
<lazecemlzı -----
Her gün: 8 sayfa 

ill/11111111 lllllll ll!llll llllllll l l lllll llll i lllllıllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 

~; Seırglyfi 200,00© 
~ kişi gezdi ı. 
Rilll IHllllllllllllllUUlll ıııııııııuıııııu ! !!IU lll lllllllMIUlllllllllHllllllllllllllll l l lı 

Tesis taribi:l895, No: 13177 
htanbul, Ankara cadde1ti, "İKDAM" Yurdu 

Cüj-JHUR1YE1' 1Çl1', llALK i':ı, 1 :V 

( PAZARTEsl, 26 AGUSTos 929) 

auaQn b.a~l.ad..lıı:. 

·~ AHİHTEKİ BÜ\'ÜK 
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Ali Naci Beyin "Henrı Robert., ın maruf 
eserinden naklettigi bu güzel tefrika
yı 2 inci sayfada okuyunuz. 

Telgraf adreei : lstanbul, IKDA~l 
Telefon : letnnbul, 1797. 

Bugün 26 ağus~os taarruzunun haşladığı gündür~ 
Taarruzun 5 inci 

olmuş 
iz mir alınarak 

günü Yunan: ordasu mahv 
ve 9 Eylülde 

,,.,,,,,,....,..... 

Gazn Hza 
Dün gece avdet 
buyurmuşlardır 

- --Reisicumhur bazı·etlerinin, 

Dun 
Yerli mallar 

Sergisi kapandı 
--ıc--

düşman denize dökülmüştü ! 
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Gazi Mustafa KemaDôn mtııthüş daır~e$ü ! 
el·elki akşam, refaketlerınde 
mah etleri erkanı olduğu hal
de Y aln·ayı teşrif buyurduk· 
laı·ını ~azını~ le Gazi hazret
lerinin bir iki ıün kaadar Ya-

Serginin son günü görülme•it 
bir ziyaretçiler kafilesile doldu. On 

1 
beş gün içinde iki yüz bin IPthım 
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• TGrk i•tiklil harbi " namile .-

ma-.deyt milliye hakkında giizel 
ve J••be bir uer yazJnıf olan 
erkim harp binbatı•ı Cevdet Keriın 
bey taarruaun baılayıfanı f6yle hi
kiye ecl!yor: 

26 •tu•to• 338 saat üçte ( gece 
yan•uadaa •oDra) orduıihtan ka1-
ku~ hayvanlarla Koca tepede bi
riDcı taraHut mahalline yollandıtı
mı~ zaman her keıin kalbinde ku
tsi bir heyecan vardı. Kafilenin bat 
tarafında bulunan lımet ve Fevzi ve 
baş kumandan muıtafa kemal P.atala
rın mutmain bir ruhla ilerledikleri 

hiHolunuyordu. ' 
Sabaha kartı tepeye muvasalat 

olundu. Koca tepe, Hbahın hafif ve 
tatlı •i•ı ve aenelem hüzDinile dolu 
gibi duran dere ve tepecikler ara
sından yGk•elmlt ve dütmana pek 
yakın bir aldbeti istihfaf ile ifade 
eden azametli azametli bir varlk 
arz tpiyordu. her iki ordumuzun 
'--- aahuını oldutu ribi dGş-

•• arUırini p ta:uııu4& miı· :-:ı•~~iai,~"i•lf.. .. ~ 
~- ve dlıınanıa iJU.a& dofqi- ., 
••yle topçu atefiaden emin ve ma
sun kal19ı itibarile Koca lepe taN
aautıihı bir bAf komandan için ... 
hnei harpta eauler tHadüf edilir bir 
mevki i4L 

Fecirle beraber topçulanmızın 
Olı bet dakika devam eden atef 
tanaimi bqladı. Toplar, daha evvel 
dütmanın nazan dikkatini celbetme
mek için bu dakikaya kadar ıükü
tu muhafaza etmitlerdi. Bir çok 
bataryalar da dün gece mevzie 
ıirmi,lerdi. O ıün Afyon mınta
ka•ı ,0Def ten evvel toplarumzın 
infillklarlyle sabahı yapıyor ve 
TGrk aleminde yeni bir sema ku
tuluyor, yeni bir ufuk açılıyordu. 
k ll&tealdben bir buçuk ıaat 

adar devam eden tahrip ve 
imha atetlle umumi taarruz batladı. 
Topçu aiefi bllhu•a (Kalecik •iv
ri•i ·Belen tepe -Tuau tepe) hatb 
üıeriDde telculf etaıitti. Buaiin 
bu cephede· 1trleye kadar dGtmaıu8 
3 fırkalık bir kuvveti mevcut bula
nuyordu. 

Taarl'UIUD ba.tladıt •ırada '• bu-
ıGn 4 evelden itibaren telcnıil cep
hede taarruza idtidar edifmlıttr. 

Tevfikat Allahtandır,, .mealinde 
bQylk millet mec:li.I rıyaaetlne, 

Vatanın halasını 

temin eden o büyük 

ıaf erin şehitlerine, 

gazilerine ve deha

siyle hu zaferi ta
hakkuk ettiren bü

yük Gaziya bin tuh-

f ei minnet ve şük-

l'aD ! 
k"'-tl diter cephelere Koca 

ve uc ere, hl t Ga 1 K 
~epedea çeldlen.telırafl:1:•ta;:~ z oca "'epede zaferi temDn edeırkeın 
vwU..it v• bir hafta 1 kayalara tırmanıyor, tel örgiileri çiğ 1 
adilen mlnakala v~ .muhabere me- neyor, hendekleri atlayor, •iperlere. ~afk~s .ifırkası KÜÇÜK KALECiK 1 Taaruzun ilk hedefi olan düt· 
mn11Diyeei nfedilmııtir. dayuuyor .. Sonra bir dipçik, bir sünrü epeaını 11 nci fırkası bunu un garbın man cephesinin en nazik ve can 

• • * I darbeıile dGşmanı kahredıyordu. daki ileri, mevzii, 23üncü fırka alacak noktaıından yarılması, bir 
Yuau orduıunun lzmite ay k A •-- BELEN TEPEYİ, ,15 inci fırka TA- bucuk cru"ad""' i•tihaal edilmitti. itftii sıır, aaır yu-elen l'Üneıin ilk NAS TEPE • ~ 

ba•tifl ve TGrk ninelerinin jlJfı \ ziyalan uç senedir devam edea «-aan LIÇ yi, 14 üncü firka Ki-~ 
r.. ..n lad ..n d .... nberl becrıe· ~u ARSLAN GEDIGI ni zapt-

••••- Ap •ıı ... n ~ • zulumla nnın inbkamını alan bu aıüt t · ı 
&.1L- ib t '-ilıi+t e mış erdi. Yalnız afvon cenubun-Da bauaam ,OnQ n aye ıe181 ,... h;• boauımayı hayretle hatta sevkle daki me · ·ı Af • 

350 T"-k to y e•·..41erlne ... vazı ı e yonu himaye eden 
.... Pil llD&n m Y.., ıeyretti'ler. Sababm Mat dokuıunda 131 O R kk 

~ k a amlı tepe, relik tepe demir, •t.f Ye 8llmHçarkea ~ur meıbuhane mukavemeteden u .... "'k- ve 6 h ~ 
k l 7 T.. ıDcı rkamızın taarnaz ettiti 

plyadeıl bir u •onra dGıaaan an· 'tek ıarp ve mü•tahkem tepeden Toklu •if1riai 26 atu•to• ailnü mu-
le lmaracak olu ıCln,.cılerlnİll pa· d' a bütu"n dr.•man mevaaii zapt- kavemet t · f k _...._ b-L-- k b z1 ı..ı h.!I ma ..., e mıtt a at oiılarda trteıi 
oıuıma aaara ıa ır•ı ıaıa u• edı'lm'•:ı. Türk ar1Ianlan, b. ir ka.. ailn pı... d ~ .. "Ta erniziD mGthit hilcumlan-
eua emrlal beldeyordu. t . 'nde bir seneden ben yapı- le 8tleye IJadar zaptedilmi,ti. O 

Ba1lece tamd b~ıbuçuk Aat lıaa Lıuçıtahkimatın albnı üıtüne re- ,on .. at ~en •onra dGtman ku-
toplar parla a, •ID .... er parladı, an u " h' b' ti · 
rıııler parladı ve nıhayet her tirivirmiıler, türk ıilnpıune ı' ar vve erı peritan surette afyon ve 

v d ti kavemet ed· Senbanlı oYauna d<SküldG. tarafta n hucum 1 ., Komandalan kuvvet':ve ku re n mu . . 
.ıı.ı .. ı bir daha iıbat etmıtlerdı. . Bu ıuretle Yunanlılann afyonun 

P&rlaclı... TOrk alaylan, ar.ıaa •I· emeyece.... t ı cenup ve b 
- T Uk O len' top"u a ef e- ce.nu u rarbi•ind .... ki ıa· 

rllerl ,ıbi dQfman;mevıttae ataldı- aarruzun 1 n dd.. yet kuvvetlı biriDol mevu:U ~ tama· 
•--. L11 .. -Jeti hi.. bir feY tevkif rlıaidn Hvk ve idare.ı ci en .~yanı tedil k 
..,. u " .. lftllaar bir mQkemmeliyette idı • .ı.Atet• men ıap ere dGfman eephHI 
tdeme1ordu. Ne aruiain meaaatı, .. L · ı yarılmıf ve blyük bir aedik aırıla-
•e YuDan plyade•ı'nln, m••-ı-afı t•lrl o kadar aDi ye muaarrıp 0 

• • .. 
.. aauı kıta bmıı rak ihata tesiri baflhfamış oldu. 
tGfeklerinin, topcu.unuD atqiılne de muttu ki, receden ilerleyen a Birinci ordu her tarafta ma ... up 
&ylard• .. L-n· bin ihtimam ile vücuda atefin devamı eanuında dGtman dd 1 •• 

..... uc ... ı dik d~ıaıanı §İ et e takip ediyordu. 
tetlrileD -ı 11rıaıi ın•rJv.,. Memet• _..,. rPıııltMrP. •~N ıe · k 27 

- v u :r~ .i.-W ;., • 8 inci hr amız üUst01 sinCJ 
elk, bG""• bu ........ ı.,e kufi imt.. ~ n n ~· ,..en d r • d' 
d ~•.. ....,,. .. ı k ..1 a.a f .. ~.at 5,30 :ı aryon:ı gır .. 
~loı ba~nnı a~"1lf, ~creı,,ı geçlyctr, ftrıilf ıt ~ il••' oflpc 

• • • 
26 ili 31 apstOH kadar feçen 

o bet alh gün zarfanda dü,maDın 
imhHiyle neticelenen böyle zafere 
tarihi harpte pek nadir teNdlf 
edilir. "Ani bal" ın uırlrca evel Ro· 
malılan iki cenahlanndan ihata 
ederek imha ettiji kan meydaa 
ınuharebHi o valdttenberl bltla 
komandanlrca daima tatbiki• anu 
olunan bir nGmune tetkil etmittir. 
Fakat tarlbite "Kan" lar pek &1• 

dır. meaela naiiteaddit meydan mu-
harebeleriDin vaki oldUfU harbi umu• 
mide yalnız HlndeaburJ' ile Lu~en• 
dorfun Ru81ara karfl kaaudıklan 
TaDeDberk uferl kan melbamHiDe 
benzer. Bütln harbı umumide ikinel 
bir kan daha vuku bulmamıtbr.fki 
cenahtan ihata ile dii_f'?.'.!nı E:ı:: 
etmenin eıa fiG~ t~ 
ea~k AIDJJD ~-ı lılft;r•i uıau-

·v r V r ıı /r 

in ada kalacaklarım ila,·e et
mı~tik. Filvaki Gazi hazrt'tle-
ri dün avdet bu~ urmaım~lar 
, .e günlerini Yaln·ada geçir
mişlerdir. Dün Yalıvadan 
alman haberlerde dördüncü 
defa olarak bu şirin kasaba· 
nın reisir.umhur hazretleri ta· 
rafından zhardinin ora halkı 
üzerinde U) andırdığı ,ükrao 
ve minnet tahussüslerinden 
habzsedilıncktedir. 

Gazi hazretleri dün gece şeh
rimize al ~et buyur~ uşlardı!;_ 

Ismet Paşa Hz. 
Evelki gün Gazi Hazretlerinin rer

faketınde Ertutrul Yatile dolm•
bahçeden hareket eden İsmet Paşa 
hazretlerile Sar•cotlu Şükrü beye
fendi Büyük adada kalmıtlardır. 

ismet Paşa hazretlerinin Eylül 
an bete kadar şehrimizde kalacak
lan zannedilmektedir. 

_,,. 

Maliye vekili 1 

.'Yarın gi,di_yor 1 
Maliye vekili Saracotlu Şükrü 

beyefendi yann İ•tirahat etmek üz
re Gölcüğe müteveccihen şehrimiz
den hareket edecektir. 

olaa ydı, 26 ifa 31 harekat ve mu
harebatına atzırun .sı yu akar ve 
başkumandan meydan muharebesinin 
kan meydan muh3rebesi gibı bir imha 
muharebe•İ numunesi olduğunu söy-
lerdi. 

• • • 
Vatanın halHını temin eden, 

milletin hayabru kurtaran o büyük 
ta.rruzun, o tanlı muharebenin civan
mert şehitlerine, kahraman gazi
lerine ve dehasile bir hezimetten 
bir zafer çıkaran büyük gaziye bin 
tuhfei minnet ve şükran! 

SERGi HEYETi Ve DUN GEZEN· 
LERDEN BiR GURUP 

ziyaretine mazhar olan 11 A;uıto. 
929 yerli maJlar sergisi k~andıta 
bu emsalsiz muvaffakıyetle cidden 
şayanı iftihar bir hadi•edir. Yerli 
mallarımızın alelhusus ecnebi züvar 
nezdindeki intibaatı türk fabnkatör
leri lehine kaydedilecek uaalı bir 
amilidir. 

Akşam saat sekizde ıerfi he1'etl 
reie: Nazmi Nuri bsy müeHenlere 
bir veda nutku vermiş serrinin tan
zim ve tertibindeki canlı alakalanaa 
teşekkür etmiş ve gelecek sene 11 
Ağustos sergisini bilyük bir varhk· 
la açmak için veda etmittir. 

Bulgaristan ilk mektep muallimleri 

1 

B'ı'lfHhtaD 
ilk mekteplelr 
mnallimlerhtdea 
miirekkep 22 lcl
ş.ilik bir kafile 

diin ,ebrimiıe ,.t 
mittir. Bu kafile 
içinde ek1erlli 
Bulıarl•tan TGrk 
mektepleri mual-
limleridir. Mual
limlerdeD bir ki•· 
mının refıkala

nda beraber ıef· 
mişlerdir kendi· 
leri dGn ıehriml• 
zin muhtelif ma• 
halrini ıea•ill• 
dir. DilD tefari· 
mizin mulatelf 
mahalerini ı••• 

mitlerdir. Bu ... 
ıereflerlne taıeM 
birlijinde bir si· 
yafet verilecektir• 

Srrcular Fırkada toplandılar.. 
Şehrimiz •por : 

kulGpleri tarahD· 
du mGntehap 
mur.ıahularla •· 

por •uataka erkl
nı dGa ıaat 16da 
Halk hrkaaında 
bir içtl•a aktey • 
leaaitlerclir • Bu 
içtimada fehrimiı 
ıpor faaliyeti ile 

tftOl ltJ"tJıifl f• 
~ pt~q .... 
olmyf ltar. l tJJaı 
~pe 
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BÜYÜK KATERİNA 
-3-

D&k1.1!4 .!ene sonra bir çocuk! - Kimden?-Katerinanın 
bir portresi · Korkunç bir kadın!· "Şayet bu da ih· 

tilal çıkarmazsa, baıka kimse çıkaram~!,, 

Yazan: Henri ROBERT 
Bir çok kızlar izdivacı bir hal.is ı Katerina bu resminde siyah sa

suretinde telekkiye mütemayildirler. çlı, beyaz tenli, "buseyi davet eder 
Onlar tiyle zannederlerki bıı mera- gibi duran,, aıtızlı, yıınanl burunlu, 
alm. kendileri için hllr bir bayatın narin belli, çevik, ayni zamanda aoil 
b 1 Olacakt H ıb ki Yürüyüşlü bir kadındı. af aııgıcı ır.... a u ev-
lenuı.ekle Jll.lbeten çok hafif olan Bu resim belki fazla yüze gülü. 
ana boyundurıığu yerine evlilik cüdür. 
hayatııaın dana bin kat ağır olan Bunun gözleri ihtirasla duman-
boyuadurutıı altına a-irmiş olurlar. lanmış bir aşık fırçasından çıktığı 

Katerina bu ümit kırıcı hali ne· bellidir. 
fsinde tecrübe etmekte gecikmedi. Bir de müverrih Rulhiere'in tas-

Bir neovi mecnunla evlenmi' ol- virinl ele alın. Sefaret ettaşeai Ka-
dufunu anlamıştı. Koca11, yalnız la- terlnayı şöyle tasvir ediyor: 
fzan kocaaı idi. Katerinanın zarif ve asil bir boyu 

Ôniınla batbaşa kaldıkları za- vardır. Yürüyüşü mağruranedir. Şah-
man kacaıı Katerinaya, omuzunda ıında ve etvarında zarafet vardır. 
tllfek, yatak odalarının kafesi ar· Çehresinin bütün hatları büyük bir 
kuında naoıl nöbet beklenileceğini seciyeye del.ilet eder. Dizleri terü 
ötretlrdl. taze ağzını bir kat daha güzelleş-

Katerina hatıratında: " Halbuki tirir. 
bea bundan başka şeye de yarar· Gözleri külrengi ve çok güzel-
dım ! n diyor. dir. Işık vurdukça içinde mai Qük-

Hakikaten de öyle idi 1 teler görillür. Gurur çehreainin baş· 
Nitekim bunu iıdat ta etti. Fa- lıca farikuıdır. Kendisinde hoşa git-

kat lapatta fazla istical gösterdi. mek hususunda müfrit bir arzu 
GranJükün doatu olan Tcherni- mevcut olduğu bariz bir surette 

clıof Uımindekl ilç kardetin teklif- görülilr. Aynı zamanda karşısında
.Ulikletinden çok zevk alıyordu. ki erkeği baştan çıkarmağa karar 
Çok ıeçmeden bu kardeşlerden biri vermiş gibi görünür. Bir ressam bu. 
ile ifl o derece ileri vardırdı ki' nu bir remz ile ifade etmiş ve 
kendi şahıi ahvalinden dolayı mü- katcrinayı ileri doğru uzanmış elinde 
Kaclekar olmaaı lazım gelen impa- çiçekten bir zencir, arkasına sakla-
.ratoriça EliHbeth bile telaşa düttü dııtJ elinde de alevli bir meş'ale 
'Ye ne yapıp ya1>1p bu işe bir niha- tutan bir huri ~eklinde tasvir et-
yet nrdi , Kardetler Mabeynden 
tardedildiler, Kateriaa de kenedisini 
hiç terketmiyen bir mürebbiyenin 
ezaretıı altıaa verildi. Aynı zamanda, 
hatta ebeveynine bile bizzat mektup 
yazmıyor, yalnız yazılan mektuplar 
imza ediliyordu. 

Tahte vuiı temin edildltine dair 
lıenüz lılç bir alamet belirmediği 

için Elioabeth tarafından Katerinaya 
karfl kocaıına karşı mümaşatkir 
ve hatıtıaGvaz davranmaoı, ber türlü 
veıaite m6racaat ve vazifesini ifa 
etmeei bakkında ıarih talimat ve
tllmlıtl 

H'aklkatte bu talimat yanlış kim
seye veriliyordu ve bu işte Kateri
aanlD 1Uiniyetinin dahli yoktu. 

Nlhayet9 1enelik bir izdivaç ha
yatından ıon ... 1754 ıeneoi Eylülünün 
20 iaci glinii bir çocuk doğdu. Bıı 
çocuğ'u metrıı bir evlat mı, yokoa 
Katerlnanın, lılmleri uzun bir liıta 
tefldl eden aşıklarından peyda ol
mııt bir veledi zina mı olduğu kat'i 
.ıırette ta1in edilemedi. 

l'fevzadıa babası olarak ilk va
ridi hab r olabilen, şüpheıiz genç 
Serj Seltikoftıı. Fakat bazılerı da 
tahar Tcıhernichofun bu huousta 
Seltlkofa tekaddüm ettiğini ıöylüyor· 
lardı. 

Fakat onlardan onlan kaç kiti· 
nin lıtlbllf ettiğini tayin etmek 
kabil değildi. 

!(aterina o zaman 25 yaşında. 

idi. Gençliğinin en parlak devrinde 
buliınuyordu. 

'Katem.nın elimizde bir çok 
reolmleri vardır. Güzel olduğunda 
)ıepıi müttefiktirler. 

Bunların içinde en güzel olanı 
Kıat Pomiatowıkinin yaptıjj'ı por
tredir. 

Edebi tefrikamız: 2 

TOi ırll<.meırıı oeırDe 
savaş§ 
-ti--

rllkıüme ynmrukları vurdum. En 
nihııyet te '"'ndimden geçerek, ot
ların araaına yıfılıp kalmışım. 

Leyi&. yesimln azametini görün
ce bana acıdı, çok müteheyyiç ol· 

' du., Kolunıı hemen boynuma dola-
dı Yatlı gözlerimi öperek dedi ki: 

· - Gözümün nuru, beni affet! 
Hata ettim •. Alinin, Hüseyinin, Ha
•al'lın. hatta ıenin aı.iı başının 
üıtüne kasem ederiıa ki , bir 
daha yapmıyacağım. 

Bu verdijj'im sözü tutmauam 
bana lanet olsun. Yalnız şimdi git, 
beni Allah.n iznile babamdan iste. 
Artık ıenden batka koca göıümde 
yoktur. Ölünceye kadar ıenin karın, 
malın, mülkün, her şeyin olacağım. 

Sonra da başımı daha sıkı gök· 
müne aldı. Öptü, öptü, çıldıracak 
gibi oldum. 

