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Buılla Bqkumandanlık muha- zıta kadar relerek dajalacakbr. 
rebeıbıla yedinci yıl dGııGmGne mü- ŞOkrü Naili pat• Kolordu bina-
Ndlftlr. Y•karda Jazcbtuma veçbile 11nda tebrikitı kabul edecektir. 
.. brimlade her ıeııe oldutu albl ' Saat 15 te Yetilk6yde Qç tay. 
bl,ak bir reımi l'eçlt yapalacalctır. yareye ad konma merasimi ve rece 
Bu nıml ıeçide berri( bahri kıtaat, fener alayı yapılacaktır. 
poliı, jandarma ve za itai belediye 
mlfrezelerl, darülfllnun ve aıkeri 

ktepler talebeıi, eanaf cemiyet
~~ iftirak edeceklerdir. Resmi l'e
çltte baluaacak olanlar ıaat on bu
çuktu itibaren Taktim meydanında 
toplumata batlayacakla~ ve ıa~t 
oa birde resmi ıreçide iptıdar edı-
lecektlr. .. t . 

Şehremaneti Taksimde dort rı-
bOn yaptırmıttır. bu trib~nle~den 
birllhıcle erkinı aıkeriye, dığerınde 
meb'ualar ve ıGfera, üçincüde me
rulme iftlrak edecek zevatı aliye 
bulunacakbr. Reıme iftlrak eden 
kıtaat ŞGkrG Naili Pqanın anünden 
ıeçecektir. 

Kolorduya menıup en. lddemm 
blr zabit tarafından bu ıGnGn kut
ılyetl ve bqkumandanlık muhare • 
beal laakkında bir nutuk irat edile
cek ve nutka Şükril Naili pqa ce· 
vap verecektir. Badehu alay Beya. -

Ankarada 30 Ağustos 
Ankara 29 

30 Ajıııtoı bayramı münuebetile 
yarın tehrimlzcleki erkin ve Gmera 
~klnı harbiye reilİ pafa hazretleri 
tarafından kabul edilerek arzı teb
rikat eyliyecekler, mOteakiben kı
taat geçit resmi yapacak, mevki 
kumandanı tarafından bir nutuk 
irat olunarak, bu ıırada 21 parça 
top atılacaktır. 

Bir çok mGe11eaeler, yann Tay. 
yare cemiyeti hesabına faaliyette 
bulunacaklardır. 

Atina sefirimiz 
Dün ıelmesi beklenen Atina 

ıe6ri Eni• 8. işlerini bitiremeclltia• 
den· ıelememittir. Eni.• .B. dü~ Aa-

d hareket ettiğine ıore bu 
kara an . 
(Ün ıehrimize ıelecektir. 

ZEPLiN 
Newyork, 29 [A.A] 

Zeppelin dQn aktam "Detrlot,. en11l olmut ve it mahallesinin ı .. 
tünden uçmuıtur. 

Nev York, 28 

Graf zeppelin balonu Amerika Gserta• ı•yahbna .a.vaıa ecli1or. 
Balon fimdi Misiıipi vadisini takip ıe41Jer. 
Ba on Lakehüteııtte 3-4 gün kalac.a. r• f;',W ......,.,., .._,....,. e4ıeektlr • 

pada da bazı kimseler bu yolda 
tahminlerde bulunurlar. 

Fakat orada halk bu sözlere 
pek aldırmaz. Bizde böyle bir fey 
çıktı mı, halk telit ediyor. Bana 
yGzlerce kiti telefonla malOmat ıo· 
ruyor. Kıtın naııl olacatını keatir
mek kabil detildir.,, 

Tam zafer bayramı arefeainde 
tehit düten bu iki tayyarecimi&in 
hazin akibetine kartı derin bir te -
eaıür duymamak kabil detiJdlr. 
Vatan yolunda ıebit olan bu iki 
mubarek ıenein aziz habraunı har
metle telamlar ve aziz rulalanaa 
f ati hal ar ithaf eyleriz. 

Almanyadan 110rla 
aldılclannı, kendi 
aralannda, ka,,ga· 
farla ifte bi!.rle ta· 
kıinı' ediyorlar ı ... 

DUNKO GA YRIMOBBDfI..LER KONGRESi 

~ .>ayrimObadiller cemiyeti diln j 
TGrkocatı aalonunda prOltOJG, 
tokatlı, opatrüluiyoalu (Yani mil•· 
teakifH] bir içtima aktettl bazı Aza 
ıalondan çıkanldı * adam akıllı 
birde kavı• oldu. k • t 

Koap apbnea e ıerıye 

oldutu s&-11,...k ı.taabul meb'uıu 
KaYAlah He.eyin S. eelaeyi açbtı • 
.. Azaya WWlrdi •• konpe için 
bir ,.U latihabı lizımıeldigini ili
._ etti. Buaclaa sonra kongreye 
ni• latdaat.aa l'•çilerek Celil Nu
ri S. reli mevlotne geçirildi ve mü
tealdbea heyeti idare raporu okundu. 

Bu rap onla heyeti idarenin f aa
llpti aikrlllllliyor, Hükümet nezdin
tle 1apılan teıebbüaat kaydolunu
'f!Ol'cha• Bu arada hada birkıımı 
makamı riyaıetten ıöz aldılar ve 
heyeti idre raoporunun olmaaauuu 
mGteakıp mGnakqaya bafladaJar. 

Bu ıırada idi ki, azadan birial 
cemiyette kayıtlı olmadajl içia içti• 
ma aalonandan datan çıkanb.erdi. ......................... 
,,, t.a..r:ı.t~ " 

yeti idareyi oldukça şiddetli bir 
liaanla tenkit etmeğe batlamıfb • 
Serdettiği itiraz ve tenkitler meya 
nında, nüsekkafat eshabına para 
tevzi edildiği halde arazı elhabıaa 
ne için para verilmediji ıoruluyordv 

Buna cevaben heyeti idare na
mına Mustafa Arif B. aöz alarak 
heyeti idarenin noktai nuannı 
mGdafaa etti. 

Azadan Kerim bey isminde bir 
zat Şahin Beyin tekrar aöz iatemeıi 

üzerine uıul hakkında söz söJleyeceA 
ini ifade ederek kürs"ye çıkb ve yilk 
ıek 1eıle ıf ad eye başladı: 

_ Bu Şahin Bey denilen zat. 
Arnavutluk HOkCımetin'n Draç mu
teıarrıflıtı vazifesini fa etmiştir. 
Buraaı ise Turk rayrimübadiller 
cemiyetidir. Bu zahn burada halda 
kelAau yarmıdır? 

ŞabJa B. de bunun üzerine ı 

- " Filvaki bu vazifeyi kabul 
ettim. Paaaportum i,te l " cevabuu 
vermiştir. 

3 Üs IR ıda) 
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lhtillllt tacil eden sebepler.· Yüzbaşı Passeckin boş 
boğazlıtı ••• -Prenses Daşkoff harekete 8eçiyor.· Panin 
teenni taraftarı... • Orlof kardeşlerin kanı kayn.,,,.or! 

Yazan: Henri ROBERT 

Maamafih bu muvazi hareketler 
araaında rabıta ve rnünasebet yok
ba. Herke. kendine zahJr temin edi
yor, tahrikitta bulunuyor, fakat ne 
;yapılaca~ını, neler tasavvur e-
dildiğini hakkiyle bilmiyordu. 
Taarruza ne zaman ve nasıl geçile
ceğini bilen yoktu; ortada müzakere 
edilmi' bir plan da mevcut değildi. 

Meseleden haberdar yegane kim
se olan Fransız mümeuili de te,cb
büsün muvaff akıyetine kani değ"ildi. 
Pru•ya Kırah Frederich ilerde na
kil ve hikiye edeceğimiz vukuattan 
ıbahıederken fU acı ve haklı lİHDI 
Jcullanıyor ı 

• Yapılu hafi tertibat fena ku
.ralmuştu... ili ncil Pierre yatmata 
sr<>nderilen bir çocuk gil:ıi hal'ini 
kabul etti. ,, 

Hatta bizzat Prenses Daşkoffun 
dediği gibi, hiç kimae yoktur ki ih
tilllden Oç saat evel " daha ihtilale 
ftç aene. vakıt var l 11 deme•ln. 

Cereyanı hali tacil ve tertibat
,.ıan harekete geçmeğe mecbur 

.'mekte bizzat vukuat amil olmuıtur. 
1 

YOıbafı Paueck ltminde bot· 
botaz, kendini beğenmit bir adam, 

\ -llumandası altındaki neferler önün
{i. bazı ulu orta ıözler •Öyle
İnekle as kaldı her ııeyi tehlikeye 
~Ultôrilyordu. 

Vaktiyle cezaya çarptırdığı bir 
nefer, zabitinin bu sözlerini ihbar 

etti. PaHeck 1762aene•i Temmuzunun 
, 8 inci günü akıamı ıHt 9 da tev

kif edildi, aynı ııaatta bir sii mese
leyi imparatora bildirmek üzere yo
la çıkb. 

Hadise milhlmdi. Pa•Hck İ•tic

'HP edilditi takdirde acaba aırrı 
anuhafua edebilecek miydi. 

Bu vak'ayı haber alan Prenses 
r Daıkoff Paniııl yanana çagınP. ne 
pahaaına oluna olaun bir an ev

. •el harekete geçmek hH•uıunda 
&u Umaa çallfb. 

Onun fikrince bu son gecenin 
karaııhpıdan iıtif ade edilerek ıün 
\ıoğduğu zaman ihtilili bir emri 
\aki haline ıetirmek liıımdı. 

Aklı bqmda, ihtiyatlı bir adam 
f lan Panal bu fikre ittirak etmi
./ordu. Henüs biç bir lia1rlık yok
tu. Kateria bile Sen Petrııburgda 

~etildi. Impartor da Oranienboum-
4!akl .. to.sunda, sadık Holttein 
kıtaatınua muhaf ansı albnda .bula-

1}ıUJOl'du. Şayet ıehri ayaklaadırma
ja muvııifak olun1a bile 111 ncü 
J>ierre naaıl ele ıeçirllecekti? 

Paueckin tevkifi 9üpheıiz fena 
)irşeydi fakat belki de neticesiz 
'kalırdı, laalbuki hazırlıkta bulunma
dan vukuab tacil etmek muhakkak 
Lir muvaffakıyetaiıliğe ablmak de
mekti. Beklemek daha akıl kin 
idi, ıoau muyaff akiyetıiılik olan 
acul ine bir harekete atıl maktan1a 
~amanını beklenaek daha az tehli
~eli idi. 

Fakat bazı ahvalde cinnet mu• 
yaff akiyeti sürüklemek hususunda 
aklü tedbirden fazla amil olur. Ve 
fbtiliilde de herşeyden evel muvaf .. 

J1===2 
Edebi tefrikamız: 6 

Tü ırlkmelrl) aeıroe 
savaşK 

Yazan: Cont GOBİNEAN 

Arkadaıım olan vekil bu ıcbep· 
ten her ıabah ırlder, bir daha ut· 
rama%dı. Kirli beyaz pantalonu, 
dirsekleri yırtılmat e•ki kırmızı kaf • 
tanı. •oluk kalpalt ve uzun baıto
nuyla böyle her tabah giditi daha 
srözümün Onflndedir. 

