğiindeıı: 

Mektep parasız ve leylidir. Tahsil müddeti dÖrt devreden ibaret 
iKi senedir. Nehari bir başlangıç devre açılmak zarureti hasıl ol· 
muştur. Bu devreye orta mektep m~zun!arı i"mtihansı>. girerler. 
Müracaat adedi alınacak talebı· adedıııden çok olsun olmasın bu 
evsafı haiz olanlar (HESAP, iKİNCİ DERECE MUADELESINE 
KADAR CEBİR ve MÜKEMMEL MUSATTAH HENDESE) deıı 
müsabakaya tabidirler. Yaş 17den 25e kadardır. Kayt zamanı: 1 ilil 
15 Eylul arasındadır, 

Tedrisata birinci teşrin başında başlanır. Vesaiki liizime merbutltJ 
bir istida ile müracaat olunur. 

....... ı·- Dok .. or ...-.:ıı ........ . ,........ . ~ . .__ ........ .. 
ii H aıeki kadınlar hast ane;i Cilt i! ... .. 
:: ,.e Jı" irPngi Hekimi :: 

!!cev t erimi! 
1 ii Tıirbe de Eski fli/ıili ahmer jl 
l İl brna ı. 1 el, lstarıı 2622 Iİ .. . . 
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