Leylayı candan seviyordum. Bu
na .ne şüphe l Fakat isterde bbn QP,= 
F,ar.an'lll? ,;>rİrim ıliye, paı am oldu· , , 

mi, tir.,, 

Bu hali şovaliye Eonun da nazarı 
dikkatini celbetmiş ve onu şu satır-
larla daha az ıairane, fakat 
ıir ve pey gam berane bir 
ifade etmiştir. 

mües
tarzda 

"Grandüşeı şairmizaç, ateşin, 
muhteris bir kadındır. 

Gözleri parlak, bakışı füsunkar, 
cam gibi müfteris bir hayvan bakı
ııdır. Alnı yüksektir ve eğer aldan
mıyorsam o ahnda uzun. ve korku
nç bir istikbal yazılıdır. 

Nazik ve mültefittir. Fakat 
bana yaklaştığı zaman, mahiyetini 
tayin edemediğim bir hisle geri çe
kiliyorum. Beni korkutuyor 1 ., 

Kıraliçe tulll emel sahibi ve 
hesabını bilir kadınlara has, meçhul 
manalar ıaklıyan geniş alnı, mai 
akisler yağan esmer güzellerinin 
garip sihri, nihayet müfteriı bakı
şının arkaaında pusu kuran kudret. 
le cidden korkunç bir kadındı. 

Waldeckin ıözü doğrudur, 

- Şayet bu da bir ihtilal yap. 
mana, başka kimıe yapmaz! 

Filhakika, sanki bu kadın dima
ğına iıyan tohumu se.rpmekte her 
şey ittifak etmişti. 

( Arkaoı yarın ) 

Belediye müdürlükleri 
Beyoğlu belediye müdüril Hazım 

Beyin Ankara şehreminliği muavin
litine tıı:yini üzerine inhilal edeıı 
Beyotlu belediye müdiriyetlne Be. 
yazıt müdürü Kadri, Beyazıt müdi. 
riyetine Bakırköy müdürü Ihsan ve 
Bakıköy ınüdiriyetine de umuru 
hukukıye ınüıııeyyizi Hakkı Beyler 
tayin edilıni,tir. 

ğunu kendiıine söylemiştim. 

Halbuki amcamdan kızı istemek 
için, anama, babama, bütün akra
bama hatta Leylaya küçük bir ser
vetim olduğunu söylemek lazımdı. 

Düşündüm O zaman halim neye 
varırdı? Beni mahvederlerdi. Fakat 
LeylA ile evlenmek için de can 
atıyordum. Düıüni\n dünya ahret 
in.ana bundan büyük nasip olur mu? 
Evlenirsem, artık Hanandan da , 
Kerimden de , Süleymandan da , 
Abtullııhtan da 1 korku kalmazdı. 
Amma dah11 param11 kıyamamıştım. 
Neye karar vere~eğimi o kadar 
şaşırdım ki , hıçkırıklarını a~«:ı ı 
Leylayı l<olumun bütün kuvvetı ıle 
gökailne baıtım, 

Kızcağıı bu kııvvgtli derağuşun 

sebebini, içimdeki sevdaya hamlettiı 
.,... Ruhum, madamekl artık se· 

ni alacağım, ne diye böyle ağlıyor

sun ? Ne diye meyus oluyorsun? 
Seıi öyJe yüreğime dokundu ki, 

başım döndü, gijzünı !<arardı. Ga· 
liba şöyle cevap vermiıim. 

- Çünkü Leyla ben fukara bir 
f"~ı;~um. Üstümdeki elbi'e !:i!e 

- ' = - 1 

vnoayett® f'oırıı.taı©Ja 
iskan işleri 

lıka itlerinin sür'atle intacı için 
Dahiliye vekaletinin son ve kati emr 

üzerine tehrimizde hıılunan mülkiye 
müfettitleri faaliyete geçmişlerdir. 

Bilhassa Mülkiye baş müfettişi 
Münif B. geç vakitlere kadar iıkin 
işiyle meşgul bulunmaktadır. lskiin 
muamelatı eylQI ortalarına dotrıı 
tamamile ikmal erli! ·• olacaktır. 

D ~'ff'il: ~ ırcgj il" O o ~ 

Devair kadrolari 
Devirin yeni üç aylık kadroları 

peyderpey gelmektedir Dün sıhhıye 
müessesatile jandarma kumandan
lığının kadroları gelmiştir. 

Rişvet teklif edenler 
Senelik vergisini az göstermek 

için memurlara rişvet teklif eden 
müesoese hakkındaki tahkikat de
vam etmektedir. Hadise ile alaka
dar bir kaç memur dün iıtiçvap 
edilmiştir. 

l:lunların verdikleri ifadelere naza
ra,.. bu muessese senevi vermekte ol
duğu 42 bin lirayı 9 bin liraya indir· 
mek için alakadar memurlara para 
vermek için araya va11ta koymak 
avretiyle teklifte bulunmuştur. Bu 
husustaki tahkikat bir kaç güne 
kadar ikmal edilecektir. 

Eksik pul 
Pulsuz bltet kullanmak suretiy· 

le hazineyi izrar eden sinema hak· 
kındaki tahkikat kısmen ikmal 
edilmiştir. Tahkikat esnasında si
nemanın noksan pullu bilet istimal 
ettiği ve sui istimale üç sene de· 
vam etmek suretiyle devlet hazine· 
aini (13000) liralık zarara sok
tuğu tahakkuk etmiş, bu huauıta 

lazım gelen vesaik elde edilmiştir. 
Bundan başka sinemanın noksan 

kazanç vergiıi vermek için iki def
ter tuttuğu da anlaşılmıttır. Fakat 
sinemanın bu ouretle nekadar ka
zanç vergisi kaçırdığı henüz tespit 
edilmemiştir. 

Bunun için kazanç verfisine ta• 
alluk eden huauıat hakkında tah
kikat tamik edilecektir. 

Tahkikatın tamikına ve bir kaç 
~ün içinde ikmaline, tetkik memur
larından Ali B. memur edilmiıtlr. 

~ m a ırıı ®ttı.e 

Emanetin vergi hissesi 
Defterdarlık tarafından tahsil 

olunan ve her üç ayda bir al&ka· 
darlara tediye oulnan vergi' hissesi· 
nl defterdarlık henüz emanete ve 
idarei huıuıiyeye vermemiştir. Ema
net hissesini talep etmektedir. 

Muamelatı teftiş 
Halk fırkası 12 inci mıntaka 

müfettişi Hakkı Şinaşı pş. lıtaıabul 
ve mülhakatının tefti4atını ikmal 
etmek üzredir. Bu glln son olarak 
Hasköy, Ka11mpaşa ve Kemerbur· 
gaz ocaklarını teftiş edecektir. 

EylQlde fırkanın ocak kaza ve 
villlyet kongrelerinin akdine bat· 
!anacaktır. Umumi kongra akdı 
doğru değildir. Umumi kongralar 
4 senede bir içtima etmektedir, 

iMi aı~ ıf. n 1Fte 
Avrupaya gönderilecek 

tayyare talebesi 
Tayyare Cemiyeti Avrupada tay

yarecilik tahsili için Avrupaya tale
be izamına karar vermi,tir. 

Tahsile gönderilecek talebenin 
tefriki için mühendis mektebinde 
bir müoabaka imtihanı açılmıştır. 
imtihana 19 genç iştirak etmiş ve 
19 ağustosta başlanılmıştır. Son im
tihanın icrasından sonra imtihan 
evraklan Ankarada tayyare cemiyeti 
merkezine göndarilecektir. 

P@UDste 
Müfettişler iki mes· 

eleyi tahkik ediyorlar 
Polis müdüriyeti birinci ve ikin· 

ci şubeleri oon günlerde bazı mühim 
Tahkikatlarla meşgul bulunmakta
dırlar. 

Bu tahkikat hudut harici çıka

rılmıı bulunan iki ecnebi kadınına 
aittir. 

Roza isminde Türk tabası bir 
ermeni kadını geçenlerde lstanbul
dan firar etmiş ve elde mevcut ni
umııta göre bu kadının şehrimizde 
bulunan emvalinin muaadereıi icap 
etmiş ve keyfiyet firar eden kadın 
tarafından haber alınınca Rozanın 

gizlice şehrimize geldiği ve kendi 
yerine V artili isminde diğer bir ka
dını hudut harici ettiği tespit edil
mi,tir. 

Pollı birinci şube kısmı mahıu
ıundaki bu işe ait doıya üzerinde 
tetkikat yapılmadadır. 

ikinci şubede cereyan ve ahiren 
mülkiye müfettişliğine intikal eden 
diğer tahkikat iıe Madam "Mala
ma ,, iıminde bir ecnebi kadınıntn 
Türk tabuı olduğuna dair vilayet 
tabiiyet müdüriyetinden zabıtaya 

ihbarı keyfiyet edildiği halde zabıta 

tarafından hudut harici çıkarıJmaoı 
mucibi tetkik görülmektedir. Dani
liye vekaletinden bu huıus hakkın
daki evrak mülkiye müfettiıliğine 
havale edllmi,tir. 

Şehrimizin imarı 
Ankara ve İotanbulun imarı için 

proje yapmak üzere buraya gelmit 
olan mimar M. Y ansen şehrimizdeki 
kanalizasyon inşaatını fena surette 
tenkit etmit ve bu inşaatın şehir 
için bir cinayet olduğunu söylemiş
tir. M, Y ansen buna sebep olarak 
şehrin vaziyeti belli olmadan kana
liıaayonun lntası doğru olamayaca
jJını ileri sürmüştür, 

Açığa çıkarılan 2 nıemur 

Emanet, bundan aonra mimar 
Yansenin fikrini almadan şehrimlrde 
hiç bir şeye tevessül etmemeye 
karar yermiştir, 

arlyettir. Bes ''Sahapgeran., etmedi
ğini bililiyorum. Lakin ben bu pa. 
rayı vermezsem, amcamın benden 
iıteyeceği çe]ti:ı parasını nereden 
bulurda veı Hm. 

Veririm denem inanır mı? Hem 
nasıl veririm? 

Leyli başını salladı: 

- Veremezsin, dedi. imkanı 
yok veremezsin. Babam da benim 
gibi güıel bir km, hi9 paha11n14 
sana naoıl venin? Sen de buna hak 
ver. 

Söylerken akan suya baktı. Ge
çen bir ot parçasını yakaladı. Du
daklarını öyle ~üktü ki, ıçı ıçıne 

&Jğmadı. Fakat gene kendimi tut
tum,1 

- Ah Leyla, bir adamın batı· 
na Allah bundan büyük yao ver· 
mesln. 

Fukaralık ne zor ıey 1 Gönül 
hazinesi bile parasız dolmıyor. 

Leyla kolunu boynuma doladı, 
başını başımın üstüne e{rdi, O za
ınan kendim' ! ·aybetmişim: 

-Otuz toman altınım var Leyla. 
Şurada, !.ki adımak et.,ye gömmüş. 
tür. . 

Zabıtai ahlaklyede bundan bir 
kaç gün eve! cereyan eden bir 
ri9vet hadiaeıi dolayııiyle tahkikat 
yapmakta olan mülkiye müfettişi 
lmadettln bey poliı müdilrü Şerif 
beyi vilayete davet ederek bu ıne
ıele hakkmda malUmatınıı müraca• 
at etmittiv, 

Poli• müdürü Şerif beye zabıtai 
ahliıkiyeden iki memurun kayıtla
rının ne için terkin olunduğu ioti: 
zah edilmiştir, Mülkiye müfettişi 

yakında kararını verecektir, 

Elimle de altınları dibine göm
dllğüm ağacı gösterdim, 

Leyla bir kahkahıı ııalıverdl. Fakat 
alnından da ıotuk terler boıandı. 
Beni hem gözlerimden öpüyor, hem 
de: 

- Yalancı 1 diyordu, beni oeve· 
roin sanıyordum. Yalvardım da on
dan sonra doğruyu söyledin deirll 
ıni ? Yazık aana 1 

Amma bak Leyla senin gibi mi ? 
Şimdi dotru balbma a-it. Beni 
iate. Yedi toman Jaat edersin. Be
şini ver 1 ikisini de sonra verece ti
ne yemin et. O bekleyedursun. Ben 
kendisinden, verdiğin tomanlardan 
jkiıini leoparının, getirir, ıana ve. 
ririm. Bu ıııretle Leyli ıanıı üç to
mana mal olur. Gör. kadın ıeverse 
pası! ıevermi• ? 

Sevincimden duramadıfım için, 
hemen kalkıp acele amcamı ara
dım, buldum. İki gilıa müzalı:enı 
oldu. Gittim, ıreldiın, yalvardım, 
ağladım, yeminler ettim. Nihayet 

j..eyli.)'l vefmete rıııı oldular, Piı 
dı evl,ndil., 

Ô:·1 ~ ltc- ·H,,~ s .... ,.A"r"'n ve !-::. 

Tüccari buhranın 
derece<Ji bayüktür 

Son ıene zarfında ticaretle meş
gul olan tacirlerden takriben 4.5 bine 
yakını Ticaret ve sanayi odasından 
kaydini İptal ettirmiş ve ticaret sa
hasından çekilmiştir. 

Bu çekilmenin oebebinl memle· 
ketimizin velev küçük mikyaota 
da olu iktiıadi bir buhran geçir. 
meılnde aramak lazım gelmekte
dir. 

Elyevm her gün vasati olarak 
8 • 10 arasında tüççar Odaya müra
caat ederek kayitlerini sildirmekte 
ve bunlann artık ticaret yapamıyo• 
caklarına dair olan istidaları mah
fıız bir sandığa atılmaktadır. 

Malum oldufu yeçhile her hangi 
bir kimse ticaret yapacağı zaman 
kendisini tescil ve sicilli ticaret ga• 
zetesinde ilin ettirmek mecburiye
tinde olduğu gibi ayrıca Odaya da 
kaydolunmak lüzumu kanunisi kar• 
şı.ında bulunmaktadır. Bundan do· 
!ayıdır ki fstanbulda mevcut şirket, 
müeısesat ve tacirler kamilen Oda
ya kayıtlı bulunmaktadırlar. 

H~tta bundan iki, üç sene evvel 
Odada mukayyet tUccarın adedi 
15,000 bini tecavüz ettiği nazarı 
itibara alınırsa Odaya kayitli tüc
carlardan hemen üçte birine kari
binin bu sahadan çekildiği anlaşıl
maktadır. 

Elyevm Odpda birinci, ikinci, 
ilçüncü, dördüncü, bir de ıon zaman
da ihdas edilen beşinci sınıf tacir 
ve esnaf bulunmaktadır ve Odaca 
da sınıf tayini sermaye esası üzerin
den yapılmaktadır • 

Bu itibarla ticaret sahasından 
çe:..:.ilen tacirleı nazarı itibara alınırsa 
bunların ekseriyet itibarile üçüncü 
dördüncü ve beşinci sınıftan oldu
ğu görülmektedir. 

Bu hale göre son iktioadi buh
randan ekseriyetle küçük sermaye 
sahipleri müteessir olmuşlardır. O
da bu hususta bir rapor hazırla
makla meşguldür. 

Numune eşyası 

Türkiye ile fngiltere arasında ya
pılan bir mukaveleye nazaran iki 
tarafın ıeyyar •atış memurları İn
nifiltere veya Til.rklY•Y• ll'Ötil .. cl4Uıısl•-

ri veya getirecekleri mumune e,ya
sından dolayi gömrük resmi ver
miyeceklerdir. 

iki yeni şirket 
Memleketimizde çalıtmak üzere 

iki şirket dahıı. tee11üs elmittir. 
Bunlardan biri ltalyan şirketi olup 
sermayesi 1,000,000 dır. Bu şirket 
memleketimizde elektrik işleriyle 
ıneşgul olacaktır. 

Diğerinin sermayesi beş milyon 
koron olup aaman işlerile ,uğratmak 
üzere teşekkül etmiş bir lsveç şir
ketidir. 

M aı IFi1 ıı.te m e<dl e 
Dağa adam kaldıran! 

Çatalcanın Yahkôyü ahalisinden 
Şaban, Bekir ve Yusuf iın.inde üç 
kifi bir kızı dağa kaldırmakla ma· 
znun ve mevkuf olarak dün birinci 
ceza mahkemesinde muhakeme ed
ildiler. Davacı kızcağız isticvar, ol. 
undu. Kendiılnin dağıt l<aldırı dığı
aı fakat namuıuna tecavüz edilme
diğini ıöyledi, 

Müddei umumi B. iddeasını ser
dederek mevkufların cebren kadın 
kaçırmaktan mücrimiyetleriııi istedi. 
Mahkeme kararını bu giln verecek· 
tir, 

tendiren bir kız ki • bu , detme 
yiğitiıı dayanmayacağı harikulade 
kudretin 11rnnı ıonradan liğrendim
dütünilmllzden bir kaç glln ıoara 
beni, birlikte gidip Zencanda yer
latmete razı etti. Babasıadan bir 
merkep kopardı. Evden, klnuenin 
haberi olma.dan ipek bir halı da 
atırdı. Ne dediındl &ize ? Bu, ka
ılııılann lncl..ı 1 

Yeni evimize yerlettik. Elimde 
kalan .J.rmi beş tomanlı> eok iyi 
günler ıre~irıııeğa, yaıamağa bat· 
ladık. Leyli eğlenceyi severdi . 
Beniı:n de mani olmak hiç aklım11 
gelmezdi. 

Günün birinde ne g!lreyim, eoki
den benim o kadar k11kandıatm 
amcazadelerlmden Kerim bize mioa
fir gelmez mi? Hoş geldi, safa re!. 
dl. Fakat ilk günler ır<:ııQmll dört 

~ u ını ını ıa t 

Büyük Gazinin 
yeni bir irşadı 

Büyilk Gazi, aziz halaıkir va· 
tandaşlarına yeni bir irşatta bulu
nuyorlar. Denize ve kaplıcaya mu
habbet. Sıuyun insanların hayatında 
ne kadar mühim rol oynadığını bi[. 
fiil gösteren aziz milrşit, milletimi
zin yaşama tarzında yaptığı inkılap 
arasında ıuya en büyük ehemmi· 
yeti veriyor. 

Yorgun dımağlara zindelik, za• 
yıf vücutlara kuvvet, durgun ruhla· 
ra neşe veren su kadar hayatta 
nazım rolü oynayan bir kuvvet ta· 
oavvur edemiyorum. Şarklılarda ne
dense suya kartı bir ihtiraz vardır. 
İşte aziz rehberimiz bunu kökünden 
kaldırıyor; hepimize su muhabbeti 
telkin ediyor. 

Muhalleri mümkün kılan rehberin 
telkini kartmnda hepimizde su mıı
habbeti mütezayit bir surette ııyan
malı ve ıuyu sevmeliyiz. Tabiatın 
memleketimize bol, bol bahşettiği 
menbalardan, kaynaklardan istifade 
etmek, onları ıs 1 ~1ı etmek vatan 
borcudur. Balkanhrın kapalıca şe
hirlerine gidip gelenler oralardaki 
teşkilatı anlatıp bitiremiyorlar. Biz
de büyük dehanın arkasından ko
şalım, Balkanları arkamızda bıra. 
kacak kadar süratle ıu ıevgisi gllı· 
terelim. Alman şairi Güte (su hayat 
tır) diyor ve bu hayatı aziz hal.is. 
kar tecrübe ile bize gösteriyor . 

Lokman HA.KiM 

Rusyaya d e r i 
sevki meselesi 
Son zamanlarda gerek rusyaya 

deri ihracatı dolayısile ortaya çıkan . 
bazı rivayetler, gerek oda katibi u

mumisinin iktisat Vekaleti tarafın~an 
•icillinin istenilmesi ti cari mahafilde 
vasi mikyasta dedikoduyu mucip 
olmuştur. Bu huıusta fikirlerini ög. 
renmek üzre Ticaret odası ikinci 

reisi eczacı Necip beye bir muharriri. 
miz müracaat etmiştir. Necip B. 
muharririmize yokariki hususat ha
kkında şu izalıatı vermiştir: 

" ta...:ayaya deri •ov\n ha 

icabeden tacirlere verilmiştir. 
Bu, odanın idare heyetinden ve 

meclisinden geçtikten aonra İktisat 
vek.iletine arzedilmiş ve tasdik 
olunmııştur. 

ihracat yapmayan veya Ruayaya 
deri sevketmiyenlere sevk hakkı 

verilip verilmediğini ıoruyoraunuz. 
Bu formalitesini ikmal etmif 

bir iştir ve iktisat vekaletince liste 
tasdik edilmiştir, 

Binaen aleyh bu meselenin tek
rar mevzuu bahsi doğru olamaz. 

Deri ihracatı müddetinin temdi
dini ikt!aat vekliletinden rica ettik. 

Bu müddetin temdit edilecetini 
kuvvetle iımit ediyoruz, 

Oda kAtibi umumisi hakkında 
son amanda gıuetelerde mevauıı 
bahsolan bazı haberleri ıoruyonu~ 
nuz. 

iktisat vekaleti tarafından kl. 
bi umuminin ıicillinin istenildiği halt 
kında oda da bir haber mevcut 
değildir. 

Katibi umuminin Damat Ferit 
kabinesi zamanında çalışbfını ve 
"Sevr,, muahedesine ittirak ettitinl 
bilmem; böyle bir Ş$y.!en haberdar
uhınnıuyorbuz. " 

inanıyordum. Neteli adamdı. 
Bir hikaye aalahr, hepimizi rül· 

mektea k•tıltudı. Gece ,.anı_ 
kadar rakı içer, ııüler, etleıalrdik. 
Nihayet benim isaranmla evimi&cl 
kalıaata razı oldu, Oıaa da bir oda 
vercl)k. 

Oç ay her teY çok tatlı ve çolit 
yolunda ~tti. Oaduı •oara bem. 
tabiatım değl,ti. Olur olmaz t•Y· . 
!erden luzmaga batladım. Bılddılıt 
hoşuma giden ne varoa artık gözfl...
görünmeainl Katlarım çablır, oa\)lana 
dikilir, alnım kırışır. maaa111 ıey
lerden kendi kendimi üzerdiıa. 
Neden? 