Kiderdl. Nereye? YGn örmetel. 
Akşam da ıüıı batmadan gelmezdi. 
Birim bildiğimiz karakolda uke
rin vaz.ifeıi ıelip ıeçen btıyiik zevata 
selam durmaktır. Bu vuifeyi de ka-

• rakol, bihakkin ifa ediyor. 
Uzaktan atlı, hademeli bir zat 

göründü mü, civardaVi bütün dük
kancılar bağırırlar, ıelen zatı haber 
nrirlerdi. Biz de, karakoldaki yir
mi kişi ya konutur ve hahut uyur
ken dükkincıların avazeaini duyunca 
yerimizden fırlar. saf olur, ıreçen 
:zata ıel&m dururduk. Bazan kara• 
kolda in cin top atardı. Böyle bir 
zamanda dıihkincı1ar hemen koııcr .. 

fakiyete bakılır; bu itibarla vukuat, 
Prenaeıin cinnetinin Pannin aklü 
tedbirinden d•ha iyi oldutunu lı· 
patta gecikmedi. 

Bu şayanı ha} ret kadın Pannin 
pek akılane olan ihtiyat tavsiyele
riyle yola gelmemişti. O taarruzun 
taciline tarafdardı. Bir dakika kay
betmeden erkek kıyafetine girdi ve 
tertibatçıların bermutat toplandıkları 
yere gitti. 

Gece yarısma yakındı. 
Bir hilsnü tesadQf eseri olarak, 

Gregoire ErlofJa kardeşleri bili ora
da idiler. Puıeckin tevkifi haberi 
bidayette kendilerine pek fena tesir 
etti. 

Bir an içinde bütün ıayretleri 
mahvolmu,, emniyet ve selametleri 
tehdit edilmekte bulunmuştu ; bu 
haJier üzerine, ölümün büyük göl-

geıi aanki gecenin zulmeti içinde 
başlarına dikilir gibi olmu9tu. 

Fakat Pren•H Daşkoff durmadan 
aölüyordu. 

- Hareket lazım, harekt ... Bir 
dakika bile durmamalı... Mademki 
partiyi nasıl olıa kaybettlk, bari 
elimizdeki tek fırsatı kaçırmayalm. 
Bir tarafta muhakkak ölüm var; 
öbilr taraftada muhtemel bir zafer ... 

Gecenin aaatlerinden i•tifade 
edip Katerini getirmeli, bütün tara· 
ftarları ayaklandırmalı... taki tulu 
eden güneş Petrsborgun yeni hü-
kümdannı selamladığına tahit olsun. 

İlk daldkanın Şafkanhıtı yerine 
çok geçmeden taşgın bir •evinç 
kaim oldu. Uzak tasavvurlar, velev 
çılgınca bile olsa derhan harekete 
geçme teklifi o nispette şevklerini 
arttıriyor, azim ve iradelerini tah
rik ediyordu. 

Alekıi Orlof Katerini va.z'iyetten 
haberdar etmete memur edildi. 
Prenses Daşkoff kendisine •u basit 
kelimeleri fıavl bir pusla verdi: 

"Geliniz, Madam, vakit dar.,, 

Bu müddet zarfında digerleri 
Katerinle birlik olan alaylan tahrik 
edecekler bütün taraftarlara haber 
vereceklerdi. 

il 

• • 
A.fağıda nakledeceğim vak'alann 

iyi anlaşılabilmesi i ç i n, ihtililia 
muhtelif safahatının cereyan ettiti 
yerlerin topoğrafya vaziyeti hakkın
da size gayet sathi ve basit bazı 

malumat vermem lazım. 

Malum olduğu üzre Fenlandlya 
k8rfezine akan Neva nehrinin man
ıabından on iki fersah mesafede, 
biribirinden muhtelif genişlikte bo
A-azlarla ayrılmıt bir kaç ada üze
rinde Sen Peteuburır tehri kiindir. 

Sen Petenburfldan Fe.nlandiya 
körfezine doğru inerken, Hj' tarafta 
oldukça milnhat, ekim•iz ve orma
nlık bir Hhil ıörünür. 

Sol taraf, bil'akl• daha jiller 
yüzlüdilr, Hhil boyunca yüksek te
peler, iki aahil birbirinden a-özle 
görünmiyecek kadar açılıncaya ka
dar nehri takip eder. 

(Arkası yarın) 
~- 3 ·- -
lar, öteye beriye, köşoye bucağa at
tımğır. tüfekleri alırlar, karakolun 
önilnde saf olup selam dururlardı. ı. 

içlerinden biri naip, biri vekil 
olur, vallahi hiç te yokluğumuzu 
belU etmezlerdi. Celen zatı şerif 
eğilir, selam verir, geçerdi. Böylece 
her iş yolunda giderdi. Bu iyi ko
m9ularla bu nefi• karakol •ayesinde 
Tahranda ne tatlı BmUr aeçirdim. 
Eter ihtiyarlarsam, Allah beni bö
yle bir yere_. naaip eltin. ln.tallah, 
intallah I· 

Vekilin naıihab üzerine ııvacı 
olmuştum. Az çok ta kazanıyordum, 

Bu kazançla yapbjlm en iyi it 
atekiııe berikine para karzetmekti. 
Kerimint ıonradan bir yabudiye 
satbğım elbiaeıini ıermaye deye 
kullanmaja batladıın. Ete dosta, 
faizle para veriyordum. Bu ifte in
ıanın müıteri•i ne bol oluyoraıuı? 
Az para ikraz ederdim. Fakat ver• 
ditim parayılen aeri tari~ ve faizi 
ile ıeri ahrdım, 

Bu f tt• biiyle baal,.et lazımdı. 
Muvaffak ta oluyordum. S1rası ıell
yor, f,aiıle verecek param olmayın-
eıt b""lc~nnı:kn r'r or.ı ı.:n: Pu p'-

Müt:C®feırırölk MemDelket H~lbe;ü";;.n) 
VDOaye'lt'lt® 

Teffiz işleri 
Tefflz komiayoqu dUn fe°"kalado 

bir içtima akdetmittlr. Komisyon 
mubaoirlerin teffiz itlerine ait bazı 
meseleleri müzakere etmittir. Mül
kiye teftit heyeti reisi Müfit B. de 
bu içtimada hazır bulunmuştur. 

Emvali metrukeye 
kıynıet takdiri 

Muhacir, Mübadil ve Harikzede
lere temlik edilen Emvali Metruke
nin takdiri kıymet muamelesinin; 
yeni tahriri müsakkafat üzerinden 
mevzu vuidatı gayrı ıafiyelerle ya
pılağı malumdur. 

Buna dair Maliye ve Dahiliye 
Vekaletlerinden gelen emrin tatbi
kine baflanmı9tır. 

Emvali Metrukeye kıvmet takdiri 
için Defterdarlık ile Tapu mildiri
yetinden ve Ticaret odasından birer 
aza intihabı için Vilayetten alaka
darlara bir emirname ıünderilmiı
tir. 

~ m fil) a e'ltte 
Su bolmuş 

Son gilnlerde Terkoı ıuyu gibi 
Kırkçe9me suyu da ıık sık kesilme
ktedir. Bunun için bir çok ıikiyet
ler vaki olmaktadır. Bu mes'ele 
haıdunda emanet ıular ıaüdüril 
Hüınü B. kendi•iyle görüşen bir 
muharririmize demiştir ki: 

"Şehirde au olmadığl hakkındaki 
şikiyetlerin nereden çıkbıtın.:ı hay
ret ediyorem(?) Çünkil benim ka
naatıma göre şehirde miktarı kafi 
su vardır. Hatta bentlerdeki su geçen 

seneden çok fazladır. Bundan sonra 
bir damla •u akmasa bile mevcut au 
şehri iki buçuk ay idare etler. Yal-
nız geçenlerde küçük köyd~, Ali 
B. şöseai civarmdan geçen ıraler 
patlamış, dehşe m su zayi oluyordu.l 

Suyu kestik icap eden tamiratı 
yaptık. Şimdi mükemmel surette 
akıyor. Bu itibarla şehrin hanıi ta
rafında •u eksik olduğunu bilmi
yorum. 

Diter taraftan bentlerin de ta
miratı devam etmektedir. Bu tami
rat altı ay ıonra ikmal edilecektir. 

Heybeliadada susuzluk 
Heybeliadada tesis edilmekte 

olan :au deposunun boru ferşlyatı 
ve hazine tesisab ikmal edilmiştir. 
Bir hafta ıonra depoya ıu iaale 
edilecektir. 

Hızmetçi derdi 
Şehrimizdeki hizmetçilerin tlbi 

olacakları şerait hakkında emanet 
iktisat müttiriyeti bir talimatname 
yapmıştır. Bu talimatname yakında 

encümeni emanetçe müzakere oluna
<'aktır. Buna göre bütün hizmelçiler 
muayene edilecek sonra te4çil ve 
ellerine birer vesika verilecektir. 

Hizmetçilerin alacakları ücretler 
de ıınıf ilzerine takıim edilerek 
teıbit olunmaktadır. 

Bundan aonra halk evine alacağı 
laizınetçiden emin olacatı ıibi vere
ceti parayı da bilecektir. 

Emanette Barem 
Barem emanette tatbik edildil

dlği takdirde emanet biltçeainde 90 
bln lira fark husule i'clecej'i anla· 

dıklarımın yüzde ellisini geri v«
m~mit aibıyim. Sonunda da bu it
te karlı çıkan gene ben oldum. 

Mafevkimle hot ııeçinAnek için 
miralayın yanma ıokulur, binbıaşıya, 
anı hürmet ederdim. Yüzbaşmın 
do•tu ıayılnbilirdim, Naiple ahval
den bahaederdik. Vekilin ise araaıra 
küçük hediyelerle ırönlüntı alırdım. Bu 

sayede hJç kıtlaya ayarımı .rtmazdım. 
Beni talimlerde de ıören olmamıt· 
tı. Vaktimi itimde ve keyflmde ğe· 
çlrirdim. Kimaenin buna bir deye• 
cetf olmaıdı. 

Ne deye .aklayayım? Ermeni• 
lerle yahudilerin meyhanelerine sık 
ıık giderdim. Bir ıün "Mektebi şa
bi ,. nin önünden geçerken, içeri 
firmek have1ine dilştü.m. 

Bahçede benam ilimlerden Mol· 
la aga Tahrani'uin bir deninde 
bulundum, çok h.oşuma ıitti. Ma
fe vkattabiadan zevk almaga baıla
dım. Arbk oraya sıksık giderdim. 

Benim gibi dinleyenler arasında kim· 
ler yoktu? Ta!ebe, asker ıüvari 
göçebeler, aıJlzadeler şehirli, ma
halleli.. Ruhı:n mahiyeti ve Allahla 
·r-.. ·· """" ' t~ +-rfı-ıdo mün:!-

\ 

şılmıştır. Barem gelecek sene tatbik 
olunacaktır. 

Taksim ve tramvaylar 
Dönd~n ltlbarell tramvaylar Tak

sim meydanında eski talimhanede 
yapılan muvakkat yoldan işlemeğe 
başlamışlardır. 

Düne kadar Taksim tramvay 
lstasyonu olan yer yıkılmaıta baş

lanmıştır. 

Maaı ırft'ff~ce 

1l1usiki 11ıualli11ı melrtebi 
Ankarada büyük bir muaıiki mu

allim mektebi bina.ı inşa edilmek
tedir. Binanın inşası bitmek üzredir. 
Bina 20 güne kadar bitecektir. 