Neden mi ? Bunu anlıyaıııadım. 
Leyli da caaımı aıkıyordu. Saa

deün op ortasında böyle bir aıkaıı· 
tıl Mutlak bir sebebi var diyordum.. 
Zihnim karııtmyor, beynimi kazıyor, 
amma bn .ebebi bir türlü aalıyamı• 

açtım. yordum. 
!(arım benimle öyle alay etti ki, Bb- a-ün kalpagımın dikit! ıöklll 

ıonunda ben de kendi kendime müftü, Elimde iğne, iplik, ıllk11ll. 
güldüm Doğrusunıı söylemek lazım yeri 'dikmeğe çabalarken, bir dr 
a-eliu~ !<eri?' fena çocuk ta değild'. n' göreyim? iki aatar arasında h• 

Büyük hır dostlukla ona l:ıııilan.. ·renkten bir kaç lbriıim, bir de k ... 
dım. Gönlüm de yala'! •iiyfer ınl? çük bir halka saç 1 Tıpkı Leylinın 
Ke: ' min bu d~~tl~ı:~ hale. ~ttHtine ~"''I" (Arkaaı yarın) f -~ 
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Romaııyalı zahitler lstanhulu her 
. noktada A vrupadan· farksız buluyorlar 

Bir hadise IL<§l Heıyce Konf~ IF@l(fi)~U G. Zeppelin 
Kasaba hattında 

blüessit bir vak'a 
lımlr, 25 

K:aıaba glmendiferleri idaresinde 
dQn çok ıayanı teessüf bir hadise 
ol!DQftur. Mümtaz ordu menaupla
l'Qldan bir zata ait hayvanın Konya
:Y& nltli için emir çavuşu Cafer 
efendiye emir verilmittir. Cafer 
ef cndi telakki ettiği emre tevfikan 
b~aıaı ficretini tesviye etmek su
retile dir vag"ona yerleştirmiştir. Fa
kat Ocret yalnız Af> on karııhisa-

evletler ''SNOW E 
verilecek cevabı 

tanzim ile meşg l oİuyor! 
'' 

e Amerikaya doğru 
yoluna devam ediyor 

Berfin, 24 
Graf zeppelin balonundan alın.an 

haberler müsaittir. 
Balon garp istikametini mun

tazaman takip n kendisini Kafüor
niyadan ayıran yolun dörtte birini 
katetmiş bulunmaktadır. 

tına kadar alınmış ve altikadar me
murlar Konya He Afyon karahisnr 
aruındaki navJonun miktarım bil
nıedikkriaden kabul edememişler
dir. Buoun Gı:enne Cafer efendi hay
vanın bir Bnn Afyon karahisarında 
kelmamaıını temin için daha yilk
ı~k memurlara müracaatla meseleyi 
anlatmak ve tesviyesi lazımgelen 
dktarı öfrenmek istemiştir. Bittabi 
hanket •ilfettiti fzzet beyi görmüş 
Ye maluadını anlatmıştır. 
luet bey ile Cafer efendi görü

ıtıtlerku yanlanna teftiş reisi 
Emin bey de gelmiş ve mese 
J en i n aslını öğrenince Ana • 
dolu hatlanna ait tarifenin teftiş 
dairesi baırnemuru M. Kasanonun 
yanhanesinde bulunduğunu söyleye
rek Caf r efendiyi M. Tukasın ya
m12a g6ndermiş ve kendisi tarafın
dm g&lderildiğiQi söylemesini de 
if&ve etmiftir. Cnfer efendi aldığa 
talimat dairesinde M. Kasanonun 
Y'Uıına gitmiş Emin beyin Anadolu 
hatbna ait tarifeleri isteditini söylc
ıniftjr. 

Bir amınn memurundan her 
langi şekilde olur ise olaun malil
nıat talep eylemesinden daha tabii 
~ olabilir? Fakat M. Kasano bu 
tale~n küplere biniyor ve Cafer 
"'- bak.ar.et ıımi~ s6zler .. fo 
denıit odııuından kovuyor. Neye uğ
racht11u bilmiyen asker, kapıda 
odaya girmenin memnu olduğuna 

dair bil' levha göremediğini ve bilha
ıaa kendisini amiri olan Emin beyin 
gönderdijıini aöylemiş ise de dinlet
tirememi19 odadan kovulmuştur. 

Cafer efendi Emin beye başın
dan geçeni anlabrken Kasano da 
bareket rıeisi M. Tukasm yanına 
giderek Eal'lln beyi şikayet etmiştir. 
Bu Ul'ada fanin bey de M.: Tukasın 
Y•DMa& airınif ve M. Kasanonun 
SWmca koıauşarak hareket reisine 
kenciWndea bahaile şikayet ettiğini 
ıı6rilnce kendi kalemin.in baş me-
1111•1'U olan Kaa.ıınoya Yunan mem-
}eke&de olmadığını habrlatarak 
ransızca konuşmasını söylemiştir, 

Mesele burada büyümüş ve cür
etklr Kaı&'Cıo Yunanistan olsa ne 
lhımgellr ce,abını vermi•tir, B , d • .,. unun 
üzenae ~r\~de gür~ltüler çoğalma 
•e bazı mun\uebetsu kelimeler t ! 

_.J:.ı-·~ ş· e Mi ~ııı-· ıınendifer miıdüri-
rethön bu ~~ahane hareketi ceza
laı bındımıya.ct ğını iımit etmekle 

La Hay, 24 [A. A.] 
Dört devlet ruurahhaslan öyle

den sonrn tamamen, M. Snovde'nin 
muhtarasına verilen cevabı tanzim 
ile meşgul olmuşlardır. Bu nota 
yann saat 10,40 da akdedilecek 
celsede tevdi olun.acakhr. Murahhas
lar tekliflerini hiç bir sui tefehhü _ h • me 
ve mup emıyete mahal bırakın aya-
cak surette teşrih etmeğe çalışmak-
ladnlar. Bu veaika, muva~kat edi
len feda.karhklann halcik·ı v- , ti • 

k f • • usa nı 
gere tngıhz hey' etine k 1 .1. ve gere 
ngı ız efkar~ umumiye&ine tefhim 

edecek mahıyettc olacaktır. 

Az bulııyorlar 

f • . La Hay, 24 [A.AJ 
ngıbz mahafili, lngiliz llliÜtal~-

batının ancak % 60 ına tekabül 
eden so~ şifaM teklifleri gayri kifl 
ve gnvn muv bul aktachr. Me
zkQr mahafil, daha f zıu fedak&.rblc
lar ihtiyannın italya ve Çekoslova
kyaya ait olduğu mutalaasındadır. 

* • * 
Berlin1 24 [A.A.] 

Lahide mühim bfr menbadan 
varit olan bir habere göre adli 
encümen kat'i biç bir netice elde 
etmemiştir. Alman bey'eti erkinı 
arasında noktai nazar ihtiliflan 
meycut olduğu haberi tekzip edil
mektedir. 

Vaziyeti teşrih 
La Hay, 24 (A.A] 

M. Briand M. ZalHki'vi kabul ede
rek kendisine vaziyeti tetrih et
miçtir. M. Briand bilhassa Renin 

• • • e e.~A ..... mn 
intihabı 

Ankara. 25 
Dayinler vekili ve Düyunu umu

miye komiaeri11111 intihabı t şriniev
clde icra edilecektir. 

Ormanlarımız 
Ankara, 24 

iktisat vekaleti Tilrkiye ormaa
lanna ait gnyet gilzel fotograf2ar 
çektirmiştir. Bu fotoğraflar sefaret. 
haneler vasıtas ile alakadar hüku
metlere gönderilmittir. 

Mektep kitapları 
Ankara, 23 

Maarif vekil eti li sel~r ve orta 
mekteplere mahsus kitapları büyük 
bir mesai ile tetkik etmekte ve bir 
an evci bunların ikmali için çalış
maktadır. Sene başınıı kadar bu 
kitaplar tamamen ikmal edilmiş 
olacakbr. 

beraber mes'ele aynca nıerkez ku- Dah·ı· l 
mandanhğına da ihba~ edildiğinden 1 ıye memur arı 
Kasano hakkında takıbat yapdma-

aıda muhteıneldir. 

Tayyare bayramı 
A1lkara, 25 

şenlik progra-Tayyare bayramı 
lilı hazırlanmışbr. 

Gece bütün eğlence yerleri tay-
yare cemiyetine azami muavenet 
IÖıtenneğe karar vermişlerdir. 

Şenlik esnıasında havai fişekler 
atılacak, fakat bu sene• balo ve 
ruden parti verilmiyecektir. 

Yırtık paralar 
Ankara, 24 

Yırbk paralar hnkkmdn bazı 
lnali müesseselerin fikirleri sorul
lru.ıştu, iş bankası bu hugustaki ce
•abını Maliye vekaletine gönder
lrlittir. Maljye vekili bey Anknrayıl 
~eldlkten sonra ta /imatname mevkii 
t.tbika konulacakbr. Maliye vekili 
Eylül bidayetinde Anknraya gele
celctiı-, 

Ankaıa hali 
Ankara 25 

b' Tahtakalede yapılacak hal için 
ır Çok tekli6er var r. S h günü 

enknıuvafı.k şerait dermeyan ede
ce talibe ihale olunııcaktır. 

Ankara, 24 
Dahiliye vekaletinde bir kısım 

kaymakamlarla, tahrirat müdürleri
nin, dahliye ve idara mcmurlannan 
sicilleri tetkik edilmektedir. Bu tet
kik neticesinde bu memurların kı
dem ve ehliyetleri anlaiılacaktır. 

Bu kabil memurinin derecelere 
taksimi bu tetklkattan sonra · . . ıcra 

edılecektir. Bu iş eylul bidayeti 
kadnr ikmal edilecek, lazım gel:: 
mahallere tebligat yapılacnkbr. Bu 
mesele hakkında valiler için henüz 
birşey yoktur. 

Maarifte Barem 
Ankara, 24 

Maarif vekaleti barem kanunu 
dolayısiyla yeni memurin kadrosu 
•. rinde çalışmaktadır. Ay nihaye-
uze 1 d"I 
t . doıırru çalışma ikma e ı ecek 
ıne. ıs 'Jd'"I 1 

ve neticeler xilaxetlere bı ırı ~ce ~-
tir. Eylül maaşlarının bu teblıgata 
tevfikan verilmesi leınİD olunacaktır. 

Zonguldakta futbol 
Zon..,.uldak, 24 

latanbulean Galatasaray ve Vefa 
takımları Zonguldağa gelerek 30 
ağustos ve l eylülde türk ocağı spor 
takımı ile n ç yapmağa davet eciU
miılerdir. 

tahliyesi kakkınd a mezkur ba
valiyi işgnl eden devletlerle Al
manya arasında son defa vuku bu
lan mülakatlar hakkında malumat 
vonnqtir. 

• • • 
Paris. 24 [A.A.] 

Le Y ournal gazeteai Le Haye den 
istihbar ediyor: M. Maeclonald'ıu 
seyahati, M. Brinnd'ıa pazartesi gü
nü nazırlar içtinıaulda hazır bulun-
mamaaıoani olacaktır. Vukuat yek.di
ğerini ailr'atle takip edecektir. M. 
Snovden çok ileri gitmit olduğun
dan M. Mac--donald'm kendisine mü
zabetoet etmeu"'lesi kabil değildir. 

M. Macdonad'm Franaa, İtalya, Bel
çikaam fedk.d.rlığın soq haddine ka
dar gitmiş olduklannı kabul etmesi 
takdirinde bir ltlllf hilsulü ihtimali 
meycuttur. 

"Te1nps,, ne diyor? 
Pariı, 24 [A.A] 

Tempı guete.i, Fransız efkin 
umumireainio Le. Haye de ffllnaa 
namuıa sö. söyliyen ve hareket 
eden zevata müzahir olduğunu yaz
maktadar. MezkW- gazete, M. Şnow-
den'i.a tahrlkAt ve miJtalebatina. fev
kal'aôe liberal bir zihniyetle ve 
Y ouung plimnın çerçevesi dahilin
de yapıt-an latintaçlarla mukabele 
edilmiş oldutunu ve fakat hatırşi
nasbk, nza ve muvafakatin ıon 
haddine kadar gidilmiş olduğunu 
anlamamanın tehlikeli olacağını ila
ve ediyor. 

ahiliye meslek 
msktehi 

Ankara, 24 
Bu Hne Ankarada bir Dahiliye 

mesJek mektebi açılınasının ihtimali 
çok kuvvetlidir. Fakat bu hususun 
halli vekil beyin Ankaraya gelmesi 
ve bu mesele hakkında müspet ve
ya menfi 'r noktai na.zar dermeyan 
etmenine hatlıdır. Bu sene Dahiliye 
'e~ile~i butçesinde mektep için 
kafi mıktarda tahsisat vardır. 

Balonun Bahri muhiti kebir üze-
rinde 2,000 kilometre katetmit 
olduğu tahmin olunuyor. 

Zeppelin Tokyodan hareketinden 
az bir zaman sonra bir fırtınaya 
tutulmuş, fakat bu tehlikeli mınta-
kayı muvaffakıyyetle atlatmıft:ır. 

Arkadan esen rü:zgir zeppetinin 
aür'tini tezyit etmiftir. Mamafi 
yolda kesif sis tabakaJarına rugel
difinden sür'atindeo kaybetmiştir. 
Hey'eti umumiyeıi itibariyle aeya
bat müsait terait altında devAm 
edıyor. Balon Amerika telsiz iıta

syonlariyle mubaberededir. 

* * * San Fraucigco: 24 [ A.A J 
Zeppelin vaziyetini telsiı vasıta• 

sile saat 13 de şu suretle bildirmiş
tir : 43 derece 50 dakika arzı tima
li 174 derece 10 dakika tulü şarki. 

Muhabere başladı 
Saııfrao&ieko, 24 [A.AJ 

Keliforniya sahilinde kain 
bütün telsiz istosyoola Zeppelin 
balonu ile teJsisi muhabereye 
muvaffak olmu~lardır. 

* * • 
Friedrischafen, 25 [A.A] 

Ahnan bir habere nazarana Ze
ppelin saat 21 de Green • ich saati 
ile 44 derece 20 dakika arzı şima
lide ve 164 derece 20 dakika tulü 
şarkide bulunmakta idi. 

Filomuz Konyada 
İzmir, 24 

Edfrneden tehrimize gelen tay
yare filomuz bu sabah halkın teza
hürab arasında KoDyaya hareket 
etıniftir. 

Fındık ihracinın 
men'i 

Gireaon,24 
ilk fındık mahsulüDÜn bugün 

yüklenmesine manhksız bir aebeple 
ticaret odası mani oldu. 

ı 

Yukariki resim: Bulgar muallimler vapurda· afQgilti reıim: S.,Z,.r 
muallimler Eyipte ı•uri•cn 

Romanya ordusuna menıup ih- Romanyalı ihtiyat :ıabideri "-· 
tiyat zabitlerinden 16 kiıilik bir dllırtle AörOıen bir mulıantmlze 
gnıp reffkalan ile beraber tebrimiıe lataabalu g5rmekten fnkallde mi• 
gelmişlerdir. Bunlar bir kaç g\in tehaıllı olduklarun ve memleMtf.. 
şehrimizde kalacaklar ve lstanbulun aaiıin içtimai manzaruıaı bir avru• 
şayanı temaşa yerlerini gezecekler pa memleketinden farkaı. beli 1 6 • 
dir. Buradan sonra Bursaya da ·- • • 
gitmeleri muhtemeldir. lannı ı6ylmitlerdir. 

Vu!nlaınıDDBaır ne yapDyor? 

hilmisil • • 
ıçın Mukabele 

daha 
acaba 

bekliyoruz? ne 
Yunan hükumetiyle aramızdaki mü-

badele müzakerabnm esaılı surette 
iDkitaa utramış bulunnıaaı dolayıaile 
şehrimiuie bulunan Yunan emlakine 
vftZi'yet edilmek karannda bulun
duğumuz malumdur. 

Aldığ'ıımız malumata göre, bu 
tasavvurun kuvvodeo file çıkmak 
Qıre olduğunu anlayan yunan hü

kumeti, şimdidt.n mukabil cephe al
mak kararını vermiş ve hatta tatbi
kata bile girişmiştir. Şöyle ki: 

Şehrimizde bulunan Yunan kon· 
ıolatoıu istanbuldaki Yunan tabasına 
yaptığı tebligatta, Mutasarrıf olduk
ları emvali tapu suretleriyle kıyme
ti haznalannın hemeu Konsolatoya 
tevdiini tamim etmiş ve Yunan 
tabaası buluDaalar da bunu yapmak 
suretiyle blltiln taaarnıf veaaiki 
konsolosluta tevdi edUmiı ve bunlar 
Atinada müteşekkil hususi ko-
miayona gönderilmittir. Yine tab
kikatımua nazaran yunanlıların bu
ndaki gayeleri, latanbulda ve bütün 

Para makamında kulluulaa M 
bonolar bir taraft.n mGbıdllf ı n 
verilmekle beraber, hQkQllMt dtfer 
taraftan Türklerin buaktıj'ı .. vali 
de müzayedeye çıkarmııbr. 

Mübadil rumlar ellerindeki 
bu bonolarla müzayedeye iftirak et• 
mekte ve istedikleri kıymette 
mal almaktadır. Bu ıeklldeld lttea 
müzayede dolayısile hem Yunan 
hükCımeti kaıanmakta, hem de mQ. 
badiller kendi arzularına glSre mal 
sahibi olmaktadırlar. 

Acaba Yunanlılar haldanıaızı 
yemek, gaıbetmek için b6yle çahfap 
dururken biz onlara kartı elimiach 
buluna?) çok müeHir OO!ujı&ncla 
şüphe kalmayan tedbirleri al..U 
için daha ne bekliyoruı? 

Takdiri kıyme! ".61· 
etleri geri çağınldl. 

MubteUt mDbadele komı.,.OIUI 
tarafından dOn ıerek Tırm,.- p 
rekıe Y"naniltanda çalıt• 13 tik· 
diri kıymet heyetine birer telpal Türkiyedc Yunan emlakine vazi'-

yet edilir edilmez, Yunanistanda bulu
nan türk tabaasının oradaki emvaline 
Yunanhlar vaii'yet ederek bunlar
dan alacaklan icar bedelitını lıta-

çekilmiftir. Bu telgraflarda Y-' Ta• 
ziyetin tespiti için takdiri kıymet 
heyetleri balannın en Mrl " ilk 
vasita ile fstanbula ıelnaeleri Wldi
rilmi9tir. 13 takdiri kıymet Myeti 
relı ve azaları bu hafta soDlar&Da 
doğru şehrinıize gelnaif buluueak
tır. 

nbulda emvali müsadere olunan 
Yunanhlara göndermektir. 

Dij'er taraftan Atinadan ıon 
Evvelce rnektek için bir talimat

name yapılınıftı. Mektebin açalması 
katileştikten noı.:r.:ı bu talimatname 
tatbik olunacaktır. 

T. limatııamedt: mektebe kabul 
edilecek olanlann tahsil dereceleri, 
siuiu , kabul şartlım ve mektep 
mezunları 'la verilecek imtiyazlar zik
redilnıeldcdır. 

Yükletmek isteyenler ali maka
nıata şikayet ediyorlu. Kabuklu 
fındık .) kuruıtur. 

Neci veliahtı 
Paris, 24 

gelen malQıınata nazaran Yunaniı
, tan, lıkin muanr-4.atını tamamiyle 

bitir111if ve mübadil rumlara para 
tevziabna baılarwşbr. 

Diyamandopuloe 
değiştiriliyor 

Şaı·apçıhl~ tetkikatı 
İzmir, 25 

Şarap ı utahaum M. Büfer dün 
!i~a:-et odasını: gelerek mıntaltai 
ıktisadiyıenin üıüm istihsaılatı hak
kında tetl kı.ıtta bulunmuş ve icap 
eden malunıatı oda katibi umumisi 
Turgut ve n~riyat ınüdu:rü Zeki 
beylerden almı"hr. 

Müslcirrıt inhısar idaresi umum 
müdürlügii munmclart müd"' - S ı·-h u· b . uru a a 

e ın ey, ıktisadi mıntakaını7.da 
tetlcikat · • ıcra etmekte olan şarap 
mutehaSl!lısı M B"f ·1 'k" . · u er ı e teşrı ı me-
saı etmek u· ........ h · . ı · 

Bnsradan blldirildiği:ıe göre Nectt 
velihatımn 17 otomobUdcın mürekt'p 
l:afilevi aıi bir qiretin hilcumun.a 
Uğramıştır. 

Mütecavizler 14. otomobili yakmış
lardır. Necit veliahtı iki otumobille 
kaçma!l'a muvaffak olmuştur. 

F.Jganda vaziyet 
Peşaver, 24 

Baha Saki, son zamanda Nadir 
hana karşı uğradığı mağllıbiyetle
rin sebebini, memlekette mevcut 
ınemnuniyetsizliğe ve halk arasında 
yapılan propagandalara atfetmiye 
başlamıştır. 

&. .... e şe rımızc geırmştir. 
- 1 

Jzıniı·de iı cir piyasası 

Fikirlerin büsbütün kendi aley
hine dönmesine mani olmak için 
bu gibi propaganda yapanlarla 
memnuniyetsizlik göstert•nlerin der
hal idam edileceklerini ilan etmiş
tir. 

fık . . İzmir, 24 
l"d" 1.1

1kncır piyas .. sı açıldı. Hararet-
1 ır. haınlcd · "d • • 1 e yırnıı en yırmı 
~~rukuruşa kadar 4263 çuval satıldı. 
O _ paya sevkıyat yann başlıyor. 

d 
zuın 19,5 tan kırk sekize kadar-
ır. 

Kayma!,amın 
ınarifeti 

K h A<lana, 21 
oznn • val'sinde senelerdenberi 

şnknvet yaparak çenJe d . d r e Jan ar-
mam12: tarnfır n oJdur-ı _ 1 . umuş o an 
meş.hur şalu Gizık Durana yataklık 
ctmış olduğu tutulan rnektupların
den anlaşılan Saim beyli kaymaka
mı işten el çektirilerek hakkında tev
kif mfizekkcresıi kecilmiştir, 

Macar· \T ugoslav 
Peşte, 23 

• Resmi macar telgraf ajansıma 
istihbanna nazaran Ywgoalavya me
mu~ları 18 Ağustostan itibaren Ma
c!'rıstan hududunun yolcu münaka
latına karşı seddetmittir. 