Mu.iki muallim mektebi binası 
Türkiyede yapılan aui rnektep bi
naiarının ilki ve en güzelidir. 

İşçiliği çok dikkatli yapılmıt ve 
bina bu sayede fevkalade zarif 
olmuştur. 

Binada 6 dersane, bir kız, iki 
erkek yatakhanesi, 300 kişilik kon
ferans salonu, yemekhaneleri, ban
yoları, idare heyeti odaları vardır. 
Binanın ortası boştur. Burada ıreniş 
bir avlu ve bir havuz vardır. 

Türh grameri 
Dil hey'eti yeni Türk grameri

nin yapılmaıını azadan Ahmet 
Cevat beye havale etmi•tir. Cevat 
B. 9 aylak bir nıilhlet iıtemi9tir. 

İmam ve hatip mektebi 
İmam ve hatip mektebine taJe

be kabulüne batlannııthr. 

Mühendis mektebi 
Mühendis mektebinin ıslihı ve 

muhtuiyeti haiz obası kararlattır
lmııtır. 

Talebe yurdu 
Maarif vek!leti talebe yUf'du 

için yeni bir talimatname yapmağa 
ve ücretleri teazil eylemete karar 
venaiıtir. 

Firik.acı~ 
Nalıiye Kongresi 

C. H. Fırkası, nahiye ve kaza 

reisleri d6n fırka binasında, Hakkı 
Şina1i Pş. nın riyasetinde toplana
rak, Eyluhln biriade başlayacak o
:Lan nahiye ve ocak kongrelerinin 
idareai hakkında bazı m karrerat 
ittihaz etmişlerdir. Kongreler 20 Ey
lülde bitecektir. 

TIC•rette 
Nakliye sigortaları 
Sigorta şirketleriain tatbik et· 

rnekte olduklan nakliye •irortala- · 
naa ait tarifeler bu defa mürakabe 
kanununa tevfikan lktiaat vek6leti
nce tasdik edilerek i.tanbul nıınta
kuı ticaret müdüriyetine teblit edi
lmi9tir. Bundan bCSyle mer.kfu· tari
fe firketlerce tatbik edilecektir. Bu 
tarife diter tarifeden % 20 ni•p•
tinde tenzilatlıdır. Bu ıuretle harik 
ve nakliye tarifeleri tutbikataaa ba-

tlanacakbr. 

Deriler için mühlet 
Rusyaya ihraç edilecf'k deriler 

için 31 aju•toaa kadar Yerilen 
r11ıühletin 7 eylfıla kadar temdidi 
için iktisat vekaletine mGracaat 

kaşa ediyorduk. Bu münakaıalar
dan tat duyurdum. 

Ondan 110nra ilim ve f adıl 
in1anlar1n cemiyetlerine devama 
batladım. Bazı kendi halinde yqa
yan büyük zevattan, ehemmiyeti 
aı:im yeni mezheplerin eaulannı 

ötrendim. Ôtrendim ki, dünyada 
her şey ters gidiyor. İtiraı:e hacet 
yok. Bitin imparatorlıkları korkunç 
hilebazlar klare ederler. 

BGt:ün bu adamların kafa1tna 
birer llurtu• 7erlettirmek adaMti 
yeriae ıetirmak demelttir, 

Fakat ne Hizum var? Zira gelen 
gideni arattırır derler. Anlamadığı: 
mız ıebeplerden d6oyayı hile ve 
hud'anın idare etmesini arzu eden 
cenibl hakkın kim bilir bunda da 
bir hikmeti vardar, 

Sık •ık ta Leylayı ve Kerimi 
dütünürdüın. O zaman ıöziiııı •ula
nır. fakat tee11ilrü111 çabuk ıeçerdi. 
Alacaklı7a1 verecekliye, 11vacıbk 
işlerine, meyhaneye, eıe doıta, Mol· 
la Ağa Tahranın felsefe derslerine 
gider, hülasa, iradei ilahiye bana 
nud bir yol çizmişse, o yoldan 
crf m r · : ı C'1-:-" r~.ı lf!'l : 

edilmişti. Bu hususta vakalntten 
cevap gelmistir. 31 ağ"uıtoıa kadar 
deriler vapura yllklenmlt olac.k ve 
7 eylulda da Ru• limanlanndan 
birinde bulunacaktır. 

lngiliz: 1016,50 
İngiliz lirası dftn sal:ıah borsada 

1017 kuruşta açılmıştır. Ögleden 
evel piyasaya kafi derecede kambiyo 
arzedildlti halde öğleden sonra 
İztnirden, Merainden çok mıktarda 
isterlin gelmesi üzerine 1016,S ku
ruşta kapanmıştır. 

Borsa ı;ıalonunda 40,000 İngiliz:. 
liralık muamele cereyan etmiştir. - --
~ ltJJ s lY1 m a t'lta 

17 eni tayi11/fJr 
Rüıumat bq müdür vekili l•ma

il ~akkı beyin yerine 8000 kuruş 
aslı maaşla gümrük müfettişlerin
den Enis B. tayin edilmiştir. Baş
müdfir İsmail Hakkı bey tartfe 
müdür yekilliğine, tarife müdür 
vekili Raif B. de baş müfettişliğe 
tayin edilmiştir. Heyeti teftişiye 
reisi lbrahim B. ihtiyarhaına binaen 
tekaüde ıevkedilecektir. 

Haydar paşadaki haşmüdüriyet 
lağvedilerek yerine bir merkez 
müdüriyeti ihdas edilecektir. 

u ın lhl n s aı rr<dJ aı 
Kibrit çöpü 

Maliye vekileti çinıal ormanlan
atla tetkikat yaptıracakbr. Yapıla
cak tetldkattan ıuakaat ormandaki 
ağaçlardan kiprit çöpü imali mümkün 
olup olmadığını anlamaktır. 

Tetkikat için ziraat vekiiletinden 
orman mütehaaııuıı Pr. Bernhard, 
Sinop orman mödürO, Amenejman 
müderrlıi Mazhar ve kibrit inhisar 
ınfüliirü Tahir Kevkep beylerden 
mürekkep olarak bir heyet tetkil 
edilm"ştir. Tahir Kevkep b, Sinop-
ta arkadaşlanna naüliki olmak üze
re dün akşam hareket etmiştir. 

Mayısa kadar 
Yeni gUmruk kaounuoa nazaran 

şeker ve prtroi inhisar idaı-eaiain il· 
gaal ile inhiaar resminin Teırinievel 
iptidasından itibaren gümrük ,idare· 
lerince .tahsili lizı m gelmekte idi. 
Halhukı gUmrUk idareleriniıı hali ha· 
zır kadroları müsait değildir. Bunun 
için idarei inhisariye Mayısa kadar 
faaliyetint devam edecektir. 

Actııyecıe 
Taınirat 

Adliye binuıada kıtı'n yatmur
lar dolayıaiyle vukua gelen akınb
laruı hüne geçilmeei için yakında 
blnanm tamirine başlanmaıı mu
kurcrdir. 

1 inci ceza reisligi 
iataabul birinci ceza riyaaetine 

ildoci ceza rei•i V aaıf beyin tayini 
keabi katiyet etmitdr. Evelce iki 
ay mezuniyet alan, fakat rei• l>ul11a
tııaması dolayısiyle vekalet eden 
aadan Hikmet bey de bu aydan 
itibaren mezuniyetini ı.timal ede· 
cektir. 

Mshkamecıe 
Kefaletle tahliye 

Karıauun tedaviai içia K1tlekapı 
tabın memurJujunda buhaadutu 
eanada 1395 lira ihtilla ech,n ve 
1Devkufen muhakeme edilmekte o
lan Sadık efendi kefaletle tahliye 
edilnaittir. 

Bir aene her şey böyle yani ila 
ve mö•tHna geçti. Bir alqam ıaat 

onda, öç giindilr oıramada.jım kara
kola gittim. Bütün arkadrtlar& ve 
batta Nam: orc..da ı&Gnce fafU"dun. 

Hepai bir çeaber l&allnde yere 
oturmuflar, ortadaki ma'Yi lamb&nm 

ıpk.Jan içinde atbyorlarcb. Fakat 
bunlana itinde ea 9ok atlayaa 
Naipti. 

- SelAmün aleyküm, diye yak
lqbrn, yahu ae var• ne oldu? 

Naip bıçlurıklar aJ'a .. ndar 
- Alayımııa nasar detdl, bir 

felaket gelip ç<Sktu. HOlrGmet tOrk-
menleri oradan kaldırmağa ahtebnif. 
Yarın Methede hareket için emir 
aldık • 

Bu haber üzerine aanki dt:mir 
bir eJ, kalbimi tutup sıkıverdi. Ade-

ta botulacaktım. Bende ötekiler 
fibi oturdum, Bende atlamafa bat· 
(adım. 

Herkes billrki, türkmenler mQt. 
hiş adamlardır, Hudutları civarında 

Huda hıfzeylenin, Jnan topraklanna 
~·: -ti rı • ~r Iı ,·fı~'~"c · fokir l;Uy!ufori 

~ıııııı O~ iYi y lUJ ll'i1 lYJ ~ ·ıJlU~ = -= 
iktisadi İn kilap 
Şu dakik~ bütün yeryü· 

zöode, her kesi me~gul eden 
= İfı para itidir. = 
~ Avrupa devletlerinin eu 

11engi oi olan İngiltere hile 'J' 
_ 8iz kalan iki milyon ameleıı· 
g ni geçindirmekle meşguldur. = 
= Cihan harbi dfluyanıo ikti· = 1adi müvazeneaini altüst etti. :s 

a Biz Türkler - çok şükür-ai· = 
yuıi ve tarihi yüklerimizi, pü· :: 

§ rüzlerimizi üzerimizden attık. = 
iE! Gazi, memleketi kurtardı, _ 

en fevvıız inkilô.ba muvaffak = 
oldu.·· ~ = Gazinin hedt-fi mf'!mleketi, 

-- milleti yaşutmaktu. Bu 2a.ye-
ye '_'.aı·mak için dir ki Vat•n 

= dahıJi, harici, diltmanlardan 
_ temizlendi. -
-- 11:1 •• hundan 8oorıı, çahşmalı'(a = 

geldı: !!! 
= Çalı,mak naınl olur? 
-- Çalışnınnın usülleri nedir? ~ 
_ Paramız neden kafi ıelmi- ~ = vor? = 
= . İlıraeatımız niçin itbaliltı-
- mızdnn eksik? s 

Paramız kuvvetli mi, değil -
:= mi? = 

Ziraatı, ıanayii, tir.areti Her· = !etmek için ne vupınalı? = 
- Huut neden pahalı, ve ha· :e 

yatı ucuzlatmanın çareleri- ı 
:::::ı. naznri ve pratik çareleri- ne-
~ dir? ~ = Siyasi iktisat (economie ;::::ı 

politique) ilmine göre Tür- = 
kiveoin rnziveti nedir? :a 

'Haıılı, bir· az daha ucuz ya· i 
f&manın, bir az fazla kazan- 5 

- monın derhal çareleri nedir? ~ 
Her kesi JH'k ykmda "Ye = 

her gün alakadar eden bu 
meı'eleleri 1 Eyliilden itiba
l'en hir silsile halinde 

- •'İKDAlU,. sütunlaruıda mil- ;:;; 
= ııakuQş edeceği::r~ 
5 Her makalt" bu can alacak = 
~ meıı'eleleri hir çok vesaika 
= delnile istinaden tetkik ede- 5 

~ cektir. Bu silı;ilevi ınulıarri- =
== rimiz CELAL NURİ Bey ya-
~ zacaktlr. = 
~ıı ııııw111111111111111111 ıınııııımıı1111111ıı11111ınııı11111111111111nııfrii 

Mütefeırırık 

Halka konser 
filyaseticümbur orkestrost dün· 

den itibaren ıra Ue şehrtn musait 
yerlerinde balicll honserle vermeğe 
başlamı ştır. Bımdo dün Fatih parkın· 
da alqama it.ad r muhtelif parçalar 
çalmıştır. 

Buglin de Taksim bahçesinde 6-
dan 9 a kadar, yarın da Taksim bıh· 
çeainin bar kısmıoda çalacaktır. 

Alay köşkünda 
Alay kötkünde güzel aan'adar 

birlitiocl• cl4n bV kongre topluaeak
tı. Konıre için 140 aıadab biç ot .. 
mazaa 61 kişinin bulunmaaı lbun 
y-eliyordu. Fakat aalonda ancak 30 
kitidon fazla ldDYe olmadıiJ cihet. 
la Lı:oaa·re ıelenk perfembeye ba
rakıldı. 

Gelecek hafta elueriyet olaua. 
olmum koaıre aktolunaeakbr. ~ 

Su .ıairleri 
Darütf0au11 tlrkiyat enıtitad 

saz ıairlerl hakkında tetkikat yap. 
maktadır. Köprillii zade Mehmet 
Fuet B. tarafınd- Emrah, Cevhert 
i•ml11de iki t.U. aılt birer tetldk 
buırlanmıfbr. Bundan bqka 1Jlui 
bey namınaaki ıu 9alrleriae aft tın. 
ldkler neşredilecektir. TOrkiyat ea•• 
titüaü netrettiti kitaplan farkiyat 
ilmile metıul dariilfila.ualua ıaa. 
dıorlllektedlr. 

alıp götürürler, bualan Hayvede, Bu. 
horada lbbeklere aalarlarda, HGkG .. 

metin, bu yat...prleri ıon neferin& 
kadar mahvetmete karar verm..a.l 
tabii g8rdGm. Lllda buDlara kartı 
biaim alayı ıefip te ~ndermek kadar 
manbka •e klya•ete ur-ayaa 
şey olamazdı. Gece y a rı la r ı a a 
kaclar atJaclik. 

Ancak aöı yatından n eleml
mizden bir fayda ummadıj'lmıs ftl• 
bu ıefer ıülmete baıladtk. S.baılt. 
..fak •tarkeo Daqaıa alaytndall 
bir mQfreze l'elip karakolu t.1el
lihr etti. Mahalledeki doıtlara veda 
için bir •aat geçti. 

Ondan ıonra Devlet kapın 
önGnde Hffı , harp n l z e m ı n d a 
duran a 1 a y ı m ı m z a i l ti hak 
ettik. O zaman Şahı Iraniyan haz
retlerinin bizzat ıelip alayımızı tef· 
tlt edeceklerini 5frendim. 

Burada d3rt alay toplanmıtb. 
Her alayın bin neferi olmak ıerek• 
ti, fakat 11edenıe her birinde ilç 
dart yüa kitidcın f -.la inıan yoktu~ 

/Arkası yarın) j 'ı 
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MDs Maıryan'a zıyafet 

Bir Amerikalı muhabire, Türk kadıa 
lığını tetkik için şehrimizde! 

Y hı La Haye koırııferraınsa unanceva Komünistler 
Amerikaa •aaete •ubanelrlerla· 

den Miı Maryaa tehrimlme g.-Jrni~ 
ve kendisine d8a Tlrkoeatınc. 

Ankarada müsait Kendi aralarında anlaştılar 
bir tesir hasıı etmedi Almanlarla ne yapacaklar? 

Her tarafta hela, fesat 
çıkarıyorlar. ---

çay ziyafeti verilmip. 
Miı Maryan Şarkı kulp bdın

lan ve kadıalak cereyanı 1'ahh•atla 
tetkikat yapmakta olup bua ... W• 

vel YunaDlataA, Sırbiıtaa ve Araa
vutluta ıltmlt ve oralarna kad.WS 
cereyaDlanna tetkik et.lifti. 

Ankara 29 
HaıtelJe yek&letinde yunan ce

•abının tetkikine devam ediliyor. 
Cevap Gazi Hz. ile İsmet paşa Hz. 
ne bildirdirdi. 

Yunan cenbı umumiyetle iyi 
tesir bırakmamıthr. Cevabımız haf
taya bildirilecektir. - --
Hariciye 

tayinleri 
Ankara, 28 [A. A] 

Moıkon bOyük elçiliti mü~te
tan Ferruh bey vekilet emrıne 
aluaarak yerin• K8ıtence konsolosu 

A ih •• KlSıtence birinci sınıf kon
a:loılutuna Moıkova büyük elçiliği 
kouoloıluk itleri mildGrO Ragıp, 
onua yerine bı oci daire umum 
mldGrlütCl birinci şube mümeyyizi 
Sami zade Siireyya ve Moskova 
bOylk eJrlliti Gçüncn kitibi Hasan 
C.•at be1 vekllet emrine alınarak 
19rlne Odeaa konsolos muavini Salim 
Rauf,Erivan konsolosu Fuat bey ve
kllet emrine alınarak yerine siyasi 
müıavirJik batkitibi Halil Ali, Le
ninkan ikinci sınıf konıolosu Sabri 
bey vekalet emrine alınarak n tah
sisatı Triyelte muavini konsoloılu
tuna nakledilerek mczkür konıo
loılufa terfian Sofya muavin kon
ıoloıu Fuat Nebil, Leninkan mua
vin konıoloılutuna terfian Tiflis 
kançılan izzet Medeni ve Sofya 
muavin konıoloılutuna Triyeıte 
muavia konıoloıu Nilzhet Haoim ve 
lllthıhal kalen Tifliı kançılaılıp 
muba11eaabnın Moıkova büyük el
çilisi konıoloıluk itleri müdürlüğü 
kadrq,una nakil ile mezk\ll. kançı
larhp &at İfl•İ müdürlütü tahak
kuk memurlanndan Arif beyler ta
yin kılınmıtiardır. 

Ankar, 28 [A.AJ 
Tifliı batkonıolutu konaoloı 

muavini Hü1eyin 8. vekalet emrine 
alıaarak yerine Batum kançılan 

Jfuluıi veouun yerine münhal bulman 
DdHa konsolos muavinligine terfian 
Atina ve Pire batkonıoloıluğu kan-

f çıluı Hatif Supbi beyler tayin kılın
mıılardır. 

Konya defterdarına 
itten el çektiri1di 

La Haye 28 (A.A] 
Alb davetçi devet murahhaalan 

saat 11 den 13 e kadar içtima et
mitlerdir. Mezkur murahhaslar, Al
man heyetine kat'i bir itilaf elde 
edilebilmeai için ne l'ibi huıusatı 
kabul etmesi zaruri olduğunu izah 
ve tetrih eylemitlerdir. 

lıgal nıasrafları 
La Haye, 28 [A.A] 

Alb devlet murahhaslan saat 
15 te toplanmıtlardır. Saat 18 de 
celse hala devam etmekte idi. Al
ınan murahhaslan, Almanyanın ı 
Eylulden itibaren arbk ifgal mas
rafını tediye etmek niyetinde olma
dığını beyan etmişlerdir. Devletler 
Alman iddiaııına karşı Versay mu: 
ahedesinin ahkimmı ileri sürmüşle
rdir. M. Briand, M. Snowden in 
muzaheretile böyle bir iddianın ti
ddetle aleyhinde bulunmuş n bu 
iddiayı konferansın neticelenmesini 
talik edebilecek bir ıon aaat ma
nevruı diye ti.valf etmittir. Maa
mafih, Almanlar alacakla devletlerin 
metalebatına karşı şiddetli bir mu
kavemet ibrazında devam etmekte
dirler. Alman murahhaslarının hatta 
hareketi dolayısiyle ıiyaai encüme
nin içtimaı talik edilmiştir. 

• • • 
La Hey~ 28 [A.AJ 

Altı devlet .ınurahhaılan arasın
daki müzakere aaat 2,30 da bit
miştir. Müzakere 4 meıele etrafın
da cereyan etmittir. Alacaklılar 
arasında hiaıl olan itilifın tamam
lanması için Ahnanyanın da muva
fakati lizımdır. Halbuki Almanya
nın muvafakati ve rizası henüz te
min edilmemiştir. Bu baptaki ceva
bın saat 10 u 20 geçe geleceği 
5Öyleniyor. Meuul eyaletler num 
M. Wlrtb içtimadan çıkarken hiç 
bir mesele hakkında · lf hlaıl 
olmadıtanı beyan etmittir. işgal 
maaraflan meıeleıinin ortaya çıkar
dıtı j"ilçlilklerin izal~ olunacata 
zannediliyor. Daha tlmdiden bir 
teıviye sureti derpif edilmittir. M. 
Snowden alacaklı devletlerin nok
tai nazannı tiddetle müdafaa et
mektedir. 

La Haye, 28 [ A.A) 
Alb devlet murahhularının ak

detmit olduklan içtima, i4ğal masa
rifi hakkında bir netice istihsal ede-~ 

meden saat :ı9,30 da bltmittir. Mü
zakerata, bu ak,11m M. Snowden'in 
başhca murahhaslara vereceği ziya
fetten 11onra tekrar başlamlacP.ktır. 
M. BTıand, M. Henderson, M. Hy
manı ve M. Stresemann arasında 
vuku bulan bir mülakattan sonra 
ıiyui encümenin celsesi perıenbe 
günü öğle vaktine talik edilmiştir. 

Snowden'i takdir 
Londra, 28 [A.A] 

Muhafazakirlar J'&zetelerde, "Ev. 
enini' Standart" fırkalar arasında
ki ayrılığın ortadan kalkmıı ve b6-
tün memleketin ayai dava etrafın
da toplanmıt olmasını cesareti ar
ttıran bir hareket olmak üzre kay
detmektedir. Mezkür gazete M. Sno
wden'in lngilteye Avrupa medi•le-

rinde İfiale hakka olan mevkıi temia 
ettitini de ilive eylemektedir. 

Sar mes' elesi 
Pariı, 29 [A. A) 

Petit Pıuiıiyen yazıyor: \t. Bri
and, M. Headeraon un Sar meaele
ıinin taınamen bir Franau - Alman 
meaeleıi olduğunu kabul etmesini 
temine muvaffak olmuıtur. M. Hen
deraon, Almanyaaın •rlh tekliflerde 
bulunmuını - ahalinin hukukuna te
mamen riayet edilmek ıartile • ka
bul etmiıür. 

La Haye, 29 [A. A.) 
Vintimille-Pariı treni ansızan 

Micon mıntakaaında durmut ve iki 
tahı tren şefiue hücüm ederek elini 
kolunu bağlamıılardır. Mezkur ıahı
ılar, kaçmıtlardar. Tren ıefi, Macona 
gelerek polisi keyfiyetten Jaaberdar 
etmittir. 