Bu memnuiyettcn maksat 
Yugoslavyada yaşıyan macarlar 

milli bayramları olan Sen stefan gü
nünde Peşteyc gitmekten menetmek 
olduğu anlaşılmıştır. 

Macaristan hükumeti bu meae
le:ri Cemiyeti akvama mevzuu ba
hsedecektir 

Zongıildağııı ima~ı 
Z onguldak, 24 

Belediye çarşı fçinde çirkin man· 
zaraıı olan barakalan yıktırmata 
karar vermiştir. 

Yunan hOkQmeti, hazine honolan 
namı altında mevkii tedavüle bir ta
kım ku~tlar çıkarmış ve her ınüba
dil rumun latanbulda bıraktığı emlak 
kıymetinde kendilerine birer bono 
vermiştir. 

•z 

",Cevap! 
-

Yunan cevabı 
bu gün '~ 

g e 1 e c e k miş ! 
Atina 24 [Fos) 

Yun anistanın mukabil cevabı 
tayyare ile I11t.ınbula gönde-

riliyor. Cevap Salı günü Tevfik Rüı
til beye teblft olunacakhr. 

Manisada sitma 
Manisa, 25 

EylQlün birinci gününden itiba
ren şehrimiz sıtma mücadele mın
takası olacaj'ından heyeti sıhhiyyeyi 

teıkil eden memurinin kadroıu 

geldi. 

Ka1k~syada Rumlar 
Atina, 23 

Kafkaata bulunan ve ckıerisi 
Tilrkiyenin Kara deniz 1&bUlerinden 

oraya iltica etmiş olan Rumlann 
Yuna:liıtana rıakli bakhanda Yunan 
hükumetince bazı taaavvurat mev· 
cut bulunmaktadır. 

Atına, 24 
Yunaniıtanın Bern mulabatfG• 

zarı, M. DlyamanclopWo.en ~rla 
muhtelit milbadele komisyonu Ya· 
nan murahhnlilağına tayin edüeceklir. 
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müotetire illnlar1 auıdmf yirmi 
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Yunan mektep gemili 
Atlaa, it 

Yuun " Areı n bahri,. ..... 
pmlıi baza Avrupa limanlanm 11-
yarete çıkmıttır. 



Serb,,.t maaşlar nezaretinde, na
zır •daoının kapı aralığı. Çok ka
labalık var. Her soydan, her boy
dan bir çok heyeti mürahhasalar. 
TütQncii dükkanı açmağı istida 
ed.,. ihtiyar aktörler, hükümetten 
tahoıaat alan tiyatrolarda loca hizmet-
cilijine talip oabıkjedibeler. ilah. Bütün 
bu köhne ve salhurde insan ankazı 
içinde, · kiraz dudaklı, gözleri ışıl 
ışıl, ıanşın, güzel bir kadın ... 

Genç kadın sinirlenip sabırsıla
nlf'ken kapı açılıp bir erkek başı 
dışan uzanıyor, onu böyle güzel 
görünce, içeri ıPrmeıi için başıyle 

işaret ediyor. 
Heyecanının şiddetini belli ed

en titrek bir sesle ve tuhaf bir ce
nup fi veai yle : 
~ - Nazır cenapları ... Ekselans ... 

Diye kekeledi. 
Adam yazıhanesinin yanı başın

daki büyük bir koltuğu göstererek: 
- Madam, sükünet bulunuz ... 

Dedi. Ne oluyorsunuz ?j 
Kadın koltuğa ırömüldükten so

nra, adam: 
- Haydi bakalım... dedi. Ne 

istlyoraunuz, anlatın ... 
Kadın anlatmağa başladı. 
- Kocam Tarascon ( Taraskin) 

tiya!Josunda birinci aktördür: meş
hur Batifol ... Kendisini elbet tanır-
ıınız ..• 

Adam kadının bu tatlı tavru 
kartısında aakalı ele vermişti. 

- Ha... dedi. Evet. Tanımaz 
olur muyum? .• 

- işte ıreçen ıriin meşhur Ligu- ı 
euJ ... Meşhur Ligueulü elbet tanır· 

ıınız, değil mi ? 
Adam artık gö zgöre kuyruklu 

bir yalan ıöylemkte tereddüt etf: 
- Şey ••. Vallahı ..• 
- Demek tanımıyorsunuz, öyle 

mi'? Kocamı tanıdığnız halde Ligu
eulü tanımıyorsunuz... işte Ekse
lanı ... Monsenyör ..• 

Na.zır cenapları ben bunun için 
buraya kadar geldim ..• 

Kadının hali "Nazır cenapları.,
nın hoşuna gitmeğe başlamıştı. 
Gülerek: 

- Yok canım 1 dedi. 
- Evet efendim. Düşünün bir 

kere .. , Bu Ligueul olacak ciğeri 
beş para etmez adam geçen ak
şam, alı al moru mor, yakasında 
bir nişan rozetiyle sahneye çıkmaz 
mı? Allah sizi inandırsın Ekselans 
bu hali ile tıpkı bir Milan lahana
sına benziyordu ... 

Rejisör Ligueulü yakasında rozet
le ırörünce:" çıkar onu yakandan ... 
diye bajj'ırdı. 

Bolşevik usulü 
bir tevkif!. .. 

Moskova, 25 [A.A] 
Tas ajansı bildiriyor: Şarki Çin 

şinendüferleri istasyonlarınd~n bir 
çok sovyet vatandaşları Harbine 
gelmektedir. Tevkif edilen Ruı va
tandaşlarının miktarı beş bindir. 

Kuçiik itilaf 
Belgrat, 23 

( Çekoslovakya meclisi nüzzarı, 
• l.r;Ü~~k itilaf dev~etleri araGı:ıda aJ

t11llil n ittifakı aobriyeyi ta vtl> 
e1 ... mi ~ ır 

Rolünde öyle nişan filan yok!..., 
Bunun üzerine Ligueul hindi gibi 
kabararak: 

"Hayır, çıkarmayacağım! 

O benim öz vahit malim! .. ., de
mez mi! ... Herif doğru söyliyordu. 
Hakikaten nı,an almıştı. O ciğeri 

beş para etmez Ligueul nişan alsın 
da kocamın yaka iliği, on iki ya
şında ben nasıl bakire isem öyle 
bakire kalsın!.. Bu reva mı? Zavallı 
kocam hırsından ağlamağa başladı. 
Görseniz yüreğiniz parça parça 
olurdu. 

Bunun üzerine ben de kızdım. 

" Kim verdi ona bu nişanı ? ,, de
dim. Kocam : " nazır 1 ., dedi. 

Peki, dedim, öyle ise ben de 
gidip o nazın ırörürüm, dedim. Şa
yet anlattıkları gibi iyi bir adamsa. 
Affedersiniz ... Kusuruma bakmayı
nız, monsenyör ... 

işin alayında olan muhatabı: 
- Devam edin.. . Devam edin ... 

dedi: 
Kadın sevimli bir tavurla yüzü

ne baktı: 
- Kendi kendime: "Madem ki 

öyledir, dedim, bu nişanı elbet ba
na da verir!,, 

- Demek nişan mutlaka isti-
yorsunuz, öyle mi? 

- Mutlaka .. 
- Peki kocanızı sever misiniz? 
- Nasıl sev.nem? Meşhur Ba-

tifol. Tarasconun bir!nci aktörü .. Hiç 
sevmez olur muyum? .. 

- Peki, kendisine sadık mm
nız? 

- Şey... Elbet.,. Yani sadık 
dersem, tabii önüme ilk çıkan 

adamla ona hiyanet edecek deği

lim ya ... Fakat müstesna bir fır. 

sat zuhur ederse... mesela büyük 
bir adam ... 

Mesela kim? 
- Mesela bir nazır! .• 
. . . . . . . . . . 
Batifole kırmızı bir nişan rozeti 

temin f'ttiğinden emindi. Kombine
zonunun askısını düze!lt!. .. 

Bu muvaffakiyetinden dolayı bü-

\ 

yük bir guruz duyuyordu ... Oza:nan 
erkek kadının bu safiyeti karşısında 
rikkate geldi: 

- Bana bak, dedi. 
İşin doğrusunu ister mi.sin ? 

Söziln doğrusu ben nazır değilim ... 
Ben naı:.ırın katibiyim ... 
Kadın o zaman hiddetle bağırdı: 
- Ben öyle şey tanımam... Ben 

seni nazır zann~diyordum... Nişanı 

ben senden isterim ... Minareyi çalan 
kılıfını hazırlqr! ... 

Leo Dartey 

[Liman V. Sanders 
Vefat etti. .. 

Munih: 24 (A.A] 
Umumi harpta Türkiyede Alman 

askeri hey'eti riyasetinde bulunmuş 
olan ceneral Liman Von Sandeu 
vefat etmiştir. 

BuJgar haricİ)'e nazırı 
Sofya, 23 

Bulgar Har. nazırı Mulof, Bulgıır 
tamirat tediyatının tahfifi hakkında 
Cemiyeti Akvam nezdinde teşeb-

• büsatta bulunmak üzre dün Cenev
re}"" hllreket etİnıştir. 

600 liralık gerdanlık 
Ortakıiyde [)r, Ra,iııı lıe) in kı· 

11 ı an) ı· hanımın cı !adı mam·ı İ · 
,j ~adi)e, e\elki ~ıiıı cıdc kim•e 
)okken (ıOQ lira kı) nıt'linde bir 
gerdaıılığı a~ırarak ka~ıııı~tır. 

Kösele çalan 

Limanda bulunan lzego vapu· 
rundan Küsele çalmağa çalışan E· 
min, Mehmet ve Hasan zabıta ta· 
rafından tespit olunmuştur. 

içi mavi ipekli muhteşem bir tahtirevanda 
Mandarinin ziyafetine gitti. 

Ceırll'iı oeır 

Tabanca ile cerh 

Kadıköyde seyyar sebzeci Ke
mal ile Hulusi bir alacak mesele-
'inden kavga etmişler, neticede 
l\.emal Hulu,iyi bıçakla, Hulu:;i de 
Kemali tabanca ile yaralamıştır. 

-0-Koskada oturan Şefik, evelki 
gece .Ayşe ı e Safiye isimlerinde 
iki kadını sarhoşluk yüzünden bı· 
çakla yaralamıştır. 

Kavga ve cerh 

Galatada Arap camiinde kahveci 
İranlı . .\hmet ile Haşim kavıı:a el· 
mişler, Ahmet Haşimi bıçakla yara· 
!ayarak kaçmı~tır. 

~Şelızadebaşında oturan Mihri· 
ban ismindeLi kızı, Vedat isminde 
bir genç bıçakla yaralamıştır. 

Mihriban Haseki hastanesine 
kaldırılmı~tır . 

Pıçakla cerh 

Bakırköy kazasının Telli köyün· 
den Ömer, bir kavga netices inde 

yene aynı köyden Hasaııı bıçak l a ıııu 
htelif verlerinden yaramıştır. 

K<i3l~@aı0Sıır 
Dayak 

Ayasofyada üçler mahallesinde 
oturan Cemil ef., e~yasını hacze 
gelen icra memurıı Abdullah efen· 
diyi dövmüş, Polis memurlarınada 
hakaret ettiğinden yakalanmıştır. 

KliID~al O~ ır 
Otomobil çarpması 

2-228 numaralı otomobil Beşik. 
taşta bahçernn Mehmete çarparak 
yaralamıştır. 

Hasan bey 
Trabzon meb'usu Hsan B. dün 

Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Mandarinin ziyafet 
Akşam Mandanin ziyafetine ica

bet etmek üzre kapıdan çıktığım 
vakit bütün meydanı meş'aleler 

kaplamıştı, merasim kıt'ası derhal 
selam durdu, trampetler çalındı, se
dası her halde yalnız çinli• kulak
larına hoş gelen bir bando müzik 
gürüldedi. Mandarin en büyük lü
tufkarlığını göstermek üzre bana 
bizzat kendi tahtirevanını da gön
dermişti. 

Bu akşamı hayatım~a asla unut
mam. İçi mavi ipeklilerle döşen
miş tahtirevana kuruldum. 

Pencereleri perdelerle yarı kapalı 
olan bu şahane odacığı sekiz kuv
vetli çinli omuzları üstünde taşıyor
du. Tahtirevanın önünde, arkasında, 
yan tarafnda süngülü askerler, eli 
meşaleli bir çok yaya adamlar yü
rüyordu. Taşıycıların harakitına ta
bi olarak sağa sola, ileri geri ihti
zaz eden Tahtirevanın zevkı bulun
maz ve görülmez şeylerdendi.Her on 
dakikada bir en önde yürüyen bir 
adam sopayı kuvvetle yere vuruyor, 
tahtiravan duruyor, yan tarafta 
gidenler taşıyıcıları degiştiriyor, ve 

. yine aheste beste yörüyüş başlıyor. 

Ancak kırk dakika sonra Man
darinin sarayının önüne varabildik. 
Burada da yine kulaklan sağır ed
en bir Muzik, kumanda sedaları, 
parlak meş'aleler ile karşılandık. 

Sarayın geniş kapıları ardına kadar 
açıldı, bir kaç kapı geçtik ve en iç 
kapı önünde bizzat Mandarin haz
retle•i tarafından istikbal olundum. 

Şehrin ileri gelenleri ve bu me
yanda bir kaç ceneral ile teşerrüf 

ettik. Selamlaşmadan sonra alelusul 
yeşil bir ( hoş geldiniz) çayı veril
di, ben de bilmukabele kendi Mav
zer tabancamla ffşeklerimi hediye 
ettim. 

Zati Mandarinaleri bundan çok 
mahzuz oldular. 

Sonra yemete otuTduk. Yuvar· 
lak bir masanın etrafında elli ka
dar büyük yemek sahanı konmuştu. 
Bunların içinde envai yemek vardı. 
Yalnız benim tattıklarımın adedi 
otuz sekize baliğ oldu. 

Gövercin etinden kılıç balığına, 

[-- J şeker kamışı salatasına, yumurta 
İl/alŞli"al haşlamasına kadar her şey vardı. 

------------ Misafirliğim belli olsun diye yalnız 
Bir kaza bana çatal kaşık gibi şeyler ko

İzmirde dün öğleden sonra saat 
lki buçuk raddelerinde hükumet 
önüne gelen tramrnyın vatmanı Re· 
fik efr.di vazife baı;ında, ayak Ü· 

zerinde uyumu~ ve durak mahali· 
ne geldiğinin farkına varmayarak 
arabayı yirmi üç yaşlarında Ester 
namında bir kıza çarptırarak 

yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 
Bu kaza ile beraber hiilii tramvayın 

tevekkuf etmediğini gören biletçi 
derhal koşarak firenleri sıkıştır

mı5 ve tramvayı durdurmuştur. 
Eğer biletçi daha bir saniye ye· 
tişmemiş olsaydı daima hükumet 
unünde duran tramvaylarıda hu 
tramvay önüne katarak sürükle· 
yecek ve çok feci bir kazaya sebe· 
biyet verecekti. Vatman Refik 
efendi tevkif edilerek istiçvap 
edildiği zaman on dört saatten 
fazla uykusuz çalıştırılmakta ol· 
dıığunu ve iradesine hakim olma· 
ıarak bitkin bir aziyette bulun· 
duğunu ve dayanmayarak vazife ha· 
~ıııda, ayak üzerinde uyuduğunu 
suylemiştir. Tahkikata devam o
lunuyor. 

Konyada hinıayei e§çar 
Konyada Belediye reisi Halis 

beyin riyasetinde bir himay'ei eşçar 
cemiyeti teşkil edilmiştir. 

Hu cemiyet Konyada teşcir faa. 
liyetile meşgul olacaktır, 

Araplarla Yahudiler 
Kuclüs, 24 [A.A] 

DOn Araplarla Museviler ara11n
da zuhur eden bir arbede esnasın· 

da musevilerden 9 kişi, araplardan16 
maktul düşmüştür. Yüz kadar ya
ralı var:lır. 

nmuştu, diğerleri bu gibi bilüzum 
aletlerden kendilerini azat etmiş

lerdi. 

Yemekte de Mandarin hazretle
rinin çok iltifatlarına mazhar ol
dum. Önüme, boyuna yemek dol
duruyor ve atıştırmamı işaret edi
yor. O derecede ki, kendi tabağında 
bile güzel bir parça keşfedince 

mütemadiyen ağzının i ç in d e 
dolaşan dilini çıkarıyor ve bu par
çayı yakalayınca doğru beninı taba
ğa aktarma ediyor. İçmek için de 
sürahillerle pirinç rakısı getirilmişti. 

Bu işte en zararh çıkan yine 
Mister Morgandı, zavallıcık ekserisi 
pek komik olan artsız arasız sual
leri tercüme etmekten yemejj'e va
kıt bulamıyordu. 

Çinlileri en ziyade Çingtavdaki 
muharebe, Japon ve lngilizlerin za· 
yiatı, bir de tayyarecilik alakadar 
ediyor. Suallerin arkası bir türlü 
alınma yordu. 

Mandarinden ayrılmak çok sa
mimi oldu. Ertesi gün Misyoner 
dostlarımdan da ayrılmak icap etti. 

Çingtavdan ayrılırken yanıma 

tayyareci elbiıesile, bir de sivil •p· 
or elbisesi almıştım. Sivil elbiseyi 
ğiydim fakat başımda tayyareci ka
sketi kaldı, bu kıyafeti beyenmeyen 
miıyonerler eski şapkalarından. bi
rini hediye ettiler. Yine merasımle 
Mandarinin bana tahıis ettijj'i çun
ke (içeriıinde ufak kamarası bulu. 
nan yelkenli kayık ) rakip olduk. 
Mandarinin beni aleluıill Nankine 
ıröncleriyordu. 

Refakatime kırk bet nefer ile 
iki zabit ve eşkiya muharebatında 

kendisine mühim bir nam kazanmıı 
olan ceneral (Liu) verildi. 

Mevıim çok ıo(ıuk ve rüzırirlı, 
ejj'er Miıiyonerlerin bana verdikleri 
yorıran ve şilte olmasaydı çok ııkıntı 
çekecektim, çünkl ceberal hazretleri 
de dahil olduğu halde bütün çinli 
aıkerler kaputlarına bürününce kuru 
tahtanın üzerinde sabahı yapıyorlar. 

Nehir üzerindeki hıırekatımız çok 
yavaş gidiyor. 

Rüzgar olmadığı için ( Çımke )yi 
nehir boyunda yedekleyerek götü
rüyorlardı. Benim tayyaremle on 
dakikada alacağım bu yolu kat ıçin 
tam bir buçuk gün geçmek lazım. 
gelir: Ruzgar dolayisile sonra bir 
parça daha çabuklaştık ve tam beş 
ıründe Nankine geldik. 

O zamana kadar pek az avru· 
palı görmüş olan bu civar halkı 

beni görebilmek için akın akın ge
liyordu. Bazen çunku yedeklenirken 
jeneral ve zabitlerle birlikte ben de 
karaya çıkar ve arada yürürdüm. 

Görmeli o vakıt etrafımızı alan 
erkek, kadın ve çocukların hayretini, 
benim hakiki bir insan olup olma
dığımı anlamak için yanıma soku
lup ellerile dokunmak isteyenlerin 
haddı hisabı yoktu. Bereket versin 
etrafımızdaki muhafızlara. beş gün
lük seyahet esnasında bana ko
nuşmakta nas i p olmadı. Çinli 
ceneral allah için iyi bir adama 
benziyordu, ne çare ki, ana Jisanın
dan başka bir kelime bilmiyordu. 
Üstündeki elbise de keza tam Av
rupakari idi. Fakat pantalonun 
diğer çinliler gibi rr'1fsallarında 

sarğılarla sıktırmaktan kendisini 

alamamıştı, B&şı nın arkasında 

sarkan mehip saç örğüsünü de 
çapkıncasına caketinin kuşağı ara
sına iliştirmek en büyük zevkleriydi. 

Pek leziz olan ve fakat dehşetli 
soğan ve sarımsak kokan yemekle
rimizi yerken karşı karşıya oturur, 
biribirimize bakarak gülerdik, bütüı 
muhabbet bundan ibaret. 

Nihayet 11 teşrinisanide (Yan
Gşu-Fu) ya geldik ve i;t,k işim 
Çıngtavın akibetini öğrenmek için 
avrupa lisanında çıkan bir gazete 
aramak oldu, onuda buldum,(Şang
Hay • Taymis) ismindeki bu İngilizce 
gazete ikinci sahifesinı Çigtavın 

sukutu haberine tahsis etmişti, 

Fakat ne haber, ne hayasızca uy
durmalar, güya kale muhafızlan 

hiç tüfek patlatmadan teslim olmuş
lar, hepsi sarhoşmuş v. ı. pek o.z 
aylardanberi devam eden bu 
harpler ne idi ?. Hiddetle gazeteyi 
bir tarafa attım, maamafih lngliz
lerin Propaganda vasıtası olan bu 
cins gazeteleri sonraları daha gü:zel 
oğrendim. 

Şimdilik ben 
kal'enin sükut 

ayrılır ayrılmaz 

ettigini anladım. 