• • • 
La Haye, 29 [A.A] 

M, BHand ile M. Henderıon sa
at 11 de M. Streaeman'a miilaki ol
mutlardır. Mumaileyh. b~GmetiniD 
itral mHarifine ve ıair mali cihet
lere ait .noktaı aazanm bildjrecek
tir. Ôtle vakti, ıiyaai encümen top
lanacaktır. Mezkur endlmen, M. 
Henderaon'un Ren meselesi bakkın
d11ki raporunu dinliyecektir. 

• • • 

Bel.,rad, 28 [A.AJ 
Poliı bir komilniıt tetkilab 

keşfetmiş ve Nesic isminde birini 
tevkıf etmiştir. Bu adaman ikamet
gahında komiıniıt risaleleri ve mü
him miktarda malzeme bulunmuştur. 
Polis üdiriyetine aevkolunan Neaic 
dördüncü kattan kendi•ini atarak 
ölmüıtür. Ayni zamanda komüniat 
höcreleri teşkili için ecnebi memle-
ketlerde para alan 25 kiti daha 
tevkif olunmuttur. 

Hamburı, 28 [A.A) 
KomGniıtlerle milliyetpener ıoı

yaliıtleT çarpıfmıtlardır. 
• • • 

Atfna,29 ( A.A) 
Halkı karıaıalık f&kar•ata t9f• 

vik cür ::ıü ile maznun 10 kom8niıt
len yediıi bir sene, üçil üçer ay 
hapıe mahkum edilmittir. 

-=----==-........... 
u Duruşma,, 

Fresk olar 
tahkikatı 

Arılan .kolann ve Boına 1 

Lltfi beyio .hdaı ettikleri irtitli 
tabldkab te • 
mamen bit
mif ıayıla· 

bilir. Dil• 
öj'leden so
nra yedinci 
iatJatak da
irHinde ye
ni uıulü ce
zaiye muci
bince bir 
w duruıma • 
yapılmıtbr. 

Duruşma 
i~ Freako
lardu l.eo• 
Freako, jru 
Freako, Jale 
Buat efen
dilerle Bo - fazliyab ef. nin vt: 
nah lbrahim SADi RIZA B. 

La H.-ye, 29 [A.A] 
Davetçi devletler heyeti murah

baıalan, ıaat 16 da toplanacaklar
dır. M. Henderson, Cenevreye git-

Lütfi bey tevkifaneden adliyeye ge· 
tirilmiştir. 

Maznunlar yekdijerine mübayin 
ifadelerde buluaduklan cihetle, Fres
la:olar ayn olarak dinlenmit dite
rinin durumaaı da ayn yapılmıttır. 

mek üzre gece La Haye den mu
farakat edecektir. 

Y enı usulü cezaiye kanunu 
mucibince ıuçlulana avukatlan da 

Flllstınde vaznY9t veınnmdlır 
"duruıma" da bulunabileceğinden, 
vekiller de durutmaya girmiflerdi• 

Amerikalı ıuete •"laarrlN me
mleketimlsde bir müddet kalacak, 
yeni ve büyük bir inkılap ıreçirmlt 
olan Türk kacbabfına tetkik ec1 .. 
cektir. 

Amerikalı Muharrire ıuet.Mi
lere daha dilne kadar erkelin blı 
e1iri addedU.. prk kaduafatmm 
vui bir hilriyet kaı.anmakta ve 
iakiıaf etmekte '· · ,unu ıö,lemit
tlr 
TGrkocatının du . 

çay dyafetiade tehri
misin kibar ilemlae 
meaıup banııalan Ye 
ocaklılar bulunmuftur 
Miı. Maryaala kadın
lık ve Türk kadın ile
mimw naııl buldu
tu hakkıada mGıa
bebede .. ulunulmuf ve 
Amerikalı mulıaarrire 

kadınlanmızı ve ka
dınbtıaaıaı çok yiik
Hk ıardGtGnG s .. · · 
mittir." 

• • • 
Şebrimizde bulun -

7 makta olan B .. le'ariı- DON OCAKTA TOPLANAN HAJmLAIUMI · 
tan mualliıalerindea mürekkep bey'et din Tlrkocajuu liya nıt ebalfl 
Bulıariıtao muallimle riae ocaklılar tarafından ocak ges- 6fi-'ftir. 

Blır cinayet Bu gQn 

Maznunlar Azami tarife 
Yakalandı tatbik günii 

Poliı müdiriyeti k11mı cinai 
memurları )'eni ve esrarengiz bir 
cinayetin faıllerini dün meydana 
çıkarmıtlar ve derdeet etmitlerdir. 

Muharriri_.. J•ptliı talllakata 
s5re, eiaayet etrafaaclaki tantl•t 
ıudur: 

Bir buçuk ay evvel Rizeli San 
Hasan otlu Makıut kiı:ım ve O.ra
him isimlerinde üç genç hemoeri 
Rize.den kalkmışlar ve lıtanbula 
gelmişlerdir. 

Bu ilç arkadaştan Maksut, Kazı
mla lbrabimin anlattıklarına nuaran 
arkadatlan burada barakara k Ada
pa.zarma ıritmittir. 

Fakat Maksut Adapazarına git-

Lozan muahedeaaaeline naili• 
za devletlerle olan ticari mec~urlyet 
ve taabbüdatlar 6 ap.tolt.a Würor. 
Bu 24 ajılatoıa kaclar UıılMi cWa 
olarak 11 .. 11.ı.t ..nı..ı,11. Dla bu 
mGhlet bltmlttir. 

Bu ıüaden iti..__ biitla 4evlet· 
ler emtia11adu ,ı..cli,. kaUr .ıaaa. 
s mlıll rtmrlk,...... a ··•e ••• 
12 miıli olan ruba ele 14 • i .... 
ıuretile umi tarifeain tatblW.. 
bqlaamıfbr. 

Rezalet! 
ıe--

[ Birinci ıahif adan mabut J 
Bundan :aonra milnakafa dU. 

faıla hararet iktisap etti Ye •laalsa 
ta tekliaden de çıkb Konya, 29 [Hususi] 

Defterdar ve mal müdürüne iş
ten el çektlrflmlttir. 

ı Ankarada şiddetli 
sıcaklar 

Ankara, 29 
Burada ııcaklar çok tiddetlidir. 

Arap ve yahudiler arasında 
kanh hadiseler oluyor! 

Suçlulardan Freakolann vekale
tini eaid mahkemei asliye müddei· 
umumisi Esat ve Sanayi birliği u
mumi katibi avukat Nazmi Nuri 
beyler almıflardı. 

Jak Bant efendinin vekili avu
kat Mustafa Hayri beydi, fakat aynı 
meıleden mumaileyhin 4ehadetine 
müracaat edilditinden vekileti ka
bul edilmedi. Boınah Lutfi beyin 
avukatlıj'ını Remzi B. deruhte et· 
miştir. 

tiiinin c teai günü iki tahıt tarafın
dan öldürulmüf ve- üzerinde bulu
nan memleketinden ıetirditi ı>ara• 
lar yok olmuştur. 

Ora zabıtası katilleri aramak
tayken tehrimiz poliı müdir yetiae 
bir ihbar vaki olaıut ve Makıutun, 
Kiı:ımla lbrahim tarafından ald8-
rüldügünü bildirilmi4tir. 

Poliı derhal tahkikata batlamıt 
ve Kazımla lbrabimin Büy6ıkderede, 
yeni yapılmakta olaa bir binada 
çah4tıklan tespit olunmuttur. 

Şahin B.le Supbi Nuri B • .,.,... 
dyi münakaıa Hnuıada Şahla S. 
Suphi Beye: 

- lıpiyon [ yaaı hafiye ) .... 
yinc:e Bunclan fevkalltle hltlcletlea· 
di, Suphi Nuri B. Şahla Beye fiti· 
detli bir tokat aıketti. 

Db hararet ıölgede ( 38 ) derece 

ldL 

lzmirde asfalt yol 
İzmir, 28 

• 1 b 1 diye "en hey'eti yol-um r e e .. 
bin asfalt olarak yapılması ıçın 

• 1 hazırlamaktadır. icap eden proje erı k 
Ankaraya fitmit olan Nevyo~ 

tehri belediyesi asfalt yolla~ m~~ 
laendlıl Mister Karıun bugunler 
tekrar ıelecek, yolların asfalt ola
*ak lDfaıına bqlattaracakbr: . 

Aafalt yollar, belediyenın ınşa 
ettlrditf kaldınmlar fiatinden daha 
lcuaa çıkacak ve on seneden fazla 
da1uaeakbr. 

Belediyeye aıfalt yol için tek• 
lifte bulunan Amerikan sermayedar 
lrupunun bilihare vilayet yollan 
için de böyle bir teklifte bulunacatı 
t.bınin edilmektedir. 

Kozanda bir hadise 
Kozan, 22 

Bura Adliye dairesinin merdive
lline gece kundak sokulmuştur. Fa
ilat jandarma vaktinde yeti;terek 
-tetl ıöndürdü. 1 ahkikat yaptlıyor. 

Bir infilak 
Hamburg, 28 [A. AJ 

Dinamit fabrikaı.unda bir infilak 
'tukua gelmiş 1 kifi ôlmüf, S kiti 
-tır ıurerte yaraJ,nmıştır. 

Londra, 28 
KudOıte vaziyet gittikçe fenala-

tıyor. Araplarla yahudiler arasında 
kanh müaademeler devam ediyor. 
Maktüllerin adedi gittikçe artıyor. 

lngiliz ubıta kuvvetleri asayiti 
iadeye klfi bulunmuyor. 

ilan olunan idarei örfiye tiddet
le tatbık ediliyor. Saat on sekizden 
sonra ıokaja çıkmak memnudur. 
Harice çekılen te!a-rafnameler ıan
ıüre tabi tutuluyor. 

Şehir ilzerinde inırfliz bomba ta
yyareleri miltemadiyen dolatıyor. 
Araplar caddelerde k bile kabile 
geziyorlar, 

Maltadan Barbam Super drednotu 
Süsıakı kruvezörti ve CouraJ'ous' 
tayyare ıemiıi ve muhriplerle ıröa
derilen kuyvetlere ıabıraızlıkla ia
tizar olunuyor. 

F·ı· tı'n İngiliz kumandanı Mısır-
ı ıs . • ti M d da imdat ııtemı.t r. 111r an 

ta~I' kuvvetlerinin pittar müfre
nsı ~z 1 ı~ . le tayyareler ile ıevk
zclerı a e 11ce 
olunmu~tur. k tlerinin tay-

ı .1• ·-+ar uvve 
ngı ız p~kedilmiş olmaıı vazi

yarelerle ıe ahim olduğunu is
yetin ne kadar v d 'k' İngiliz ha· 
pat ediyor. Malta an ı ı . . ir 
fif kruv•zörü de hareket ı çın em 

almııtır. · flo 
İnfilterenln umum AkdenazM • 

nanmuı her ihtimale kartı mr 
ve Flliıtin ıulanna ıitmek için ha
zır bulunmaktadır. Kudüı 28 

fnglliz takviye kıtaatının geTme
si Gzerinf ..,azfyet bir derece iyileş
mlftlr. 

ı 
Araplar kürilk muıevl kolonile

nne ve köylerine hilcum ediyorlar. 
Hıriıtiyanların, müılümanlarla mÜf· 
terek hareketi vaziyeti işkal etmek
tedir. 

Beyrut, 28 [A. A] 
Siyonistlerin takındığı tavra 

karşı protestoda buJunmak ve Filis
tin ahaliainin Araplara muhabbetini 
fÖstermek üzre bugün bütün ma
taza ve dGkkinlar kapanmışhr. 
Beyrut müılümanlan büyük bir nü
mayiş yapmağa hazırlanmaktadır. 

Kudiis, 28 [A. A] 
Araplar Yafada hükumet 

daireıine hficum etmi,Ierdir. 
Memurlar zırhlı otomobilleri 
harekete getirmişlerdir. Bir 
çok kimse ölmiiş veya yara
lanmııtır. Dürzilerden yardım 
gören 2000 Arap Kudfiıte 
yaldaınıaktadır. 

Hayfada ve diğer bir çok 
yerlerde •iddetli arbedeler 
olmuıt•ır. f nailiz bahriye pi
yade efradı ':karıtıkh~ çıka· 
rauların üzerine ateş açmııtır. 

Newyork1 29 [A.A) 
Filtstindeki lttişa,lar dolay11Ue 

~ü~lümanlar hiııfyatJannı,diln Nilli 
bırlik ~rkinı "Y eai Suriye fırkası,. 
ve genç müılGmaalar cemiyeti tara· 
fıadan izhar • mıtler ve Filiıtinde 
hali haıardakı ıekU id..-eye ~ 
f>roteıto ve Balfour beyannanaelİDİa 
feshin' ta ep. et~ılerdir. 

Bu nır.e.lde Papaya, M.Hoover'e, 
M.Macdouald a v~ cemiyeti, akvam
daki ·dar vekaletle eııcü40eniue 
telgrafl.ır çekilmiştir. 

Duruşma dün akşam geç vakte 
ka<'ar devam etti, ve kanun icabab 
yapıldı. Suçlulann tekrar kafaletle 
tahliyelnrini iıtediklerene kuvvetle 
ihtimal verilmektedir. 

Tevkif tarihleri aynı olan bu dört 
maznunun duruşmalan da ayni za-
manda yapılmıt o,lmaktadır. 

irtifa hidiıHiie alakadar bulu
nan diter suçlular Jak Frcako ve 
Nesim Madıyok efendilerin de pas
ar giinil durutmalan yapılacakbr. 

Mevkuf ıuçlulardan bulunan 
avokat Nesim Mazilyak ef. nin avu
katlıtanı da Sadi Rıza B. almıfbr. 

lki hitap 
MOlkiye milfettifleriaden fma

dettin B. Yeni bir tabkakatla met
gul bulunmaktadır. a. talaldkat 
muaıhmi Nurettin beyin"MilcrimJer" 
isimli bar kitabiyla tair. Floriaalı 
Nazim beyİll moayyen bir eseri 
etraflnda rercvan etme- ktedir. 

J b • 1 Bu kitapların za ıta me mur a-
nna datıtılarak bedelleriain tahsil 
edilmesi yolsuz ıörülmektedır. 

Tahkikat 
Polla ikinci ıube dlSrdOadl lalim 

baf 111emuru Yunuı Vehbi B. hak
kında bir tahkikat mealeıinden 
dolayı ~vr•kı tahkiklye tanzim olun. 
mut ve bu evrak adıt,ey.e verilmlt
tir. 

ikinci tube cinayet memurlan 
oraya gitmişl~r ve her ikisini de 
bulararak yaka~amıtlardır. 

iki Rizeli polisçe tevkif edllmit
tir. Cinayet mahallinin Ada pa
zarı olması dolayısıyle, mahfuzen 
oraya ıönderileceklerdir. 

Baha sakı, Nadir 
Hana mağliipoldu 

-
Labordaa Taymiı ıuetHine İfAr 

C al Nadir Han Gar-olunuyor: eaer • 
d 'd iki mil meaafede Habibul-
eı ea 1• t • ti 

lahan kuvvetini mat up e mıt r. 
Mumaileyh tOfenk, mObimmat ve 
levadmll• birlikte JOO esir aldıjını 
iddia edl1or. 

Pef&verdeki Afl'an ticaret ajanı 
Nadir Hanın evvelce gönderditi 
3000 lnailiz llruana iliveten 10000 
rupya daha göndermi.Ur. 

Nadir Hanan kuvveti gittikçe 
Emirin ukerlerinden bir çoıunun 
keadiıiai terkeylediti anlatılıyor. 

Gaıvecle emirin muhafızlan tah
kimat )'af>IDltlardır. 

Militari gazetesinin Pepvenlea 
iıtibbanna nu:aran Emir KAbiJla 
mQdafauma hUll'lamyOI'. Oç .,.a 
iıtihktmat yapılmıt ve lftildrt•lar 
4000 aaker'9 tl!çhlz ol&ıamuftur. 

Bu aırada Nlondakller W.Uea 
ayaldaamlf ve irtimacla buluaaa 
kadınlardan biri Kanlah HGae7l11 
Beyin elini hrmalamıt Şahin 
B. ve rilfekuıadan ltir kııııa 
i timai terketmiftir • Reiı bu
n~n nzeriııe ıtlldlaetiA avdet ettlfinl 
ve ekaeriyet te buluadujuadan mL 
zakerata devam edilebilecejini ıay. 

leyerek müzakerat tekrar batlamıtbr 
Bir miiddet daha müzakerat 

devam ettikten sonra heyeti ida· 
renin faaliyeti tasvip edildi ve 
miiteakiben de yeni heyeti idare 
intihabatın• reçildi. 

Aranın tasnifi neticHinde Kava• 
lalı HGseyin, Celil Nuri, fbrahlm, 
Hüınü, Celil Galip, Ali Azmi, Ha• 
aan Vafi, Tahir Kevkep, Refflr Fu'ı 
Necip, Mustafa Arif beylerle HaW 
paşanın ibrazı ekaeriyet ettikleri 
anlatılmııtar. 

Mütakiben bOla:tmet neadinde 
yapılacak tetebbüsat hakkında Ce· 
lll Nuri B. bazı noktalar ıerdetti " 
ixadan bir umı da bu aoktalar ak. 
kında mutaleatmı ilAve ettikten IOa• 
ra dGnkii i~timam sabitlan okund.u 

l h-' eti idareye vali aal&Ju. ve yen -J _:L- eril 
yet verilerek i~timaa .umayet • • 

dL. J.! 0 Muhaliflllr ne wyor r 
Dhkl lfdmaı terk-- ...,.... 

idare • .ı.aılflert tllakl lı-...,1 
ku-' ltulmachlduuu sifi••._ 
ye tefeebblAtta btaluaealdanm ... 
ve eylemekteclirler. 
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Hen de dahil olduğum halde 
lıer lfÜn "Manfield and Son.s,, mağa
zaama yüzlerce insan gidip eldiven, 
kralfat, sport efyası satın alır. 

18u eşyazı o mağazadan başka 
hiç bir yerde bulmak kabil değildir. 

O gün mağazaya eldiven sabn 
almak için girmiştim, ben eldiven 
seçmekle meşgulken, garip bir çift 
nazarı dikkatimi celbetti: 

Erkek pembe yanaklı, beyaz 
nçlı altmış yaşlarında bir adamdı; 
yanakları itina ile tıraş edilmiş, saç
ları dibinden kesilmişti, üstünde 
" Manfield and Sons ,, mağazasının 
en pahalı ingiliz kumaşından kesil
miş bir kostüm vardı; çehresinde 
hala solgun bir güzellik eseri görü
len kadın da, çok kanşık garnitürlil 
ve herhalde çok pahalı bir roba giy
mişti. 

Kadıncağız hayatmd~ hiç beygi
re binmemiş olduğu halde kendine 
bir at esbabı ısmarlıyordu. Satış 
memuru biç istifini bozmadan ata 
yan olarakmı, yoksa bayagı suvari 
gibi mi bindiğini ~oruyordu. Madam 
ata ne öyle binmişti, ne böyle ... 
Fakat niyeti, eski zaman biçimi la
civert uzun etekli bir amazon kos
tümü ile at oynatmaktı. 

Kumaş beğenildikten sonra Ma
dam, ölçüsü alınmak için kendini 
kadınlann eline teslim etti. 

Bana eldiven veren satış memu-
ru kulağıma eğilip: 

- Yeni zenginler 1 dedi • 
Şimdi adam içine kanşıyorlarl 
Fakat bu sözleri hızlıca söyle-

diği için öteki işitti; kadın uzaklaş

tıktan sonra benimle teklifsizce ko
nuşmağa başladı. 

- Bu• delikanlı servetinin yeni 
olduğunu söyledi, filvaki taliin bana 
ancak pek geç güldüğünü itiraf 
~derim. Fakat beni, eski nikbetleri
tıin hıncını almak için kendileri de 
başkalarını kıskandırmak emeline 
düşen hudbin, mağrur bazı insan
larla karıştırıyorsa yanılıyor! 

Sonra beni bir köşeye çekip 
devam etti: 

- Genç, güzel, haluk bir karısı 
olup da onun gelip geçici hevesle
rini tatmin edememek ne demektir, 
bilirmisiniz? 

Tam yirmi sene para kazanmak 
hususundaki aczimi başına kaktım 
durdum. Çünkü karım muztarip olu
yordu, ben de bunu görüyor ve mü
teezıi oluyordum. O zaman saadet 
bize vazıh ve mucessem şekillerde 

görünüyordu; fakat biz onu ele ge
çiremiyorduk.~ O zaman saadet biz!r.n 
için hazan bir şapka, hazan bir el
mastı. Pazarları Bulonya ormanında 
geziniyorduk ve saadet, sülün gibi 
atlara binmiş suvari kadınlar şek

linde önümüzde resmi geçit yapı

yordu. Karım mütemadiyen: "Ah 
zengin olsaydıkluı "Ne vakit zengin 
olacağız?,, derdi. 

Seneler ieçti, ihtiyarladık,yüzümüz 
buruştu ; kadere boyun eğmiştik. 
Fakat tam bu sırada taliim döndü. 
Fakat, neden sonra! ... zengin olduk
tan ıonra, saadet eski çehresiyle 
karşımıza çıktı. 

Çocukluklarında pastacı cama
kanlan önünde ağızları sulanıp da 
biiyüdükleri zaman, vaktiyle başka
larının ıözleri önünde yedikleri 
şeyleri düşünerek baba tatlıları alan 
insanlar ıibi, biz de eski emeller!
mizi yerine getirmek istedik. Biz de 
şimdi eski mahrumiyetlerimizi hatıra 
getirerek bir takım sahte arzular 
beslemeğe çalışıyoruz. 

Salonda ölçüsü alınan karısını 

göstererek: 
- karımı güzellik müesse-

;elerine gönderiyorumj gençliiin 
para ile satın alabilineceğine onu 
inandırmak istiyorum· Ah, elektrik 
masajına biraz daha evvel başlaya
bilseydi.. belki,! 

Biçki gazetelerini karıştırarak 
yirmi seneden beri zihninde bü
yüttüğü moda elbisenin hayalini 
aynada bulabilse ne mes'ut olurum! 
Ah Efendim, mecmualardan kestiği 
modelleri hala karton içinde saklari 
bu resimlerden her biri benim da. 
gıtmağa muvaffak olmadığ'ım bir 
üzüntü, bir elemdir. 