Arkası yarın 

~~~~'ffta nsDcalfiı~t 

Aııliara şehı~emanetile Ev
kaf müdüriyeti arasında 

bir ihtilaf 
Ankara, 24 

Ankara şehremaneiile evkaf 
umumi müdürlüğü arasında bir ih
tilaf çıkmıştır. Bu ihtilaf büyük ev
kaf apartımanının ruhsatiye ücreti
nden tahaddü• etmi$tir. Kendiıile 
görüştüğüm evkaf umumi muClurlf 
Niyazi bey bana şu izahatı verdi : 

" İhtilaf doğrudan doğruya 
bizimle şehremaneti arasında de
ğildir. Mesele müteahhidimizle 
Emanet arasındadır. Şehremaneti 

müteahhidimizden 3000 lira kadar 
bir para iatemiştir. Müteahhidimiz 
bu paranın şehremanctinden olan 
matlübuna mahsup edilmesini talep 
ediyor. 

Şehremaneti buna itiraz etmiş 

ve nihayet mesele bizim inşaatın 

yarım saatlık bir zaman için men
edilmesine kadar uzamıştır. Şehre
mini beyle görüştüm. Muvafık bir 
hal çaresi aranıyor. İnşaata devam 
edilmektedir. 

Yapılan bina evkafa (1,300,000) 
liraya mal olmaktadır. Binanın ka
lorifer tesi•atı ikmal edildi, hava 
gazı tesisatı yapılıyor. 

Bu yeni apartman ikmal edilir
se Ankarada ev buhranının izale
sine oldukça yardım edilmiş ola
caktır. 

Ahimesut köyündeki inşaatımı· 
zın da bir an evvel bitmesi için 
çalışıyoruz. Orada evkaf bu sene 
bir han, bir hamam, bir mektep 
ve 144 metro murabbaı genişli

ğinde bir çarşı, bir fırın yaptır
maktadır. Yakında bunlar bitecek-

tir. Bu suretle idarei hususiyenln 
100,000 liralık masrafına mvkabil 
evkaf bu köyde 400,000 liraya ya
kın masraf ihtiyar etmiştir, Bu 
masraf, mahalline masruf olduğu 

için atiyen maddi menfaa 1 r t ıı;ıin 
ed: eR ir. 

EvkaT mli ehassısı M. "Leyma
nın mesaisine gelince kendisine 
bir çok not ve malümat verdik. M. 
Leyman ilim dünyasında pek zi
yade maruf bir simadır. Evkaf 
hakkında tetkikata başlamışbr. 

Yeni yapılacak islahatın mühim 
bir kısmı mütevelli evkafa aittir. 
Bu isliihattan sonra evkafa yeni bir 
cephe vermek kabil olacaktır. Evka 
mutahassısı lSeylüle kadar raporunu 
hazırlayacaktır. Bizim Mudanyadan 
A ltalyaya kadar imtidat eden aaha 
dahilinde milyonlarca~ zeytin a~acı
mız vardır. Bunların 8-10 milyonu 
pek bakımsız bir haldedir. vecivarda 
oturanlar tarafından tahribata 
maruz kalmaktadır. 

Böyle olduğu halde bu zeytinler 
bu sene evkafa 480,0~0 lira temin 
etmiştir . Bu zeytin ağaçlarımızı 

islah için M. Kompel isminde 1'Jir 
İtalyalı zeytin mutahaısısı ile an
laştık, M. Kompel eylülde buraya 
gelecektir. Mutahaasıs zeytinlerin 
islahi, çoğaltılması ve hastalıklan
nın tedavisi için çalışaktır. Ayrıca 
zeytinliklerimiz dahilinde bir enstit 
açılacaktır. Bu enstitünün projesi 
mutahassıs tarafından yapılacaktır. 

İnşaatı bittikten sonra M. Komp.d 
bu enstitüye mildir olacaktır,. 
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Sermayesi: Tediye edilmiş 
4,000,000 Liradır 

Umumi Müdrülük 

A 
• 

Şubeler: 
Ankara Adana 
Trapuzorı Zonğuldak 
Kav seri lzmir 
Samsun Eder mit 

Ayvalık 
Bursa 
Gireson 

lstanbul 
Balıkesir 
Mersin 

Müsait muamelat, Kumbaralar Kasalar 
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Köprüden 
Kadı köyüne • • 

1 -· ı·-ı : 
6 J5 : 
7 O.'i : 

5 

Haydarpaşa dan 
! Köprüye . --• l> .:.!O 
• 7 13 
: 7 48 

1>ün _gelen Zahire ve llııbııbut 
Buğday piyasası fazla 

hararetli oldu -- ' 

©1 (Ô) ffi1 lUJ m ~ ı 
23 Ağustus 1826 •• c,·. _,...."'="" _ __....._,...on?W~~~~~~~7.ı 

1 ~ 
·~ ~ . -· 7 10 : 

8 15 • ı • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

8 25 
8 53 

• ~nadolndan: 30 Vagon buğday 
8 ~:andık Afyon 163 balya tiftik 
38 balya yapak. Deniz tarıkiyle 
53 çuvııl fasulye 175 çuval Nohut 
53 balya tiftik 1040 çuval arpa 
21 çuval ku;yemi 360 çuval un 
gelmiştir. 

İstanbul piyasa ve fiatlan 
Yumuşak buğdaylar 17 kuruş 

25 paradan 18 kuruş 20 paraya 
kadar Sert buğnaylar 16 kuruş 10 
par.1dan 16 kuruş 30 paray kad~r 
Sunter 17 kruş , Bugday fiatları 
sağlam ve talep fazladır. 

Dün piyasada 830 ton buğday 
satılmıştır. Darı Mersi~ mal~. 1~ 
kuruş 10 para. Nohut 'Czun kopru 
13 kuruş 10 para Çavdar 13 kuru· 
ştam 13 kuru~ ~5 paraya ~adar 
Dün piyasamızda ılk defa yem ma
hsul Fındık içi satılmıştır. Satılan 
mal Ordu malı olup fıatı 130 ku
ruştur. 

Arpa: Kütahya ve Afyon malla· 
rı 10 kuruş 20 para Ada pazar 9 
kuruş 35 para .Mersin 9 kuruş 22 
paradan 10 kuruşa kadar. 

Ecnebi piyasa ve fiatları 
Londra 24-e-29 

Buğday fiatları sağlamdır. Piya· 
ealar gayet sakindir. İstoklar va
sidir. Fransa hükumeti mahsul 
rapo]erı iyi bir hasattan bahset· 
mektedir. Manitoba 3 numara kar
teri 56 şilin 9 pens okkası 16 
kuruş 97 1 ·]O santim Baruza kar· 
teri 47 şilin okkası 14 kuruş 

5 3.5 santim Liverpol Bu~day 
tP. rinievel 100 libresi 10 şilin 9 

~ 

pens oKkası 15 kuruş 43 3-5 c:an· 
tim Şikaga Hartvinter 2 numara 
bu,.eli 132 1-2 sent okkası 13 ku· 
ru: 03 9.5 ·antim Vinipek Buğday 
te:rinievel buı. eli 155 1-4 ~ent O· 

kkası 15 kuruş 27 4·5 santim 
Varna yumuşat.! 79 siklet yüzde 3 
aııaliz 100 kilosu 670 leva okkası 
12 kuruş 66 9-10 santim. 

--ıc-

25 Ağustos 929 Ticaret 
Borsası f iatları 

Asgari Azami 

ı.===C=i=n=s;;;:-i==IK. l'~ ı:K. p . 
Bugdav )ÜzJc 

• ruvdarlı 

·Yunıuı:ık 16 30 18 20 
Kıı:ılca 

!Sün ter 17 17 
~crt 15 10 ) 6 33 
Dönme 
Sert mahlut 
Bulaarlıtaı 
l::cnf'bl 
Çavdar 

il ~ı~ır 
il Arpa 

,'\fercimek 
~uhut 
fııeulye 
~iıam 
Kutyew.i 
Yulrf 

Un kilo 
I::lı.ıtra Elutrıı 
Ekelra 
Biriuc.-i yumujak 

il i .. Serı 
kiul'i 

FıuJık kalıulıdu 
}'ıuJık içi 
S1ı1nılılı:. Loşaltmıa 
kanwı 

il Ceüı: 
11 

Afiyon Mıtlntya 
Yuııağı 
.\fiyon 
'fi(tilo: 
(!Alı•!.: 

13 10 

12:;0 
1~50 
ı 215 
ıı ;o 

1311 

13 15 

19 22 

13 10 

12:;0 
I:J30 
J IOO 
1 !!RO 

1 1 

1301 

325ol 32501 
177 177 

------ -- --

~~~~~------~~~~~ 

24 Agustos 1929 kaınbiyo, nukut borsasi Hatlar 

lVukut 
1 lngiliz lirası 
l Amerika dolar 
20 'k'ıuıaa drahaıl 
1 Alman raybf mark 
1 An11tya flinl 
!O Ley Rıuıuuı)'• 
20 Len Balgar 

1014 
208 
5~ 

49 
3n 
241 
29 

83 

Tnhvilat 

10.,141 ~o ~ ~f . Tertip (,.\.B. 
-08 ,,o ._... ~ ., (l} E) 

5J o c..1- ,, . - .-. 
49 ':'S t;"' 6'- 3 ,. (F.H 
30 • • J .... 

(;u atıı tolıtelurz D. • • 

29 
83 

164 
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işte bir tarih ki bütün 
:ıinema meraklıları da
ima hüzün ile yadede
cek ... 

Rudolph Valentino 
öleli tam üç sene oldu. 
Bu emsalsiz san'atka-

rın sevimli sıması anc
ak perde üzerinde gö-

riyoruz. Valentino ar
tık aramızda deail. 
Fakat Valentinonun 

bıraktığı filmler halkın 
talebi üzerine mütema-

diyen basılıyor ve halk 
bunları seyretmekten 
kat'iyen usa nmıyor. 

Yalnız bunlardan 
bir film vardır ki dip
lomasi aleminde çıka

racağı bazı müşkülattan 

korkularak yeniden b
asılmıyor. 

Bu film Valentinon:.n en güzel 
eserlerinded biri olan · "Apokalifsin 
dört suvarisi11 dir. 

Artistln ölümünün yıl dönümü 
münasebetiyle Avrupa sinemaları 

lentinonun filmlerini göstermek-

-Y alentino ! .. 
tedirler. 

Sinema artisti olmanın iyilikk-

rinden biri de şu ki öldükten sonra 
bile temamiyle ölmüyorlar ve ara 
sıra takdirkii.rları arasında y:ı~ayıp 
alkış topluyorlar 1 
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• 8 40 • • 9 20 • 
1) 55 

10 25 
11 05 
11 40 
12 15 
]3 05 
13 50 
14 25 
15 15 
15 45 
16 10 
16 IO 
17 15 
17 50 
18 2;) 
19 05 
19 45 

30 20 
21 
22 O:l 
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I") Sefer ,11lnı.z Cuma. Pazar, ~'ar
Ş•nha ı;ünleri Ha)darpa,aya uğraya• 
t•ııL.tır. 

("] Sefa r yalan: Pazarteıi, Çart•m· 
ba ııünJcri HayJarpaşaya u{:raya· 
ı·ıktır, 

i • 
ı • 
ı • • • • • • • • • • • • 

9 11 l'J 
9 35 
9 

10 
56 
35 

11 13 
11 48 
12 20 
13 08 
13 58 
ı.ı 40 
15 08 
16 08 

17 13 
17 w 
18 15 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 
21 38 l. 

23 08 ('"] 
('") 'tfcri )apau vapurlar yalıııs 

Pcl'\lcwbc, Cumıı, Pazar günleı-inl ta; 
kihcden gece Haydarpaşava uiNra• 
caktır, Ramıızıının birinci gcceai:Ddea 
&~raının onuncu gecl'E.İDe bdiar W 
gece llo)dıırpııfayıı oğra)acııktır. t 

("') Seferi )aln•z Jl'nzar, Pcrtembe, 
C.uıua günleri Haydarp•f&YR uğraya• 

cıktır. Yalnız Ramaıı:aoın biriDH ırtl· 
nünden Bıı)Tamın ııonuncu güallne 

1 kudar her gün Haydarpaşaya uFal'& 

~ ...... .., .............. ~c·aSk•tır~ ............. ~I!!!' 
Adalar tarifesi 

10 Haziran tarihinden itibaren Cunıadiın n)ada ğüııİlert 
mahsus adnlar hattı 

~eJer No. 

Pendik ten kollı.ıf 

Kartaldan 
R.ııJaclun 

llt·~ tı. lidı•n 

Hurı:nr~lan 

., 

Kınalıdan " 
!ltod:ıdun ,, 

6 · 
<>10 
6.25 
6.ıo 

7.IO 
7,.m 
7.45 

,. ,. 
7.111 

7,05 
7,20 

:. .. 
8,}'; 
8 .SO 

.. 
9-
9.10 
9,25 
9M 

Kadıkö,ündco, 
Köprü>~ , 8rı' ':'.25 8,:ıo 8,05 9.15 _. 8,55 10,25 __ .;;_..;_ __________ __,,----~::------~----------------------
Sefer No. 

Köıınidcn kolkı 

KadıkÖ)Üııdcm ,, 

Modııdan ,. 
Kuuılıd n 
lturı.;azdıın 

JIP) brliclcn 
H. aclndon 
Karıulıleıı 
l'<·uJiktc-n 

ı :i 

., 

" ,. 
,, 

15 

2 4 6 8 10 12 

8,35 
s.ıs 

825 

9.0;; 
9 .!?0 
9.JS 
9,t-5 

l 7 19 

9,10 

"CJ.;•J 
ıo, .:; 
lO.!?O 
ıo.ıo 

10,15 
10 35 

1 ı.os 
11.20 
Jl.35 
11,SU 

12,lj 
12.30 

21 

12-· 
12,20 

12,50 
13,05 
13,20 
13,SO 

23 

lŞfSS 

13,55 

lC.30 
14,'5 
ıs
ıs.11 

15,40 
ı~.ss 

(' 

25 ·--- ---- -------.,.-----
JS 
ıs.ı; 

15,45 

19,05 
19."!0 
l!l,50 

1 Fclemck fiorlııl 
20 Franlll fraolu 
20 IUılyau llretl 
20 Kurun Çek bluvak 
1 Çırunctis ıüviyet 

164 
219 
12~ 

21') 
122 

letanbul tr:ım•ay ':/. 
Ribt. llok. Ant. 
Dııkütlar-Kadıköy Su 
lıtaınbıı1 anouiw 11 

Er«"jt!l Mııdeıı l.1'1 A DE PUTll 

10-· 
ıo.ıo 

10,25 
l0.10 

]l,30 

ll,40 
] 1,55 
12.10 

14.05 
11,15 

14.30 
14,45 

16-
16,15 
16.30 
16.55 

17-
17.10 
17.25 
17,40 
18.05 

(8,35 
lS.45 
19·. 
19,15 

20,0S 
20,20 
20 ss 

J Zloti Lebl•tao 
20 Dl11ar Yoguılu-ya 
20 Belçika J:'ranlu 
1 Pcıaeea lapanya 
20 ı.,.İl)re Franlu 
l Mecidiye 

Çek 

23 
74 

115 
30 

801 

, Londra l bterliıı 1016 

1 

Mvyork l türk 1- Do. 
Puu ,, Frank 

' MUano ,, J..lreı 

J Berli:ı:a " Mark 
Sof'Ta " Le.-a 
er.:İuet " Bel a 
.. _ tlrdıım ,, Florin 
.ruoll t' k 
Cl::ıcvre " , ran 

K.unın 
Prag " Şili o 
Virana " 
l'ıladrit " Pezelll 

Zdoti 
\'ı:rfU'lll tt • 

Al1na ,, Orahnıı 

Bükrq !O Ley Kuru' 
Moıkova 1 Çroııenı 
üelırat tilrk llraaı Din. 

istikrazlar 
istikrazı D. vadeli 
Dü711ııu munhhede 
lkraml)'eli demlr yolu 
l 902 GGmrilkler 
190S SaJdimala.I 
1905 'l'echWıd A.ker!ye 

..._ { 1903 Tertip 
w >904 " 
~ 1901 190) 
"'"C ı 908 1'-erıip §- 19011 • 
"""' 1909 

ı 909 Şelaremaaet 
11S9 .. 

0,47 ;-ı 
12 l8 

9 il 
200 

65 75 
S42 
ı 18 
2n 

16 07 
338 
3 23 
ıl2·1 

~61!6 
24187 

ıon: 
27 05 

95 5 
189 2 5 

1 

25 

50 

25 

:?3 

74 
115 
so 

801 

o,.ı1175 

12 19 
9 l2 
200 

65 7;; 
S<SS 
1 19 
2 ı7 

16 07 
3 38 
3 ~3 
425 

3686 
24 87 

10-<>I 
··ı 
27'05 

1 

t:r: ı, lıaukasl 
cı: Mügla ltih;ar. Milli 
:::ı Ourıanll Dk. r.-
1?. l'tlilll Ik.ıia:ıt nıc. = 'l lc-arct ve ııa:ıyl 

ı-:.u:ıf nı.:. 
.~irleti Ha~·rlya 

V./'. -· * ~ .... 
1 ;--., .... 

a: 
H~ 

et 
ı:: 

~ Tcmetu 
llııllç '•ııorlur. An 
Ac.U.Y. )olu 

.. 100 
l\J .:danya· 8 ıu·u 
Sıını,u;ı S11 ıU 
'l'ram ay 
Tür~ ye nıllll 

ltıil at 

ıtin nl 

~as·i< tilı;orl.ı 

llo:..kurı 

ı\ nadolu "n. T. 
ht. lnıum. 
Bal)a Kı raay lıu 
Anlun {lw • ı. 

Bakırköy •• 
Türk köıuiir M. 
l\kruıt•r T11ıı ';'. 
Hava gazı, ulcl..ırik 

95 50 ~Jj .. " temcı.u 

189 25 Üıküdnr· Kndıkö~ 
Jıımır mczbba o ,.. , İıtnnbul T. Ano. 

1-,., d k. A ~ Rihtim o n. 
., fttihut d~iroıtncl 

~ark werk ecza 
ı.ı. Kaıı•ıılurı 
fü-jl (hali la•fi,c.) 

Türk tüt. Aao. 
Duban Türk ,, 

"ark Je&irnıt'n. 
Milli. bir_ a'ıteırıı. 

!'?!? 75 22 

41 50 41 
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Refikamın donum arueliyesini,I sinden · Bir borçtan ° il)' lb' 
• . it luk kuma!; e ıse· fennin en 100 ve mütekamil çare- furnhtu mukarrer pa 0 ,, 

29 lerine tevessül etmek sure.ü;le ko.ı. lik kumaş, , azlık kumaş 27 • Ağustos· b9 
1 ı Ö t d'ğ' ah t J 'd · 'b en t~ıan u · aylaştıran ve 1l • er ı ı m are ?alı günü saat on ikı en ıtı ar -

ve temizlikle temayüz eden Niıan- da Hudavendigar sokağında 9 numaralı 
taşında Te.şvikiyede Kozalı fırın SO• r 1 1 rın 
kağında ebe Ayşe ha~ım.a leni dı.il$indn satılacağından ta •: 0 an 8 

teşekkür ve hörmetlerımı gUn \'e "Bati mezkfırda mahiıllı müzayede· 
derim. de hatır hıLur durulac k memµrme müra· 

ikdam istihbarat rnüdüril a.atlarJ :iJ~n wur. 
Vahit Ra.ıtıiı 

Ada11ada şeker fahri~ası ı 
Adanada bir şeker fabrıkası 

l~ndma teş bbüs edilıni~tir. J 

lbr<1lıirn Tali B. 
Mahalli gaz'etelerinde okundu

ğuna göre birinci umumi mütettiş 
ibrehim Tali B. ailesile birlikte Di
yarbekirden Elazize hareket et
miştir. 

llo111en seyyahları 
S~hrimizde bir gezinti yapmak 

üzre dün 15 Romen ihtiyat zabiti 
gelmi~lir. 
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Şehremaneti 
ilaneaırı 

Benzin 
nıünakasasi: 

Şehremanetinden: Miiba
yaasına lüzum görülen 179784 
kilo benzin kapalı 7.arfla mü
nakasA) a k.:>nnıu tur. Talip
lerin şartname almak için 
her gün levazım müdürlüğüne 
gelmeleri t~klif mektuplarını 
da ihale giinü olan 5 Eyliil 
929 Perşembe günü saat on 
bcse kadar mezkur müdürlü-

~ 

ğ~ vermeleri. ---
Pctı·ol ve meva<lı müşteile 

tüccar ve hay ilerinin 
nazarı dikkatine : 
Şehreınanetinden : Moto· 

rin, Kolza gibi yağların mah· 
liit olan petrol ve benzinleri 
ithal etmek veya petrol ve 
benzinleri diğer her hangi 
bir madde ile karıştırmak ve 
yahut karışık o}qn petrol ve 
benzinleri gerek toptan ve ge· 
rek perakende surette sat
mak memnudur. Kezalik ka· 
rışık olmasa dahi petrol ye· 
rine kolza motorin ve saire 
satılmayacağı gibi bunların 
yerine de petrol satılmaz. ---Şehremanetinden: K8:na· 
lizasyon ameliyatı ~o~ayısıyl~ 
Hamidiye caddesının esk! 
zaptiye ile Babıali arasındakı 
kısmının 27 Ağustos 929 
tarihinden itibaren tramvay· 
dan mada bilcü~le vesaiti 

nakliy,ey k~ •M~~uru\~ ~ • 
iJ" n o]ul"ıır ı~, 

11.~li 

15.40 
15,55 
16,10 
16.25 

l!?,55 

16 
l 7-

17,lS 
18 • 

18,15 
18,25 

15,.20 
l:i,40 

18 20 
Hl- --.J8,0S 

18.ı: 

1\1 

19.15 
19,30 
19,s:; 
20,1() 

19 

(") 

1 i.20 

22 
19·-

19,45 
20 
20.15 

18,.'10 

24 
19.05 

20. 
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E111niyet Sandigi mü.dürlügünden • • 
A-'1..ilce"V"herat: sat:iş ııa.~ı 

Merhunatın cins ve nevi 
1 çift roza küpe 2 roza yüzük ( 2 
taşı yok) 

Medyunun ismi 

Nezihe H. 
1 altın ııtat 
2 roza küpe 1 altın saat 1 
kordon 14,5 dirhem 

Fatma Neriman H. 
altın 

1 roza yüzük 1 taş noksan 1 gümüş 
ayna 
1 altın saat 1 altın kordon 29 dirhem 
1 roza boroş 
1 altın mineli saat 

Hayriye • 

Fevkiye • 
Fadıl B. 

Fatma H. 
Sarım B. 

1 çif roza küpe 2 hurda altın saat 
1 altın köstek 1 çift gümüş kupa 2 
gümüş tabaka Hüsniye H. 
1 çift roza küpe Mediha • 
1 roza yüzük Nuriye • 
l altın saat ' Faik B. 
1 roza gerdanlık Mehmet Selahattin B. 

Hurda roza iğne ve yüzllk parçaları 
7 parça 
3 rtıza yüzük 1 roza kıravat iğnesi 
80 dirhem gümüş 
8 miskal inci 1 altın saat 

ikbal H. 

Vehbi B. 

Rakım B. 
5 roza iğne (birinin iğne ve 4 taşı noksan) 1 
çift roza küpe 
1 elmaslı tabaka 1 altın madalyon maa kolye 
12 miskal inci 1 çift roza küpe 1 miktar beze 
1anlı döküm inci 

Samiye H. 

Fikret B. 
1 roza boroş 1 parça ve 1 taşı noksan 
1 pırlantalı yarım gerdanlık Fatma İzzet H. 
1 pırlanta tektaş ağraf ~ Osman B. 
2 altın saat 1 gümüş tabaka Mösyö Broniştayn 
1 altın saat Fehmi B. 
1 pırlanta pan\tıntif 1 roza yürek yüzük Hüsniye H. 
1 çift roza küpe Fitnet H. 
1 roza tektaş yüzük 1 çift roza sinek 
küpe 11 altın bilezik 1 altın gerdanlık 56 
dirhem Nezire H. 
1 altın bilezik saat Fatma Samiye H. 
1 pırlanta 2 tatlı akar pantantif Kemalettin B. 

Rıfkiye H. 1 pırlantalı bilezik 1 roza yıldız iğne 
2 çift roza küpe 2 roza yıldız iğne 1 roza tek 
tq üzük Hayriye H. 
8 aJet birer liralık zinet altını Ayşe H. 
1 albn çalar aaat Şadan B. 
1 çift roza ay küpe bir taıı yok 1 
roza tek tat yüzük lfakt H. 
20 miskal inci 1 çift roza çember 
küpe 2 roza yüzük 
2 pırlanta yüzük 
1 ~ift roıa küpe üç gümiiş iğne 
2 roza yüzük 1 suni yakut yüzük 
1 altın gerdanlık 2 altııı kordon l:ı . 
cfu-hem 

Hakkı B. 
Hallaçyan Ef. 

Nazile H. 
Ayşe " 

Nurettin B. 
Azize H. 3 pırlaatalı yüzük 

1 altın saat 1 altın kordon 
1 çift pırlanta küpe 

13,5 dirhem Latife H. 
Refia Halide H. 

1 pırlantalı kol düğmesi ( 4 parça) 1 
roı:a ve 1 pırlantalı kıraYat iğnesi 

Süleyman Niyazi B. 
1 pırlanta tek taş yüzük bir çift pır· 
Janta tele t.aı kol düğmesi bir altın halka 
bir altın bilezik Eyüp Sabri B. 
1 altın çalar saat 1 mineli altın saat 
hurda 1 elmaslı saat on taşı noksan 1 
altın şatlen 
3 buçuk miskal ıncı 
2 altın bilezik 7 ,5 dirhem 
1 çift akik kol düğmesi 1 altın halka 
ı altın yüzük 
1 altın hurda saat 
1 roza iğae 1 altın saat gümüş tabaka 
1 a1tlll bilezik saat 1 altın kö>tek 
1 pwlanta akar pandantif 
1 züınrüt yüzük 
1 pırlantalı kravat tğnesı 
1 roza pandantif iki rozayüzük 
1 roza akar pantantif 
1 pırlantalı gerdanlik bir taşı yok, bir 
çift pırlantalı gül küpe 1 pırlauta 
tektaş yUııik, 1 pırlentah pantantif 
( iki taşı yok ), 1 pırlantalı bilezik 
saati. 
1 roza dal iğne, 1 roza menekşe iğne 

Fatma H. 
Hulkiye " 

Fatma • 

inayet • 
Münire • 

Mürllvvet • 
Ihsan B. 

Radife H. 
Zeki B. 

Ramiz " 
Muammer H. 

Ayşe H. 

Rıza B. 

1 çift roza küpe altı. 
1 roza madalyon, 1 albD kolye 
1 çift roza küpe. 

Adviye Rabia H. 
Saime Havva H. 

Osman B. 
1 roza menekşe iğne 
1 pırlantalı kol saatı 
1 roza tek taf yüzük 
1 roza ağraf 

Fatma Nimet H. 

1 çift roza salkım küpe bir roza tek ta.ş 
yüzük bir roza menekşe iğne üç adet beşı· 
birlik iki adet iki buçukluk on bir adet 
bir liralık bir ecnebi zinet altını bir nazar-

Zarife Şerife • 
Faize Sadık • 

Hatice • 

lık altını Emine Nazire H. 
1 pırlanta tek taş yüzük bir altın çanta 
82 dirhem 
1 pırlanta tek taş yüzük 
1 roza pantantif bir roza yüzük ~ir çif~ 
roza küpe iki altın saat beş yarım lıralık zı 

Şaziye H. 
Adnan Rıza B. 

net altını bir altın kordon bir beşibirlik zinet 
altını maa kolye. . Süleyman B. 
Dört altın bilezik 350 dirhem gümüş Behice H. 
Bir elmaslı kehlibar sigaralık. Adnan B. 
bir roza yüzük bir altın bilezik saati 100 .. .. .. 
dirhem gümüş. ÜmmuGulaum H. 
Bir altın saat bir altın köstek 11 dirhem Şevket 

K~dri B. 

4574 
4597 
4610 

4651 

4749 
5110 
5118 
5174 
5371 
5483 
5512 

5703 
5755 
5914 

5961 

5980 
6071 

6124 
6170 
6184 
6267 
6327 

6386 
6475 

6543 
6548 
6549 
6672 
6722 
6733 

6891 
6906 

6957 

6968 
6984 
7005 

7026 

7035 
7077 
7206 

7230 

7388 
7443 

7483 

7486 

7488 
7547 
1559 
7562 
7599 
7608 

bir çift roza küpe iki roza yüzük 
bir roza bilezik bir pırlantalı yüzük 

Hasan Hüsnü B. 
Kemalettin B. 

bir pırlanta bilezik üç taş noksan beş roza 
iğne iki çift roza küpe üç roza yüzük iki 
incili nazarlık. Havva Dürdane H. 
bir pırlanta tektaş yüzük bir pırlantalı mi
ne acın saat Şevket B. 

Hatice H. 
Hanife H. 

bir çift inci küpe bir pırlanta tektaş yüzük 
bir çift roza küpe iki gümüt zarf 

lbrahim Etem B. iki roza iğne 
Cevdet B. bir pırlanta bilezik 

1 gümüş tepsi Hayriye Meliha H. 
Mehmet Rıfat B. 1 çift roza küpe bir püskül noksan 

1 altın yüzük bir, altın yüksük bir 
gümüş tabaka Havva Dürdane H. 
1 roza koldüğrnesi takımı beş parça Cemil B, 
1 pırlantalı gerdanlık ortası Ayşe Sabiha H. 
1 çift pırlanta tek taş yüzük bir pırlanta 
markiz yüzük bir altın bilezik Arara Ef. 
1 altın saat bir altın kordon 10 dirhem 
285 dirhem gümüş Hadice Bedri}'.e H. 
Dört buçuk miskal inci Salıh B. 
1 pırlanta tek gül küpe dört adet roza 
gerdanlık bir çift altın bilezik 26 dirheır Ayşe H 
1 roza kuş iğne Seher H. 
1 çift roza küpe Ayşe • 
1 pırlant:ılı ay iğne Samiye ,, 
1 elm slı aat Ebru ,, 
2 roza yüzük bir roza Türk altınından ok B 
iğne bir altın şatlen Ahmet R~ş"t · 
1 çift roza küpe ltfet H. 
1 çift pırlanta tek taş küpe bir çift roza 
bir pırlanta tek taş kıravat iğne 
1 roza marka iğne bir roza bil~zik bir 
roza yüzük iki pırlantalı yüzük bir altın 
bilezik h' · "' kordon 16 dirhem 
1 pırlanta iğne 
1 pırlantalı pandantif 
1 roza hurda dal iğnesi [6 parça] 

roza tek taş yüzük 
1 pırlantalı çıplak taş 1 altın saat 
1 çift pırlanta tek taş küpe 1 pırlanta 
tek taş akar pantantif 
1 altın saat maa kordon 5,5 dirhem 
1 çıft roza gül küpe 1 roza ok iğne 
1 alın bilezik saatı 1 altın saat 
1 altın saat 1 altın köstek 1 altın 

külah 
1 roza yüzük 1 altın saat 
1 altın saat 
1 roza tek taş yüzük 1 altın hurda 
saat 2 altın kordon 1 altın hurda 
şııtlen 
1 altın gerdanlık 10 altın bilezik 
46,5 dirhem 1 altın saat 
1 çift roza küpe 
1 pırlantalı tarak iğnesi 

Server H. 
M.m Palador 

Arazet 
Mehmtt Ali B. 

Fahri B. 
Sadettin B. 

Behice H. 
Atifet ,, 

Şaziye " 

Asiye Safiye ,, 
Ahmet İhsan B. 

Fatma İffet H. 

Hatice Faika • 

Fatma Halet " 
Ahmet Celal B. 

Fatma Fahire H. 
1 roza madalyon 2 roza yüzük 5 
miskal inci Fatma Zehra H. 
1 elmaslı saat (minesi kırık) 1 altın yüzük 
1 altın ağraf Azize H. 
1 altın saat 345 dirhem gümüş Mehmet Zeki B. 
2 elmaslı mineli saet 1 altın bilezik 1 el-
maslı şatlen 580 dirhem gümiif Emine Bühter H. 
1 pırlanta tektaş yllzUk 1 pırlanta gül yü- . 
zük 1 çift pırlanta gül küpe Saııııye H. 
1 pırlantalı yüzük 1 roza yürlılt 1 pırlaa- . 
talı kıravat iğnesi Mehmet Halıs B. 
1 albn aaat, 1 altın bilezik 8,5 dirher . Zehra H 
435 dirhem gümü9 Saide .. 
1 çift roza iki taş küpe Yerv~nt Ef. 
1 çıift roza küpe 1 roza gül yüzllk Ferıde H. 
1 roza ok iğne Zağrafos Ef. 
1 nazarlık altını 1 elmaslı 1 altın kalem 1 
roza kıravat iğnesi 1 incili iğne 1 altın 
tura 1 albn mühür 1 çift altın küpe. 

7630 1 roza yüzük, 1 ecnebi altını 
Halet H. 

Cıılalettin B. 
Mirat H. 
Fatma " 
Ayşe " 

Mm Eleııi 

7 661 1 roza resimlik 35 dirhem. 
7671 1 çift roza küpe [ iki taş noksan ] 
7698 1 altın bilezik 10 dirhem 
7773 1 altın kolye 7,5 dirhem. 
7804 1 pırlanta yılan yüzük 1 altın yüzük, 

7868 
7921 
7966 
7974 
7980 
7983 
8066 
8078 
8103 
8113 
8130 
8216 
8284 

8294 

8312 
8335 
8361 

8363 
8383 
8473 

8486 
8496 

1 altın aaat, 7 altın kordon 13,5 
dirhem 
1 çift roza incili küpe 
1 altın saat 
1 kravata yüzük 
1 çift roza küpe 
1 roza yüzük 
1 altın köstek 16 dirhem 
1 roza pandantif 
1 çift roza küpe 
1 altın saat 1 altın kordon 10 dirhem 
1 altın hurda kol saati 
9 miskal inci 
1 pırlanta tektaş yllzük 
1 çift roza .küpe 1 roza maşallah 
1 altın iğne 
1 roza resimlik 1 pırlanta kelebek iğne 
1 yakut yüzük 
1 çift roza gül küpe 1 rozll yüzük 
1 çift pırlanta küpe 
1 pırlantalı yüzük altı taş noksan bir taı 
kağıda sarılı 1 altın madalyon 1 altın 
hurda saat 1 altın püıküllü köstek 
9 dirhem 
l pırlanta tek taş yüıük 
22 adet pırlanta çıplak taş 4,40, 
bir çift roza gül küpe [birinin kohı 
kırık] 
1 çift roza gül küpe [bir taşı noksan] 
1 altın bilezik 1 gümüş çanta 

Esma H. 

Ayşe Ülfet • 
• Selime • 

Lütfiye • 
Ahmet Necati B. 
Mustafa Avni • 

Fuat Nuri • 
Emine H. 
Kadriye • 
Fatma ,. 

r ' evhibe ,, 
wedriye ,, 

Mm. Eleni 

Zehra H. 

Kemalettin B. 
Fatma H. 

Mehmet B, 

Mehmet Salim B. 
~aniye H, 
Yakup Ef. 

Ali Ratip B. 
Hasine H. 
Ninıet ~ 

Nazlı Nazire ,. 8511 
8517 
8536 
8539 

1 pırlanta gül yüzük 
1 çift roza gül küpe 
225 dirhem gümüş 
1 altın madalyon mai kolye llç altın 
halka bir gümüş kese 

Zeynep ,, 
Fatma " aciye ,. 

Leon Ef. 
Sadiye H. 1 çift inci küpe 8620 

8821 1 pırlantalı kuş iğne 1 taş noksan 1 roza 
Maşallah Sadi B. 
Bir roza pandantif 
Bir pırlantalı pandantif 
Bir pırlantalı yüzük 
270 dirhem gümüş 
65 " " 

Bir roza dal iğne 

Şekilre H. 
Münevver H. 

Naci B. 
Vefik B. 

Ahmet Vefik B. 
Fatma H. 

8748 
8777 
8827 
8832 
8836 
8843 
8916 
8921 
8950 
8972 
9015 

1 Çift pırlanta tektaş küpe 
1 çift roza küpe 

Makbule H. 
Mehmet B. 

1 bir altın şalden bir roza yüzük 
1 çift roza gül küpe 

Ihsan H. 
lbrahim 8. 

1 incili nazarlık üç altın sikke bir gümllş 

9025 
9070 
9071 
9100 
9154 
9172 
9241 

çanta 275 dirhem gümüş Fatma Naciye H. 
1 altın saat Hüseyin B. 
Bir roza yüzük Vasfiye H. 
Bir çift roza küpe Hayriye H. 
195 dirhem gümü~ Ulviye H. 
Bir roza dal iğne bir çift roza kllpe Karniye H. 
Onsekiz miskal inci bir zümrüt yüzük Mrhmet Senai B. 
Bir çift roza küpe iki çift pırlantalı küpe 
bir roza iğne bir elmaslı saat bir altın 
şadlen bir çift altın bilezik bir altın 

9958 
9332 

madalyon ma kclye Mm. Kıleopatra 
Bir altın saat bir altın köstek 9 dirhem Mehmet SaimB. 
Ilir çift!roza gül küpe bir karavana yüzük [ortası 
firuze] bir roza yüzük Hatice H. 

9406 
9494 

iki roza marka yüzük (iki taş noksan) Vasfiye H. 
Bir roza yüzük ortası inci bir altın kol saatı 
bir kümüş tabaka Kemal B. 

9532 
9621 
9672 
9693 
9754 
9768 
9770 

Üç roza yüzük Emine Şerife H. 
1 çift roza küpe CPmile sabin: H. 
1 pırlanta tek taş yüzük bir pırlanta yüzük Naime H. 
1 roza rnedalyon bir gümüş çanta Faik B. 
1 roza yürek ikiz Ayşe Mihri H. 
1 pırlantalı gerdanlık Osman Mazhar B. 
1 pırlanta tektaş yüzük bir roza tek 
taş yüzük bir pırlanta tek taş yüzuk Sadiye Zeynep H. 

9797 1 çift pırlanta küpe altı • Düşize H. 
9832 1 pırlantalı bilezik Hatice H. 

Yukarda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat mukabilinde 
Emniyet sandığından istikraz eylemiş oldukları rnebaliği vadesinde 
tediye etmemelerine mebni kendilerine · alelu~u ihbarname tebliğ 
edildiği halde gene tesviyei eyn eylememiş olduklarından ecnası 
yukarda gösterilen merhunattan deyne kifayet ed ecek miktarı sandık 
satış amiri ile icra memuru huzurile teşrinievvel 929-3üncü perşembe 
ve Sinci cumartesi günleri saaUOdan 16ya kadarve 6pazar gilnü saatlO 
d:ın 12ye kadar sandık satış amirliğindeki cama anda teşhir ve şehri 
mezkurun ?inci Pazartesi günü saat 14 te Şehtemaneti Sandal be
destanında bilmüzayede satılacağından talip olanların teşhir günle
ri Sandık satış amirliğine ve satış günü mahalli müzayedeye ve te' diyet 
deyn veya tecdidi muamele etmek isteyen rnedyunların hitamı müzaye. 
deden evvel Sandık idaresine müracaat eylemelerı lüzumu ilan olunur 

Matbuat umum müdürlüğünden: 
Aııkarada matbuat umum mlldtirltiğünde seksen lira aylık ücretle iıtih· 

dam edilmek üzre yeni harflerle seri vazar ve Franmcaya aşina bir daktilcıg. 
raf hanım alınacıJttır talip olanların 6·9·1929 tarihine le.adar ba iaıida Cu· 

madan miada lıer gun ıaat ondan on ikiye kadar htanbul vi!Ayeti matbuat 
memurluj!;una mUracaatları. 

H atçe ~e,·re~ Hanııwn, K.enıal il <lc;o 
borç aldıgı iki bin Uç yüz liraya mu· 

habil birinci derece birinci mra numarası 
ile ipotek göıterdiği Üsküdar Bul~rlu 
karivesi t,.·e caddt:aiade yeni 38 "I'o. maa 
balı; . hanrınin birinci ihale.si yapılmalc. fuc
rc otuz &ün müı.ayedeye konulmu,tur. 

H ııdnt.lu: Sarı ihcahim ve kabzımal ha· 
cı mehmet • ye üst tarafı yol ile mahdut 
iki bin sekiz yüz kırk ddrt arıın lerbıınde 
araziden bet yüı altı arıtn umum binalar 
mütebakısi bahçe olup dli kadar muhıe. 
lif B1eyva ağacı ve kuyu vardır. Çatı ka· 

tındiın maada ilç katlı ve U~ kı11mdan iba· 
ibaret kı•men mnhıacı tamır ahıap emil· 
kin evsaf •e müııemilitı. Çini d~eli iki 
Jııaylı iki bodurum odası iki odun. ve idi· 
mUrlilk ~I aralık, dert •ofa hır kıımı 
ytıklük ve dolaplı on dörı oda, altı heli, 
biri hariçte ikı mutfalc, üç merdiven altı 
dolap, bir ahır '" saireyi havi olup bir 
kı>mında \lehmel Ali B. diğer kıanıında 

Avni Ef. diğer kıemında Vu•laı H. kira· 
cıdır. lıbu emlaki almak ve daha ziyade 
oırenmek i•teyenler kıymeti mubammiae
Iİ olan dört lıin durt yilı otuz iki lira alt· 
aıt kuruı11n yilıde OD nisbetiade li'"Y ak
çeıııni ve 929 • 915 dooya nllmaruila Lı
tanbol dördüncü icra mamurlutuna miln· 
cart etmeleri ve 30 .9 · 929 iarilıinde aaat 
14 den 16 ya kadar ıatiaayede d..am ıde. 
c~l illn olunW'. 

B eyoAlu befiııci Sulh hukıılı: h&lıimliplı· 
den : Bir borçtaıı dolayı mahcuz ve 

flll'\lhtu mukarrer karyola, koneol maa ay· 
na, orta masası, yatak, yorgan :ıo · Ağa• 
tos. 929 Cumarteei gi.laü Mit on ikiden 
itibaren Sirlı.ecide "Devriılcr aokağında 
N., 9 Afyookarabiaar otelinde aatılacağrn· 
dan talip olapların meıkfır gün ve 1&atı~ 
mahalli müzayedede haz.rr bu.luudurulacalt 
memurine mi.lrar.aatları ılln oluau.r. 

I etanbul icra daiı~inden : Birdeyni 
muhkOmbibin temını zınınında mahcua 

ve furuhtu karargir 1-735 belediye numa
ralı ve 503 Fiat marka bir adet açık 
otomobil 29·8-929 r.11embe günü aaaı on 
birden oıı ikiye adar tauim meyda
nında furuht edileceğinden talip olanlanıı 
mahallinde hazır liulunacak memuruna 
mı.,.acaılan ilin olu.nur. 

1 ~ta.nbul lcr_a. . Jtureı:un~en : .\&ım Beyin 
ı;tıkru ettığı otuz hın kurut mubbi. 