Bu hayaletlere vücut Yererek 
onu sevindirmek istedim, fak~t 

mazinin bu mukaddes hatıralarını 
gösterdiğim zaman tetziler benimle 
a!z:y e ttiler. Fai;at 188~ de karımı 
bı! . ..!n b~ gi:!l gizlı agJ:!t~_, robayı 

~ '•Pierre Clıaine,,den 

yaptırmaktan kendimi alamadım ... 
Karısı salondan çıktığı için sö

zünü kesti :l 
- Sevgilim, dedi, Mösyöyü tak

dim ederim. Seni beklerken bana 
refakat etti... Bir dakika müsaade 
edin de pey bırakayım ... 

Ve kocası veznede para verir
ken kadın, bila ihl:iyar kendini me
rakla seyrettiğimi görerek : 

- Mösyö, dedi, beni yaşıma 
u y m 1 y an bu kıyafetle gördü
g ü nü z için herhrlde hayret 
ediyorsunuz. Ben kocamın göylü 
olmasın diye kendikendimi aldatı

yorum. Gençliğinde beni bir Kıra
Jiçe gibi giydirip kuşatmak onu 
ne memnun edecekti ! .. 

Gençlikte süsüme mecbudum ... 
Fakirliğinden sık sık şikayet eder
dim ... Onu o kadar üzdüm ki ... 

"Şimdi bu gülünç vaziyeti kabul 
ederek yaptığımı tamir etmek isti
yorum. "Çok geç ... Zamanı geçti,, 
desem ... Çok bedbaht olarak. Onu 
üzmektense yolda gelip geçenlerin 
gülümsemesine katlanmak daha iyi. 

Kolko)a giderken, adamın refika
sına şu sözleri söylediğini işittim: 

- Konuştuğum bu mösyö fena 
halde kafüimi kırdı. Düşün birkere ... 
Beni senin baban zannetti. 

Nakili: Kamuran Şerif 

~n ırB<~rıtDceır 1 

Meçhul hırsız 

Emirganda Remzi efendinin ev ine 
meçhul bir hırsız girmiş. Remzi efen
di hır::.ızı tutmak istemi~, hırsız Remzi 
efendiyi bıçakla ağır serette yarala
mı~tır. 

Remzi efendi hastahaseye kaldı· 
mış, hırsız da kaçmı9tır. 

Kocasına kızup kedini vuran 
Ak:;arayda kürkçü başı mahalle· 

sinde oturan Halide hanım, zevci 
tarafından terkedilmesiden mütteessi· 
ren tabancsyı başına sıkarak iııtihara 
te şbbi.is etmi~tir. Halide H. hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Mecruh Napolyon ı 

Kurtulu~ta kiimi.ırcu '\apolyon ile 
f'shi ortağı Şakir bir hor\ ) uzlınden 
kavga etmit'iler, :;akir bıçakla ~apol· 
> oııu Lnca~ından yaralan? ıştır. 

, iki Ali arasında 
Kasımµa~ada oturan amele Ali ile 

diğer bir Ali, aile nıesele:oinden ka' · 
ga- etmişler, neticede ikinci Ali, birin· 
ci Alinin 1.·""ne'-'İni di~lerİ) le ısırmı~. 

beyninide bir demirle pan:;a1anıı~t.ır. 
Sarhoşluk 

Şoför :\lu rat \ e ahçı Arnavut 
Rüstem sarlıo-:luk ! tizüııden ka\ga 
dıniı-;ler. neticede Rustem kama ile 
~luradı iki ! eriıııl.!n }aralamı~tır. 

l\lurat hastahane) e kaldırılm:~tır. 
Çeşme başında 

Şehremininde tütlin fabrikasında 
amele ismail \e bekçi .Mustafa çe~· 
meden su alırlarken ka\•g:a etmi:?ler. 
Mustafa bıçakla !::.maili başından ve 
kolundan ) ara lam ı~tır. 

Dünkü yangın 

Dün saat 16 da Şehremininde ) eni 
bahçı>de lıir yangın oldu. Ak:ıam 3aat 
18 de polıs müd•ıriyeti istihbarat 
dairel"iııdeıı sorduk. Yangın n el"an 
de' am ı~tmekte olduğunu \.e ;30 f!\'" 

den fazla ) and ığuıın tahrn in edildiği 
cevabını altlık, lıuuun üzerine Şehre· 
mini merkezinden sorduk. Bu hu~us· 
ta malümat \erme~ ecek:erini ::.uı letli· 
ler. .'.\eticeJe itfai) e kumandr.nl ğını 
arad k ve nihayet ögreııebildik ki 
,·anan ev Şehremininde Yeni Bahçde 

~Uccardan E:;Pt be) ir. tahtı tasarrufun· 
da 20 odalık bir evdir ve Arpacl 
Rıza efendiuin tahtı i~tica:-ındadır. 
Yangın bir mangal devrilme,,i yu
zünden çıkı:nıştır. 

Bir sandal b:ıttı 
bir kişi boğu~du 
Yeni Hayat namındaki motör 

Kartalda denizrte bir sandal batırmı~tır. 
Sandaldtl bulunan Hasan n Ali de· 
nize dükülmtışler, bunlardan Ali bo· 
rrulmus. l-lns~ın k urtu 1 mn.;;tur. 

Cuma I 1\: DA .. 'H , .t\~~·;::~0::; 80, 1929 
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Ceridei muteberelerinin diğer 

I 
nüshaları gibi 6 Ağustos 929 ta-
rihli nüsh:sını da okurken iskan 
müdürü umumisi Hacı :\1ehmet 
beyefendinin muhbirinizle müla
katı gözüme çarptı. 

Gazetenin aksamı sairesi gibi 
bu kı::ımmı da merakla okudum. 
Miri mumaileyhin muhbirinize 
karşı vuku bulan beyanatlarını ha
kikatPn pek uzak gl'ırdüğüm için 
bu hu;:,;u:-;ta gazetenizi \ azih ve 
pek doğru olarak tenvir etmek i:--
tediğimden mektubumun 1ı1tfen 
ve aynen gazetenize dercini rica 
ederim. 

SiJzüm, yalnız Samsun i::.kan 
muamelatına ve Hac;ı J-lehmet 
beyin kendi harekatına münha~ır· 
dır. Hacı Mehmet beyefendi lıeya· 
natında: ::samsun, Sinop sair sa 
hil şehirlerdeki iskan muamelatı· 

nı tetkik ettim. Bu tetkikat neti· 
cesinde iskan muamelatını şayanı 

memnuniyet gördüm. Y almz had· 
di zatında ehemmiyet iz olan bir 
iki şikayet var idi ki onlan da 
hallettim. Hulasa iskan işlerinde 
ehemmiyete değer hiç bir nokta 
yoktur,, divor. 

Hacı :\Iehmet bey efendinin 
Samsunu teşriflerinde muamelatı 
pek mülevves olan Samsun iskan 
idaresinden bıkmış, usanmış bazı 

mübadiller, iskan idaresindeki yol
suzlukların , haksızlıkların islah 
edileceği ve muamelata bir intizam 
verileceği intizarında oldukları hal· 
de bunun aksine tesadüf edildi. 

Miri mumaileyh hiç bir tetki-
katta bulunmamıştır. Yalnız lütf 
ve atıfet göstermek istediği bazı 

eşhasa ve bilhassa Selanikte kom
şusu bulunan Azize hanım ve 
mahdumlarına ait dosyelc.ri istis
naen alıp bu dosyeler de mevcut 

ve evvelce verilmiş olan kararların 
nakz ve bütün manasile haksız ve 
gayrikanuni olarak ittihaz ettir
diği kararları bizzat komisyona da 
imza ettirdiler. Bu muamelelerden 
mağdur olan mübadillerden bazı
ları bundan haberdar olunca Sam
sunda bulu.nan mıntaka grup mü
fettişliğine baistid'a müracaatla ih
kakı hak talep ve istirhammda 
dulundular. Magdur olanlar me-
} anında bendeniz de bulunuyo
rum. Bendeniz grup müfettişliğine 
bir istida verdim ve bu istidaname· 
de Hacı Mehmet bey efendinin ha
rekatı vakıası halk üzerinde iyi 
bir te~ir bırakmadığını sijyledim 
,.e hatta hakkında tahkikat icra· 
sını i::ıtedim. 

Tahkikat ne derecededir, bilmi-
yorum. Bunun üzerine mumailey
hin ittihaz ettirdiği kararları havi 
dosyelere müfettişler vaziyet etti. 

i\1akamı vilayet, mucibince de
medi kararlar infaz edilmedi. 

Bundan sonra Hacı Mehmet 
bey Samsundan infikak ederken 
iskan müdürü Kemal beye : " ben 

Ankaraya gittigim gibi bu evrakları 
gönderiniz. Dahiliye vekaletine tas
tik ettirip gf'ındere}im ,, diye ten
bihatta bulunduğunu haber aldım. 

Artık bu haberi de alınca ın~
mur bulunmakla beraber, dokuz 
nufosa malik olduğumdan idarem· 
den aciz bir vaziyette bulundu
ğum halde telgraf ücretini efradı 
ailemin nafakasınrJan keserek İs· 
met paşa hazretlerine telgrafla arzı 
hale mecbur oldum. 913 kuruş 
telgraf parası verdim. Miri muma
ileyh bu suretle de beni hem izrar 
ve hem de muhterem İsmet paşa 
hazretlerini rahatsız etmeğe sevk
etti. İşte Hacı Mehmet beyin se· 
yahatındaki tetkikat ve gördüğü 
işler bundan ibarettir. 

Hacı Mehmet bey efendi "bun. 
lar gayri vakidir n diyecek olursa, 
elyevm Samsunda mevcut olup 
miri mumaileyhin yaptı~ı bulaşık
lıkları temizlemekle me~ğul bulu
nan müfettiş Nithat ve Rif::ıt be · 

Amerikadan sahte bir pasaport tedarik ederek 
nihayet nasıl kaçmağa muvaffak oldum? 

- Teşekkür ederim Mister, fa
kat bilmelisiniz ki bir Alman zabi
ti bir cambaz kumpanyasının aktö
rü gibi şehir şehir dolaşarak dolar 
toplamak için kedisini teşhir etmez. 

Bundan sonra bu zatla daha iyi 
dost olduk, San Fransisko ve Nev
yorkta bana haylı yardımı dokun
du. 

30 Kanunu evvelde San Fran
siskoya geldik, tam Amerikanka
ri bir karşılanış. Düzinalarla gazete 
muhbiri her nereden haber almış 
ise almış, ellerinde kağıt' kalem, 
Çingtavdan firar eden Mak Garvi
ni arıyorlar. Nihayet kamarasında 
buldular ve kapısının önüne sıra

landılar, ben çıktım ve yüksek se
sle bağırdım: 

- Söyleyecek tek bir sözüm 
yoktur, beni fazla iz'aç ederseniz 
polise müracaat ederim. 

Bu tarzı hareketi de bana Çin
gtavdaki gazete muhbfri öğretmişti. 

Amerikada 
Amerikalı gazetecilerden kurtu

lup karaya çıktığım zaman bir de 
ne göreyim, japen gazetecileri etra
fımı almaz mı? 

- Benden ne istiyorsunuz mös
yöler? 