!inde İbrahim bey ubteoine veklleti devri· 
ye ile vefaen mefrui bulunan F.,ilpoultaa 
da Ali Pa,ayı cedit ınaha!Jeıinde Kurub. 
vak caddesinde atik 61 cedit 6$ numaralı 
S.4 200 kurut varidatı g&)Tl mıyeli 103I 
zira 21 santim ve bilme•ba talalllu -
zat kaimeoinde muharrer ceın'aıı 917 Iİla· 
dan ibaret Ula Mehmcı Ala vakfuıclıaıa 
~·a bahçe ~ht1ı.ı ~ir ~·P ~BDCDİD OD ild 
hısse ıtıbanle ıkı hineoı iRdelmllyede 
beıyüz lira bedelle lalibi ııhteoinde ilıelel 
eneliyeti bil'icra ihaı.i kat'iye!i için °" 
bet gtın miiddeıle mü .. yedeye lonulallf· 
tur. !\1ezk0r haneııiıı aokak kap111 6ııil de. 
mir korkuluklu mermer aabanlıklı .,. _. 
dive.ıılidir, ııeıııia ı..ı.ada l<ÖlllılldQlı. .,. 0o 

dunlulı. olarak da iki bodrum ve bir oda 
vardır. Birinci katta oemini ıııer111<1r ı.elııt 
yük ve dolabı mevcut dt.<t oda w bir "6 

ve i'bu sofa üzerinde aba&p bölme ile ilı.i ıu. 
ıııa ıefrik eçilmihir, Maa mualu'-' bir Mk 
zemini cini uı:.lı: bir koridor Ye ıwr- ti 
ai mefrul ıııu. mulıık ııuıoa7ılı: reılldi 
tekneyi lıavi alatw:ka ocaklı bir ......_ 
ili; oeddi mevcut bir bahçe ve balı~ ı,. 

havuove bir su lıam..; maa mıulllk -
tekneli me•out lıU ~....... ~e meycJ 
oo kadar e.-ı mtıuaiıre -.ı.. 
malta tatı mefrut alaıurka Si ocak .,. 7• 
li dolabı .,. maa mualu.lı. ıııemııer teıMll 
Jl!OVUUt bir Ç"flDCyİ 'f8 zemini roakli tıia1 
hır gusuUıantyi havi bir -'* 1'lltc. 
ilıiııoi hı bir ııofa, bir ..ıo.. ddrt .. iM 
lıell, üçilncil kat höyük lıiı oofa, bir kiler 
İlli çatı arul naıini çinko bir lıelk t,g 
ilıareııir. Zemin katı lıagirdlr. ~ 
Y•nıı;tn duvarı marııilya tulaııı w llQ od..ıa 
alekıirik tertibaltnı havidir, lıaııede a
zan ve Mobmet Beyler kiılcodala. ... 
uıallmat o2Q • 4006 d.,.,...ı..iR. Ta.le .... 
aamla talipleriıı hİ9efe IDlllip b,_. 
mubammiııeol olan 689 linıU yttoıie -
nispeıiııde pey akçeaini ...,._,e t..ıı

etmeleri ve 14 · Eyltll • 929 tarilılılıle • 
14 den 16 ya kadar ilmi« htır..ı 1ı:poia. 
caaından mllflerilerin tarilıl me&lı:Grda Jı9. 
zat ••ya bil vekile hutr bul•m melen ilb 
olııowr • .._; J 



Tayyar<e fP)üyangosu 
VlEDI <CD TIERTDP 

lkiNCi KEŞiDE: 11 EVLCJLDEDIR. i 
BOY .. K iKRAMiVE:I 
35, 000 LiRADIR ır~.· 

AVRDCA: 

1s.ooo ;ı~ 
1s.ooo ı· 
12.000 f: 
1 O.OOOlirnlık ikramiyeler ve~~ 
1 0.000 liralık mükafat ~ 

i 
bu keşidede cem'an "3,900,, · 

numara kazanacaktır. 
30 000 Lira kazanan 9924 numaralı bilet: f ıtanbul, 

Trabzon, hıair ve Turgutluda. 

18 000 Lira kazanan 30811 numaralı bilet: İstanbul, Edirne, • • 
fzmir, Acıpayam ve Samsunda. • 

15 000 Lira kazanan 33166 numaralı bilet: İstanbul Haymana :HjE 
hmir, Ödemiş ve Samsunda. ' ' I! 

• r;1; 
12 000 Lira kazanan 12759 numaralı bilet: İstanbul, İzmir, ': 

Çanakkale ve Samsunda. 

10 000 Lira kazanan 32575 numaralı bilet: İstanbul, 
Içel, i&mir ve Osmanelide Satılmışbr ... 

-~. ~-~-.irltl~~-= 
~::::::::·········· ............ ~ ............... ~~ ..... . .......... !?~.~~~-~~~~~~.~-~~! .................. ! 

SATILIK EV 
Kumkapıda şeh Ferhat mahallesinin havuzlu hamam caddesinde 

No. 47; 3 kattır bodrum katında odunluk, kömürlük birinci katta 1 
oda 1 bela 1 sofa ikinci katta 1 oda 1 sofa 1 hela üçüncü katta 1 oda 
1 sofayı n1üştcmildir muhammen bedeli 2000 li,~adır, müzayede 3 
Eyini 929 tarihine müsadif Salı günü saat 15 te Defterdarlıkta yapı
lacaktır. (902) 

Istanbul erkek muallim , 
mektebi müdürlüğünden: 

Bu sene muallinı mektebine girmek 1steyenler 
berveçhiati vesikaları hamilen Perşeınbeden n1ada 
her gön 14 ten 17 ye kadar mektep idare~ine mü
racaat e'·1emeleri: 

1 .. Hüviyet cüzdanı. 
11 Mektep şahadetnamesı veya tastiknamesi. 

111 Dört adet fotoğraf (vesika) 
Birinci sınıf naharidir. -

Vilayet daimi 
-

Adet 
150 
100 

5000 
400 
300 
400 
150 
150 
300 

'300 

encümeninden: 
Saç soba 
madeni soba 
'siyah boru 
yerli dirsek 
Avrupa dirseği 
kalvanizli boru 
tabla 
odunluk 
ıtürek 
maşa 

200 anahtar 
300 şapka . ~ . 

ilk melctepTere muktezi balada müfredatı m?harr~r levnzımı teshi
llTye 4 Eylul 929 Çarşamba günü s~at ~n bıre. kadar kap~lı zarf 
u l'yl ü k k ı uştur talıplerın temmat ve teklıf melc-

P ,;ı: .rt • 11'.. IJ A !\i. '•11 to 2o. ltJ:...'9 

w 
__ J~!! 

sl<eri müna· 
l:asa ilBnlari: 

c::::~~d:kı::L:·M~·M:::cl:fil;;t-:ı::ı.=----ı 
komisyonundan: f 

.............................. ... ............ .... 
y rsli mamul tındıın 175000 metre yazlık elbıselik. bez mubayaası _kapalı 1.arfln 

miı.n.ıkıısaya konmuftur. 1Jıalcsi 5 • fylul • 929 tarihi. musadıf perşembe 
günü car.ı on dört huı;uktıır. Taliplerin şartname ve ııumunı•sinı goımek ıızre her 
guıı Ankara ınurkez satın nlma komis}onuna muracaatları ve mi.inakaııa)a iştirak 
edecddcrin o gün ve aaatıudarı evvel teminat ve teklif mektuplarıuın makbuz mu· 
kabilwde mezkOr komisyon riyasetine te\di e}lemeleri. 
M &"lİı;a ve civarındaki kıtaatın ihti)acı olan Sade yağı lıapalı zarfla :"1ünakaeay~ 

konmuştur . . ihalesi ll-eylıH-929 ~11rşamb:ı gunıi saat 12 ~e Ma~ıs:ıda asken 
ı;:ıtın alouı komıs)oou11dn )apıJncaktır. TııJipleri.ıı şartııame ı;uretını konııs)onu?1uzda 
gormeJcn \e teidifnamelcrini temiııııtlarile beraber .M:ıwsaı..lakı mezkur komıS)ona 
vermeleri. 
D i)arbekirddti btaaatın HayY~uatı ihtiyacı olan arpa kopalı zarfla n_ıilDakasaya 

konulmuştur. İhıdesı 12 • eylul • 929 pet'§embe gunu .ut 14 te. Oı)_arbekırde 
asken tın alma k.ouuıı)onw.du )apılacaktır. Taliplerın Dı)arhekırdckı meı.kOr 
komıs} ona mı.ırııcantları. 

A nkar.a merke2 ihti}aeı için Haydarpa:ıada te&liın 400 ton kok komürü kapalı 
zarfla muııakaeayn konwu§tur. lhıılcsi 7 • eylül • 929 cumarto&. gfinu _ııaat ~5 te 

Ankarııda merkez llı!t~n. alm~ komisyonun& yapılataırur. Şıırtn~mesı euretı koınısy~ 
n unıuzda :ıuc:rzcuıtur. hlıplenn şartoaıuesinı gö_rmek üzre komısıouunıuza ve tekhf· 
namelerini vormok üzre teminntlarile Aıak.awıd<ılri me:Rcar komisyona muracıaatları. 

M erzifondaki kıtaat&n ihtiyacı olan arpa kapalı :arfla möıaakasaya konmuştur. Ihalesi 
S.eylul-929 pcrşenbe günıi saat 15 te Merzi(onda askeri satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. Taliplerin Meni.fondaki mezkur komiııyoua müracaatlan • 

M rzifondak.i kıtaatın ihti}acı olan sam.an kapalı zarfla munakasaya koııulmuştur. 
ihalesi 7 • Eylıil • 929 cumartesi güııu 6.'.lat 15 te Merzifon da askeri satın alma 

komisyonunda yııpılec.ıktır. Taliplerin '1 •rzifondai meıkOr komi~yona muraca tları. 
yerli mamulatından otuz bin metre pijaınalık bez mu.h~nansı kapalı :zarfla munııka • 

6a)A konulmU§tur. ihale 4-e)lul-929 tarihine musadif çarşamba saat 14.50 taliplerin 
§a"rtname ve numunesinı gormek tizre. her gün Merkez satm alma koıııisyonunn müra· 
~tları münakaııa)a iştirak edeceklnnı o gün ve seatten eH~l teklif \'e teminat mek· 
tupl.ırını makbuz nrnkabılırıde mezkür koınisyon riyasetine te,·di eylemeleri. A kerı ihtı}aı.:ı ıçiıı )ınnı t'kız ton kok koınuru aleni uıunaknsn,a konnıuştur ihalesi 

28 eguııtos ~~9 f:-ıtrşaınlıa gunü snat 14 komı )Ollumuzda )apılacaktır taliplerin şart· 
name suretini konıi )Oııumuzdruı almalan ve şartoaınedeki tarzda te'minatlariyle ko
misyonu müracııatlan. 

Ç orumdoki kıtaa.tıo ihti}acı olan erimiş Bhde yağı ve arpa kapalı zarfla mıinakıısaya 
konJl'u~tur. llıalcleri S.e)luJ-929 p~'fşenbc JCllDU arpa saııt 15 te ve eriıuiş sade 

yııf:ı ~t 17 de Çorumda askıı~i satın al!ııa komisyonunda )ılp !acakıır. Şartnamesı su· 
reilcrı Samsuıı, Amae)a, Merzıfon asken satın ıılma komisyonlarında mevcwttur. Ta· 
liplerin Çorumdaki askeri satına ima komisyonuoa müracaatlan. 

Askeri ihtiyaç ~in 3 3 kalom Rontgen cihaz ve malzeme i kapalı mrfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 31-8.929 cumanesi günü uat 14 te yapılacaktır. taliplerin tart· 

n:ımeyı komisyonumu:ı:dan bedeli muka.bihııde almaları ( şarınameyi lzmirde milltah· 
~em mevi~ı .le Arıkarada merkez ~tın al.1:11a komisyonları•dıı da fZurebiJirler) ve tek· 
lıfnamelerını şartname mucıbınce ıbale guu 're saatın<lan e\el komis)onııwuza verme· 
leri ilnn olunur. 

1 zmirooki kıtaatıo ihtiyacı olan Kuru fasulye kapdlı zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 17-e} lill·l 929 salı günü saat 15,30 da İımıirde askeri f!ahn alma komis} o.aun· 

da yupılacaktır. Taliplerin §ol!rtnawe euretuıi lcom~onumıada görmelerı ve tek.lifname
lerini teıninatlarile lieraber !amirdeki wezlı.Cır kOWMl)OUA venııcluA. 
A skeri ihtiyacı İQİ.a 250 toa Jevemarin kömiirü alooi muaakasaya konmU§tur. Iha • 

lesi l9-e) lu1·929 j,eqeııhe Süııü ııaat 14 te J&Qmıı} oııuaıuzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartname suretini komiayoaumii»dan almaları ~ gartna•&deki tanda temiaatlarile ko· 
misyona milracaatları. 

J zmirdeki kıtaatın ihtiyacı olan Ekmeğin pieirmesi kapal• zafln münakasaya konm~l-
tur. ihale. i 15-eylül-1929 pasar günfi saat 15,5 te İzmirde llikeri atın alma kowıa • 

;>:onunda )llpılacalı.tır. TalıpJerin şartname suretini konıiS)ODUll'\uıda gürnıeleri ve tek· 
fünamelerinı ter:ıirıatlarile beraber İınıirdeki meskilr komis)ona vermeler'i. J zmirdck.i kılaatın ihtiyacı olan Bulgur ve arjıa ayn ayn §IWtnamelerle ve kapalı 

zarfla munakasaya konmuııtur. !halesi l<>-eylül-1929 pazartesi günü saat 15,30 da 
lzmirde askeri satın alma kOlllısyonunda )&pılacaktır. Taliplerin §llrtname sure1ini ko
misyonunıwda gbruıeleri ve toklifnamelerini teıainatlerile beraber bmirdeki mezkUr 
komisyona 'eı:meleri. . ......................... , ················••··········· 
l.~??.~:~.~~!?:.~:!.~~~~~?:~ .. ~?.~~~?.~~~~~~.J 
K ıtaat ihtiya~ı için 450 çeki odun 36170 kilo Saman 1120 kilo Sur 5000 kilo pırinp 

ayrı ayrı pazarlık suretiyle Mubayaa edilecektir. İhalesi 26-8 • 929 pazartesi günü 
saat 10 dan itibared yapılacaktir. Taliplerin §llrtnamesini görmeleri \'Z Şartnamede 
yazılı olan Şekildeki te'minatiariyle k mİ&)ODurnuzda haıir bulunmaları ilin olunur. F ınn için bir hamur makinesiyle sair malzernelerl mubayaa edilecektir. Jbale 27 • 

Ağustos· 929 Salı günü saat on beşten itibaren yapılacaktır. Taliplerin yevmi 
mezkurda llomis}onmuza gelmeleri ilin olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için 899100 Çelı.i odun. ~ıızaılık suretile mubaıa~ edil_ccektir. Ihal~~ 
29.S.929 perşenbe günü saat 16 ten ıtıbaren )apılacaktır . Talıplenn p.rtııJimesını 

görmeleri ve şartnamede yazılı olan şekildeki teminatlarile komisyonumuzda hazır 
buhınmalan illin olullur. 

K ıtaat ihıiJ acı için 7400 kilo üzıim pazarlık sureti le mulıaıaa edilecektir. Pazarlığı~ 
ihalesi 28-Q..929 Çarsamba günü saat 16 da )apılacaktır. Taliplerin şartuamelinı 

goKa.eleri ve ~ıııaaode •yazılı olan tekildeki teminatJarılcı L:omiS) ununı12zda hazır bu· 
lurunala 1 ilin ohznur. 
Kıtlı~t lbtiyMıı için 1168389 kilo koru ot pazarlık suretiyle mubayaa ~~lecektir. iha· 

len 3~ıf.p~toe 929 tarihine musud:f oumartesi gıinu saat 15 den ~tıbar_en lapıla· 
c.ı~tır ıalıpWırııı ~artnamesini gormeler1 ve §&rtnamcde yaıılı olan şekıldelr.ı te mınııt· 
larıyle koa.Uıı onuuıuz4ia hazır bulunmaları illkı olunur. 

Kıtaat ilıtıJaı;ı içıu 1157459 kilcı kuru ot p:ıU\,.I k ıuretile mübayaa edilecektir. Pa· 
zarl~ın ıha[esı 26 pu.&rtesi f?Ünıi saat 16 da yapılaoM:tır. Taliplerin şartnamesini 

glJnııclerı '!e §atrıııruetle yazılı olan şekildeki tcıninatlaıilıo komisyonumuzda hazır bu· lunmaltırı ılV.ı olurıı r 
Kıtaat ilıtıyac ıçiu 

0

20000 kilo saman ve 32000 kilo Yuıaf \e 150 çeki odun ve 14111 
kl{o ot .pa~ulık auretıyle muba1aa edilecektir . llıaleııi 28.S.929 çargamba gtiııü 

' 1at 4 t. n ıtÜ>llron "iapıı.acakllr.ta1iplttin §Srhıaı:neaini görınele.n ve §lll'tıııvnede yazılı 0 !_ll şekı df'~ı tc'muıatfa.riy:e :L:omisyonumııada bıwr btiluuıııalım tllln olunur. K ıtut ıh ı}'ll ı iı;iu 8590 kilo kırmızı domııe pıı.ıari~ tıuıetDe mubayaa edilecek· 
t ı· Ilıalesı 28-8-~9 çarşamba g!hıiı saat 14 te yapılacaktır. 'falıplenn şart11&meaini 

f!1 or.ı:~. <'r ~ e art• anıedc yazılı olaıi ıekildoki terninatlarile komi!yonuınuzda hazır bu· unnuuur ılau olunur. 

7 

nıilli 
z 

....................................... ,, .............•. ] 
t ...... ~:~ .. ~:.t?~~~.~-.~~~!.?~~~ .. . 
11576 metıe Efra elbiseliği Şayak kumaş Kapalı sarfla ihaleli 1616119 
5404 • • kaputluğu • • pazarteti güıW Nat 14 le. 
950 • Talebe eJbisefiği gabardin kumaş • • • 15 •• 
350 • • kapnılıığu fl&yak. • 

48000 • Yerli amerikan bezi • • • ii-"9119 
9900 kilo Kösele eah güau Mit 14 te. 
4500 • Vakete 

250 adet Meşin 
20 kalem Elbise dikiş malume!i 

• c 15 &e. 
Kapalı rarfla 28-8-92.6 Çlllllll· 
ba gilDa .. t 14 ıe • 

1770 metre Talebe elhiseliğı beyaz keten kunıl§ Kapalı zafla ibııleti 2t> 8-929 
21490 • Efrat elbiseliği keten kirpas ÇU'fanba güoU eaaı 15 " • 

1374 • Şapka kılıflığı be)·aı kumn§. . 
:\1illf miıdafaa Yekaleti deniz kuvvetlerı efrat ,.e taJehesi ihti1acı için yulaıda 

):azılı cş}a ve malzeme hizalannd~ muhar~~r gün ve 9!1atta ib~len icr~ ediıec.dr. 
~rtnamelerini görmek ısteyenlerw her gun v~ek ısteyenlenn yeTmt ilallede Dl· 
harrer aaatta Kasımp~da deniz satın afma komı6) onuna mümoMMu-ı. 

9000 Ton Rtıkompoze maden<:ömilr~apt zarfla Ibalei katiyyesi J.&9.919 
çarşamba saat 14 te . . • 

1200 Ton L8.\a111ıırin maden kömüru kapalı ıarfla !halci katıyyee& 18-9-929 
çarıamba saat 15 te . . . 

1000 Ton ı..,aouırin maden kömuru kapalı ıarlla lbalei katıyyaa J8.S.929 
çarşamba saaı 15.S da .. 

M.M Vekaleti D~n.z kuvvederi eefaini harbiye ,.e mÜes9eial ıçuı tıalı&de •=· 
Rekomr.oze ve La anıarin maden koumrleri )Uk.anda )Atıh gün \e ~ 
icra edılece~tir. şartnamelerini gormek isıiyenlerin 'rC her gün \'er~e.k ıtıey.Dleriıa 
yevmı ıhaledo munarrer Wdta Kaitı11 pqada deniz satın alma kOlllll)"ODwa& J8ill. 
caatları. 

••• + + 
7000 kilo sade N 29Ağuetoe91J Per§enlıe aaat 14 de. ı "'--'-·• 

16000 kilo pirinç " " u " 15 tt. ) puar\ı'IUa -
12000 kilo şe11er " " " •• 15.Sda.) 
35000 Ayak Amerikan Vidalası 31Ağuatoı929 cumartesi 1aat l4 de Paıarldı:ıla 

3000 Metro maui dimi " " " " 15 ek " 
1300 Metro patiska " .. " " 15.5 de • 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için hailde mnbarrer erzak ve mal1eme bpah -' 
usulile \Uku buları teklifler gali gorulmü~ olmakla hizalarırıda mWa&rrer l6D ve_.. 
pazarlıkla ibalelerı icra edilecektir şartnameleı:ini gormek isteyeelerie iller &ID .,_. 
istc)eııltrin Je~mi ihalede muharrer saatta Ka ımpaşada Denis Mtııı alma .ko~ 
nuna muracar.tlan. 

-. HUMMAYI MURZAGI - JSITMA 
KANSIZLIK - Zafiyet ve k uvvetslzllk bai'Nrıdl 

.... - ' 
KINYUM LABARAK~ 
il• hazım, dlfll humma n llutHt ıarıblaı 61tiNI .... 

, .. 
YefMkten ••"1 w rı so .. btr Ulrir 1cı..._ 

. ·rst;eı - ~ 
'":" ı&cıaneWd• ...., • ......,. ~ ca.YINlnJ,,. ~ 

. tt. Rw Jlıce'- ""' ... 

Yüksek mühendis -
mek.tehi müdürlü~nd_en: 

Cinsi : . 
200 Çeki Rumeli mefe odunu 

7000 Kilo Rumeli mangal kömürü 
Mektebin ihtiyacı olan yukarıda yazılı odun ve manpl klalrO 

14 Eylul 929 tarihine müsadif Cumartesi günü 10,30 da mBnak•11ı 
icra edilmek üzre aleni münakasaya vazedihnit olduj-uadan tllp 
olanlı:rı·ı şartnamu ni görmek üıı:re mektep idarC8Uae münCMd.•ı 
ilan otur ur. 

3 
3 
1 
2 
s 
7 
1 

24 
1 
l 
1 
l 
1 
1 

11 
2 
2 
7 
1 
1 
1 
f 

Istanhul ithalat gümrüğündeD: 
demet 139 kilo livba uç 

" 152 " 

" 50 " 
balya 206 ,, 
aandık 266 ,, 
Paket 28 ,, 
paket 11 
sandık 588 

" ,, 
çuval 6q 
bat 27 
sandık 50 
top 7 
patlak 13 
adet 00 
sandık 284 

il 

" 
" 
il 

" o 
., 

40 ,, 

" 
,, 

oluklu ,, 
matbaa katıdı 
yaprak teneke 
puplin 
set en 
karfiçe . . 

ÇiVi 

kahve 
pirinç boru 
kesme şeker 
yün mensucat 
zehirli buyu 
tunç heykel 
tarçın 

tarçın çuval 
çuval 

adet 

" 

36 " lana kına kabufO 
O oyuncak tüf~k 

demir tava 
00 

980 
650 
450 
410 

il 

" " 
el makineai 

" " 
demir körek 

" 
,, ingiliz anahtan 

x..-

su ı e m na asaya onu m .. tevdi eylemeleri. 
tuplannı vaktı muayyene kadar encumene • 

Vilayet daimi encümeııınden: [Mekitihi.;d;;;i~·;;;;;~;i;:·k:;:ı:i;;~;;;d~~ ... 1 
·~~u: .... ····,··········· ....... ..._·····~~·················· 

2000 : Keten tohumu 

1 
3 
1 
2 
ı 

" 150 
çuval 000 
sandık 30 
balya 125 
adet 1,500 
sandık V 

,, Jhlamur elyafı 
O ipekli mensucat 

,, S K sedef diitme 
,, 1.endir ip 

1 
8ill 

Bedeli keşfi 
lira Kuruş 
860 20 Aksarayda kiin Murat paşa med~esesi 
335 64 Siileymaniyede kain tıp medresesı k 

1 Yukarıda yazılı medreselerin tamiratı aleni münakasaya 0~~ • 
~uştur. 15 Eyliil 929 Paıar günü saat on birde ihale mu~m:Iesını~ 
ıcrası mukarrer olduğundan taliplerin idarei hususiye hey etı fennı· 

Ycs inden alacakları ehliyeti fenniye vesikasile encUmene müracaatler
1
. 

f' Dü;:ı-;;~ükoi ·~;d:;·:~~;~i;;.; 'k~;i;;~~~d;~:. ·1 
....._~,*'••••••••••••••~o•••••••••••••••••••••••••••••••••• il :ıva kıtaatının (5000) kilo ead yağı kapalı zarf ile ve Jriln milddetle illin edi~· 

mi,sede tali zuhur etmediğinden kapalı zarf usulile ; ıdcn bir hafta tl'mdıt 
tdilrnıştır. 28-S.9~ çarşanba günıi aaat 14 te illale edilece~n n taliplerin komisyona 
lllUracaatları. 

9000 : Burçak 

k 1 l'cn ta bikat mektebi gnvcrcinJerl fçfn lıallida cins ve mikdan muharrer iki 
.a em em ayrı ayrı iki ı:armaınede olarak ve aleni muııaka.ııa suretile sa&ın alına· 
c:ıktı[· Murıakasııl.arı 8 • eylül • 2 pazar gunü aaılS,30daHarbıye ınekkıbi yemeki 
~ne erı ı..ı ıındcki Milnakusa mahallinde ıcro kılınacaktır • Taliplerin şartaııwıeler· 
ıçın ınah Ilı ntf':ıku.rdakı komis}ona ve i~tirak için de münakasa 111ahalinde hazır bulunmııL.rı ılan olun.ır. 

A skeıi m ktcpler ıhtıya t için 4000 kilo irmik aleni miiiıakasa 1Uretife utrn 
alınacaktır. M n ka sı 27 Ağustos 2 Sah günü aut 14,30 da Harbıye raek· 

tebi )Cmckl. neien eınuu.ki ınahrJli mıh&U!undn icra lulınııcak.tır • :ralipl~rin 
~rtnlnıesı ıçuı k<:>rnı }Ona mur c.:ıatla ,. ve ıştırak içi.o de pıtnamesı veçhıle milna 
kua mahallinde hazır b:.ılunulruası ıla~ olwıur 

A ıkeri mektt;plter ıçin kapalı ıarflo yapılan ınilnakaaaıındıki tııtı gali görülen 3000 
ti.':ı"ke g ıı.41 23 ;Ağusto~- 929 Ç.Urşamba giınıi saat 15,30 da Harbn e mek~1;bi yo-

1.: hJvt:lerı mkdekı mıh .. lıı ma:ı ı ı Ja pauırl kla Ntırı alın&caktır. 'raip1erın }art· 
:~eme 1 'ç"n kurnısH,nwnı za urnracaaılıı • ve iştirak ıçın do pnz.ırıuc. ınahııtllındt' huır 
bulunma s 1 14 .>lunı.r. 

1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 

" batul çanta 

,, D Z 
c 
H 

60 kilo 

" 
il 

,. 

B 
62 

y 68 
B 4,500 

A D 12,500 

,, 
" o 

adet O o 9 
sandık A Z O A 47 ,, 

o 
o 

....... 
•:-ot 

pantalon uk111 
pirinç ve teneke taba~ 
purıelin abde,.ae tqı 
ajaç .-ıene 
ipek meD1Ucat 
bedi .,.ç ıulonk 
meMUCA ~ fanilellk 

Y K 227 kilo ipekli pamuklu meuucat 

JPES 69 ,, 11 " 

..., 
8111 

•mp 

Balada mu1ıarrer 36 kalem etY• 29-8-929 ÇarJA!"b~ alnWWt 
itibaren lstanbul ithalat pmrijj-ii l&tı{I aabuıad• bilm.,..yedo A• 
bl.oc.U-ı ilin olunur. 
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' Seyri sef ain 
.ı; er.kez, centası: t;alaıa t...opru lıa· 

şında Be) oğlu 2362 
Şube Acantaaı: Mes'adet hanı ahında 

staobul 2740 ---
iz mir. Mer:~in sür'at 

postası 

.C Cumhuriyet) vapuru 27 
Ağustos Salı 12 de Galata rıh
tımından kalkarak Çarşamba 

_abahı lzmire ve akşamı lzmir· 

den kalkarak Antalya Alaiye 

Mersine gidecek ve dönü~te 

Taşucu Anamor Alaiye Antal

ya lzmire uğra) acaktır. 
----

Ayvalık sür'at postasJ 
{MER .. İN) vapuru 27 Ağustos 
Salı 17 de Sirkı>ci rıhtımın
dan hareketle Gelibolu Çanak
kale Küçükkuyu Edremit Bur
haniye Ayvalığa ~iedeck ve do
nüşte mezkOr iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız ) olcu 
alınır yük alınmaz. 

Kadıköy hattı 
Kadıkbyünden 14,35 de ka

lkan \'apur 28 A~ustostan iti
baren 14,30 da h:.1kucaktır. ., 

11 a veEytanı Banl{aSı san
)U ~uhesinden: 

Kire.ilk d:Ukka.,.ıar 
Esas Nosı Mevkii 

165 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Hamalbrşı sokağında T!am•.t<ı.y cactde~nde Av-;;: 
pa pasajı namiyle maruf pasaj derununda ma oda yirmi iki bap dükka~. 

Balada muharrer ~ükkanlar ayrı ayr\ kiraya verileceğinden talip olanlann ihale ~üni:ne müsadif 4-9-929 
Çarşanba günü saat on altıda Bankamıza müracaat eylemeleri. 

ıEmlik ve eytam bqnkası umum mü .. 
ldürlüğündsn:. 

Mevkileriyle ev:-afı mahsusası aşağıda } azilı '.:lir ı· ~~ : m~~i<i;ıı satışı mü zadeye konulmuştur. 
1 - Müzayede (kapalı -:arf) usuliyiedi r. 1haie 9-r..ylıit-929 tarihinde banka idare meclisi huzuriyle . 

edilecektir. Talip olan!ar beher mülkün t İ"!asır.da ).!ÖS!er!len rmktarda teminat iraesine mecbur Oı!lıJ uu 1 
teminat varakasını tPkiif mektuplarıyle beraber :mık!:~·.::. ·;-:uk..ıbilinde t>izzat ·ı1e ;ahut i haıe meclisine ye- ı 
tişınek üzere taahütlü olarak nostaya tevdi ~derf pr i 

2 - İhale bedeli ilk taksit Deşİll alınT1k .anivlc ~~ki;: sonevi müsavi taksitle istifa olunur. 
3 - Talip olanların Istanbul ' e ya ,rn:r ~ · ıer:m!z.! \ c yahut merkez emlak müdüriyetine müracaatla 1 

rnutaSSü Şartnamemizi mütalaa ~tmeterı . ı. i.za'1 de~ e i-.tira~: :ıalinde oir '1Ushasını alıp imza ve teklif 
1 • • 

meı.:tuplarına rapt etmeleri İCAP edn. ı 
Umum; N.sı mevki ve 5 ı. .i . Nevi H-..ıdut ·;c kemiyet 'femin :ıt 

'28 'le mahiyeti ''e müştemilatı mıktarı 

Beyoğlu maa arazi köşk 
Bebek (Nispetiye kasrı) 

Takriben 130 dönüm sa!ıada 
312 mr. sahada bir köşk kagir 

560 mr. üç katlı ahşap bina 
94 mr. su deposu ve havuz 

Emlak ve :Eytam· Bankası 

Lira 

(1800) 
bin sekiz 
yüz lira 

!.stanbul Şubesinden 
:Satılık }-lane ''e !~V~kkan 

Mevkii . :\o.!:iı Cinsi 

1 1 K:.!~~~~:~ .E~u;~~:·. ' 
SA u· ~· 

\ ' ' ' P "R u-~·;ı "' l n r1ı ~o 
95 
96 
97 

'3akırkiiyünde Kartaltepe Avniye sokağı 
Heybeliada Yalı ~oh~.:; 

5 
4 

10 
12 

Ma bahçe hane 
Dükkan 

Bedeli 
L. 

4000 
1200 
450 
450 
200 

AGı~TOS Ça ·şa l ~}3 
" " 

'· " . ' l-l 
" 

Günü akşamı Sirkeci rıh
tımından harekerle doğra Zon-

1 gul dak, İnebolu, Samsun, Or
~ du, Gireson, Trabzona Sür

t mene ve Rizeye gideceir. 

98 
99 '· ,, ,. ',6 16-L " 

1100 

' Tdsilat için sirkecide , ) el-

Balada muharrer Emlak bilmilıayede ;;:atılacağından taliplerin ihale gününe müsadif 9·9·929 Pazartesi 
günü aat on altıda Şubemize müracaatları. -· keucl H..-.unı.'R kt..i.? acenta ı-

: ı)ı fırdcaı.~. ·ı· ·l. ;_tanbul 155 Türkiye iş Bankası umun1i 
, · · · müdürlüğüQ.den: ', Selsoğukluğu frenği 

ol:ınlnr1"n nazan dikl:n tine 

[. D r. Iorhoroni 
'I" f enniıı en son usulile kat'i 
; olarak. eski ve yeni belsoguldugu, 
,. rrengi, idrar darlığı, l:ıe l •e\,.. ek
~ ligi ve mesane ve bilcıınıle k;<lırı -
r. rahatsızlıkları tedavi . lı.:•1"• . ~ 

Türkiye İş bankasının Edremıt şubesi binasının inşaatı mümanakasaya vazedilmiştir. Münanakasa ya işti
rak etmek isteyenler şartname, mukavelename suretini ve num fre planlarını bankamızın Ankaradaki u
mum müdürlüğüne müracaatla 20 lıra mukabilinde alabilirler. Teklifnameler muteber bir bankadan alı
nacak ve inşaatın baliğ olacağı mıktarın % 15 ay nisbetinde bir kefalet mektubu ile beraber ünümüzdeki 
10-9-29 salı günü öğleden evvel ıımum müdürlüğümüze tevdi edilmiş olmalıdır. 

\J Beyoğlu Tokatlı)ıln Htı1.nJ .. 
·~ mektep eokak :, 35 Tel:B.O .. :H:>:.. 

Müteahhitler tekliflerinde inşaatı asgari ne kadar müddet zarfında yapacaklarını vazıhan dercede
ı::ekler. Müddet itibarile en kısa teklifte bulunanlar şayanı tercih olacaktır. 

~! -
Umum müdürlümüz bir güna fiat kaydı gözetmeksizin dilediği mütaahhide ihalede serbestir. 

Istanbul 
·~ . .. .. ı . • 

ı. 'i n .. l • • ~- ·, Pf} 
'--"" .._. ... -- J ..... • """' 

-· -- öaşrnüdürlüğünden : 
! .. tani:>ul Gumtiikien : n ·id:jı lü~ündeki kalorifer: için münakasai 

::.ieniye :.uretilc J 50 ~on '·.van r>ı'İıı l·örrurü .nüb~ş"a 'un:.ccıktır. 
Taliplerin Ba.şmüdüritik,ı! ıı · 4•inarr.eyi g~ırnekie " .:oe:· 

10 Eylül 929 Salı güm! - J. !u :a cra!'ı uknrreı· :ünakasa)'l- :stm.: ... 
edebilmeleri iç.in mezkur E: ... miidürlükteki . . ı5,ôn~ .. i_; ... :. ı· ' :: . 

~~ .,. >. 
fstanbul Gümrükleri ıçın J11Ünakasai Jeniye ·..ıretile · t>, 00 'ti!v 

mangal kömürü mübayaa >lunncaktır. 'aliplerin stanDul :_~ümrükleri 
Başmüdürlüğünde mevcut şartnameyi görmekle beraber 10 Eylüi 929 
Salı günü saat 15 te icrası mukarrer münakasaya iştirak edebilmeleri 
için mezkur Başmüdürlükteki komisyona müracaatları. . .o. ... • .. 

r b ki 
. . . -0: • ~ 

stan ul Gümrü erı ıçın münakasai aleniye suretile 806 çeki odun 
mübayaa olunacaktır. Taliplerin lstanbul Gümrüklt>rİ Başmüdürlüğün· 
de mevcut şartnameyi görmekle beraber ı O Eylül 929 Salı günü saat 
14 te icrası mukarrer münakasa' ·şt ir edebilmeleri için mezkur 
Başmüdürlükte ki komisy.,na .:rnr.l atları. 

·------------
Nafıa Vek~Jet.~ ~ 1J.., ıı: 

Serbest 111ühendis ve nekteı)ten 
:nezuıı fen ıneıııurlarıı1a: 

'oı:e ve koprtiler ve sular mumum müdürlüklerinin merkez ,.<> vilayet 
1 :~ · adroiarında muhtelif maaş 'e ücrı>tlrrl kullanılmak üzere ·ne 
··iık;,e' dere• eden itibaren muhtelif kıdem 'c livakatta mü hendi ... ' e 
! •u memurlarına ihti)acımız vardır. 

-\ğustb~ nilıayetiue kadar müracaat edecekler te::>bit olunarak me\'
t u1 artnanıelerimiz daire inde kendıleriııe tekl ifatta bulunarağız. Arzu 
, - nleı in mektup ve hatta tela:rafla mezun oldukları mf'kteplerle haiz 
u.3ukları V<' ika lardan bahsed~rek • afıa vekaleti P1üc;tt~i'arlığına müra-
·.ı.ıl 'tınelidirler. Biliihara vesikaların a~ıı ve r~ nu..,acldak ~uretleri 
e~,'lilet~e tetkik olunacaktır. 

ı\\ ıı i vazıfeler için Ecnebilerllen vuku 1 .lacak müracaatlar ayni 
J' 1Jrla kabul ,.e tetkik olunu r. 

J. ., • ıı3 f 
. eıusr:~ ; r--,:.·~eın ..;\.! . ak.şamil. 

ad.a ~ :<~t kuhipte verHecektir. 

Kapalı zarfla Y atal<: ve Y orgaıı 
münakasası: 

~laarif \ 1 eka!etinden 
Orta ve Musiki muallim mektepJeri ihiiyacı için münakasa müza

yede ve ihalat kanununa tevfikan kapa: :ıarf usulile 20. 8. 929 tarihin
den 15.9.929. tarihine kadar münakasaya vazedilerek mübayaası 
mukarrer (350) adet yatak ve (350) adet yastığın ihalei kafiyesi 15. 
9.929 tarihine müsadif pazar günü saat on beşte Maarif Vekaleti 
mübayaat komisyonunca yapılacaktır. Şartname sureti müsaddeka
larını almak ve numunelerini görmek isteyenlerin MF. V. Mübayaat 
komisyonu Riyasetine müracaat etmeleri ilan olunur. 
----._..;.~~__..;.--~~~~~~-- -~-------~---

~' v k af l P. d ~ unıtıııı ınt\( üril.iğiiıı eıı: 
Kuledibinde kain vakıf rsa üzerine inşa edilecek 0inaların in· 

şaatı kapalı zarf usulile 19 Ağustos 929 tarihinden 14 Eyliıl 929 
tarihine kadar mevkii münakasaya konmuştur. Taliplerin şeraiti an· 
lamak ve evrakı '<eşfiyeyi görmek· için her gün saat on dörtten sonra 
hey'eti fenniyeye ve yevmi ihale olan 14 Eylül 929 Cumartesi günü 
saat on beşte lstnnbul Evkaf müdüriyetinde idare enci.imenıre mü
recaatları. 

» Ley" ı •, c nehari 

FE ~Zİ Arı:·~ I.JSESi 
Divanyolu : Çifte Saraylar 

Bütün ~mıfları teşkil edilmiş tam devreli lisedir. Kayıt ve kabul 
işlerine 19 Ağustos Pazartesi gününden itibaren başlanmıştır. 
Müracaat zamanları Cumartesi, Pazartesi, Per.şenbe günleri saat 

10 dan 17 ye kadardır. 
===' Telefon: lst. 1995. 3496 (. 

eyziati Lisesi Müdürlüğünden e-• 
Mezuniyet ikmal ımtihanları l Eylül Pazar gunü ba:ılayacaktır. Alaka

dar talPbPnin mezkfır günae saat 8 de mektepte bulunmaları \ ebilahare 
.. ____ hiç bir mazeret kabul t>dilmiyeceği beyan olunur. ____ .. 

e vekaletinden: 
1 - Gıyap kararı Sulh 150000 Varaka 
~ -- Tebliğ varakası 

11 
150000 

11 

3 - Ll1barname ., 
11 

200000 
4 - Te .. kere defteri 11 500Defter ad~t beheriyüz varakal 
5 - Zimmet defteri umum 1500 
6 - Esas defteri Hukuk 1000 " " " .. " .. 
7 - Tetbir ihtiyatide 500 

" u 8 - itiraz ve .emyiz kayit 
ıc •• 

defteri umum 800 
9 - Taalluk ·muhakemat Df. 150 

.. " 
JO - Hasılat defteri 750 
11 - Emanet eşyayı cürmiyr ceza 750 
12 - Miiddei umumilik es: 

" u w 
Beheri yüz varakalı 

" " 
defteri MüddeiUm.750 

13 - Ilanat defteri 750 
" 14 - Muhabere defteri Umum 1500 

15 - Ceza esas defteri Ceza 1500 .. 
.. 

" .. 
" 16 - ikrar defteri Umum 1200 u u 

17 - Temiz sevk defteri .. 750 u ., 

Mehakim ve Devairi Adliye için kağıt ve malzemesi Levazım ft 
barından verilmek Ü7.ere berveçhibala evrak v~ defter matbuanın t4b 
iyesi 12 - 9 - 929 tariMne müsadif Perşembe günü -saat 15 --to-ih~ 
icra edilmek üzere 20- 8 - 929 tarihinden itibaren yirmi gün müddet
le ve kapalı zarfla münakasaya vaz eaildiği cihetle şartnameyi görmek 

ve daha ziyade tafstlat almak üzre Istav.hut Adlivc lc•~ımıma ve 
Ankarada Adliye ;ıubayant komısyo .una müracaat· eimeicıi ih~l~aii 
vekalet mubayaat · "'rnisyonund<>. :cra kılınacağı ilan olunur. 

--~---·-·-

Vakıf 
rnUdLırluQUnden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek eıniak 
1 - Bahçe kapıda dördü"'ncü vakıt hanın zemin katında 12 • 4 

No. mağaza ve hanın asma katında 18 ve 29 v~ 35 ve birinci katta 
36 :ıe ikinci '.:atta 2 -...e 1 No, o '.::hır. 

2 -- Yeni cami havlusunda 11 4 - 15 ve 27 - 28 No maklup ik, 
dükkanın altıda beş hissesi. 

3 - Yeni cami havlusunda 40 - 41 ve 107 - 108 No. maklup 
Jki iükkanın hissesi. 

Müddeti müzayede: 28 Ağustos 929 Çarşamba günü saat ondört 
bu1ı-uğa kadar. 

Yirmi gl.in müddetle ilan edilen balada muharrer emlakin ~·· 
zarlıkla kiraya verilmesine Encümeni idarece karar verilmiştir. Ta· 
)ipler şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini 
dermiyan eylemek için lstanbul Evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar 
müdürlüğüne miiracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler müza· 
yede odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 

Evl(af 1ın1uın ıı1üdiirli1ğündeıı: 
Gureba hastahanesine lüzumu olan ef'zayi tıbbiye kapalı zarf 

usuliyle ve gaz bezi ile katkiit ayrı ayrı aleni münakasaya vazedilerek 
Eylulün on sekizinci Çarşamba günü saat on beşte ihaleleri icra etli· 
leceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzre her gün levazım 
jdaresine ve ihale günü de idare encümenine müracaatları. 
----------------------~-----~-,..---------------

ıııubayaa Istanbul yatı mektepleri 
komisyonu riyasetinden: 

Ortaköyde Gazi paşa, Balmumcuda Dumlupunar, Yıldızda Hı· 
kimiyeti milliye yatı mekteplerinin 930 senesi Ma) ısı sonırna ~:adar 
ihtiyaçları olan ekmek 661 numarttlı ~anunun 18 inci mad~esin n 
C fıkrasına tevfikan aleni pazarlıkla ıhale edilecektir. Taiiplerin 
Ağustosnn 26ıncı pazartesi günü saat 16da Ortaköyde Gazipaşa yat 
mektebi müdürlük dairesinde müteşc·kkil komisyona müracaattan. 

O rtaköyde Gazipaşa, Balmumcuda Dumlupunnı, Yıldızda Haki• 
miyeti milliye yatı mekteplerinde biriken çuval, peynir ve y.tf 

tenekeleri, eski elbiselea ve diğer bazı eski eşya aleni müzayede 
ile satılacaktır. Taliplerin Ağustosun 26 mci Pazartesi günü saat 
17 <le Ortaköyde Gazipaşa yatı mektt>bi müdürlük dairesinde a:ı\1" 
teşekkil komisyona illÜr;•caatları. 

1 taıılıııl icrn cfairP. inden: l3ır leyııi ma· 
ikümlin lıihteu lölıl\ ı mahr11z lıir rei~ 

be) gir e bir \ ük aı nb:ı-ı -.bu "'' liilıin 
'ıirinci paz3r ·ünii ·sat ı n ı ur •eu ııi· 

baren i :ın ın .. ında \:tlid..ı bahçe.sinde 
bılm ı. ,, le ft ı •.t edil · ı ı ırn < luıı•ır. 