Ötekiler güler yüzle yanıma yak. 
laşıyorlar: 

- Efendim biz japon konsolota
sından geliyoruz ( doğrusu buna 
diyecek yok 1 ) ve çingtavdan bu 
kadar muvaffakıyetle kurtulan zati 
alinize muvaffakıyetli seyahatler 
temeni ederiz. 

- Rica ederim, lafı uzatmayın, 
ne isteyursunuz ? B i r mülakat .. 
Bu, japonyadaki gazetemiz i ~in 
çok büyük bir ehemmiyeti haizdir. 

Bunlara da Amerikah arkadaş
larına söylediğimi tekrar ettim ve 
yürüdüm, 

Amerika şehirlerlnde 

San Fransiıko allah için ce9im 
tehir. Hem en büyük iytliti tura
da ki beni ne soran var, ne arayan! 
Ala bildiğime geziyorum. 

Bu şehirde geçirdigim yılbaşı 
gecesini ömrümde başka bir yerde 
geçirmedim. Bildikler tarafından 

davet edildigim en mutena bir bar
da sabaha kadar yedik,içtik ve dans 
ettik. Güzel kadınlar, nefis müzik, 
iyi şampanya, herkesi baştan çıkar
mıştı ve öyle göriinüyordu ki, bu 
gece için her şey mubhtı. 

Kanunu sanının ikikci günü 
San Fransiskodakilere de veda etmek 
icapetti ve tesadüfen vapurda bir
likte geldiğimiz bir hayh ahbapla 
aynı trende birleştik. 

Günlerce tren seyahatı, koca 
Amerikayı bir baştan öbür başa 
kadar kat ettik ve benim emellerimi 
tahakkuk ettirecek olan, yani beni 
ana vatana gönderecek muazzam 
Nev - Y orka geldik. 

Tam üç hafta Nev - Yorkta kal
mak liizınt geldi. Bu üç nafta zarfın
da bir çol. şeyler ve bu meyanda 
da bu muazzam şehri ve sakinlerinini 
ögrenmek fırsatını elde ettim. Bi
taraflığa rağmen Almanlara hakaret 
etmeyen hiç bir resim, gazete, 
reklam bulunmayan bu şehirde üç 
hafta ikametim benim için ne azap 
olduğunu tasavvur edemezsiniz. 

Matbuatın kudreti 

Almanlar aleyhindeki müstehcen 
şarkılar, bu şehirde . adeta milli bir 
mahiyet almıştı. 

Ekserisi almanyanın nerede bu
lunduğunu dahi bilmeyen bu adam
lar alınanların fenahğını nerden öğ
renmişlerdi. 

leri ve makamı vilayeti işhat ve 
dosyelerde mevcut mukarreratı 

irae ederim. Mumaileyhin Samsun
daki muamelat ve harekatını bildi
ği için gazetenizin bittabi Samsun
da da okunacağını düşünerek muh
birinize böyle hilafı hakikat beya
natta bulunması icap etmezdi 
zannederim. Mumaileyhin resmen 
müspet olan maruzatımla muhabi
rinize karşı vaki beyanatım muka
yese ediniz. 

Samsunda tütün inhisarı baı 

müdiriyeti muhasebe kaleminde 
muhasebe refiki Serez mübadiHe
rinden: AH Saip oğlu Mehmet 

Ziya 

- İngiliz gazetelerinden ve ya bitaraf İtalyan bandralı (Duğa DegH 
İngfüzlerin satın :'lldıkları Amerikan Abruzzi) vapuruna binmesine hiç 
gazetelerinden ... işte matbuatın ku- bir mani olamazdı. 
dretil Vapura bindikten iki saat sonra 

Ben bulduğum her fırsattan bi- Nev-Y orkun meşhur (Hürriye hey· 
!istifade bu yalanlan tekzibe uğ- kelini) geçtik ve hundan beş mil 
raştım ve hemen her defasında şu ötede iki İngiliz Kruvazörile karşı-
cevabı aldım: laştık. Bunlar Nev-Yorktan çıkan 

- Sizin şahsen bu gibi caniyane geınilerden şüphe ettiklerini muaye. 
hareketler yapmadğunıza itimat ede· neye tabi tutuyorlardı. Denizlerin 
riz. Görüyoruz ki mütemeddin bir serbestisi içinne güzel misal? Mııma 
insansınız, fakat Belçikadaki bar- fih bizden şüphe etmediler ve ara-
barların orayı altüst ettikleri muhak- madılar. Mevsim kış olduğu ve 
kak. Çünkü Taymis yazıyor, bu ka- İtalyan vapuruda pek küçük bulı:ı• 
dar büyük bir gazetenin yalan yaz- nduğu için adam akıllı sarsıldık. 
masına imkan yoktur. iki güzel kadını 

Geceleri büyük harflerle göste- Hareketimizin üçüncü günü gü-
nlen harp tebliği resimleri:ıde her vertede oturmuş, birinci mevki 
gün Alman ordusu bir kaç yerde kamaralarından birisin pencere· 
mağlup olur ve her gün halk bunu sinden dışarı çıkmış iki güzel kadın 
horralar, bağrışmalarla tesit eder. yüzünü hasretle temaşa ediyorum. 

Bu esnada güvertede gezinen Bu şehirde bunaldım kaldım, 
bir erkek bu iki dilberin yanına 

fakat kaçmak için çare de kolay 
gitti ve ellerini sıktı, yüzünü benim 

bulunmadı. Bir ara sıkıntıdan bir 
· tarafıma çevirdiği vakit bağırma. 

Norveç yelkenlisine tayfa y<ızılmağa 
mak için kendimi güç tuttum. Bu 

o vasıta ile Avrupaya geçmeğe benim Amerikadaki Alman arka-
karar verdim. 

daşlarımdan "L ... ,, idi. O da beni 
Fakat bunların Norveçe gidin- tanıdı, fakat sesini çıkaramadı, ba-

ceye kadar bir kaç defalar İngiliz na doğru hafif bir iki tebessümle 
kontrolundan geçtiğini bildirerek tanıdığını ima etti ve uzaklaştı. 
arkadaşlarım beni bu fikirden vaz- "" k kt '-"lece, aranıı a ... 
geçirdiler. Gece karanlıkta birleştik, o da 

Sahte pasaport' benim gibi sahte pasaportla ve bir 
Nihayet aradığımı buldum. Te- Ho1landalı tüccar sıfatiyle ( Hollan-

sadüfen bir adam tanıdım ki, be- da lisanında tek kelime bilmeme-
nim gibi ihtiyaç sahiplerinin derdi- sine rağmen) benim gibi Napoliye 
ne çareler bulmakta çok mahirdir. gitmek istiyordu. 
Dünyayı bi.r haylı dola~tıktan sonra Şayanı hayret olan şey iki-
New-Y orkla mekan tutan bu zatın 
haldki vazifesi ne idi? bence tama- nızda kaçmak için aynı adama 

Çatmıştık ve ikimiz de bilmeyerek men meçhul, hatta nerede yatar 
kalkar, kimlerle konuşur onu da aynı vapura binmiştik. 

Amerikadan hareketimizden bir bilmem. Yafmz bi!diğim bir şey va-
kaç gün sonra ve bu defa hakiki rsa bu adam yaman bit' ehli san'at-
olarak hastalandım. Doktorun ver· tır. Siz eline bir fotoğraf ve bir mi-
diği kinin de tesir etmedi, kirli ktar para verirseniz, o bunlardan 

size mükemmel, hatta ekmel, anbarda geçirdiğim bu fievri gün-
mGlailrl~ d.a..ığalı. im11ta'4 ler, ha tf>ıııın en berb t s f as~ır. 
bir Pasaport yapar. Hangi anımda ku5malüan e sizi;. 
Ietin ve hangi hükümetinkini maktan başka bir şey yapmayan 
isterseniz onun halis muhlis tabaası bir Fransız, üstümde gece gündüz 
olursunuz, yalnız işin içinde bir içen ve Almanyaya soup say-
mıktar para aynam.alı t makla vakıt geçiren bir İngiliz, baş 

Bu suretle bu zatı muhteremle ucumda hiç dinmeyen Makine gü-
rültüsü ve her şeyden fena mil. terende teşerrüf ettik ve derhal 
Yonlarca pire, artık rahat ve buzu. anlaştık. Bir iki saat zarfında ben, 

İ rumu tahmin ediniz. abaencet afmanyalı Plüşav, sviçreli 
çilingir (Ernest Suze) haline tenasüh Bunların hepsine tahammill et. 
eyledim. Pasaportumun her şeyııi tiren düşünce ise bir kaç g-üne ka-
yerli yerinde idi ve bu bitaraf Er- dar Napoliye muvasalet idi. 
nestin memleketine avdeti için yine (Arkası yarın] 
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( OlklYl\f'IYl<GlYI Oaıır "\ Tokyoda 
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uyku 
hastalığı TEVELLÜT 

~1aarif ,·ekili merhum ecati bey· 
le polıs müdıır mua\ini Husnlı be) İn 
eni~tes! lıirinei mülazım Operatör Hr. 
Turgut b~} in bir k•z çocu~u dün~ a
ya aelmiş \ e " /,af er ,, te\ sim edil
miş7ir. Yavru)a uzun ve mes'ut bir 
hayat temenni eder. ebe\'eynini tebrik 
eyleriz. 

Nerde? 
Bulgaryanın Kocikavak kazası Ka· 

raburun kari~ esinden İbiş oglu Hasan 
kerime.~i hemşirem Ha\' a hanımı 
balkan harbinden iki sene evvel Sela
nikli hım Mustafa efendi evlatlık 
olarak aldı, şimdiye kadar hayatından 
ve vefatından haberim yoktnr. Göriıp 
bilenler varsa insaniyet namına aşa· 

ğıdaki adresime bildirmelerini rica 
ederim efendim. 

Selimiye A. 4 T. 2 Bö. 6 efradından 
Kırklarelili Hasan oğlu Ali 

Kafasız cesetler ! 
Moskova, 28 [A.A] 

Harbinden bildiriliyor: Soungari 
nehrinde kafalari koparılmıt 6 ceaet 
bulunmuştur. Ekserisinin hüviyetleri 
tayin edilmit ve Sovyet vatandaşlan 
oldukları anlaşılmıştır. Hariciye ko
miserliti, Alman konııol.oı~nu tab. 
kikat icrasına davet etmıştır. 

~ Tiya~ro, sinema J 
su ak•am 

Ferahda : Komik Cevdet Bey ve 
Anastas balesi ve Filim 
çolak adamlar. 

1\lilletde : Sıhırlı helva ve Filim 
'.'e \' aryete. 

İnkilapta : Beşiktaşta parkta Hissei 
, ayi:ı ee Balo 

Tokyo, 28 [A. A] 

Tokyoda 200 kişi uyku hasta
lığına tutulmuştur. Bunlardan se. 
kizinin rahatsızlığı tehlikelidir. Her 
giln yirmiye yakın yeni musap kay• 
dedilmektedir, 

Çin-Rus kavgası 
Moskva. 28 [A.A] 

(Tas) Çin1iler Otsuride hudut 
boyundeki Sovyet karakollarını bo
mbardıman etmişlerdir. Ayni zaman• 
da iki Sovyet gemisine karşı da ateş 
açmış, Yolculardan bir çoğu yarala-
nmıştır. 

Bir tavsiye 
lzmirdeki pamuklu mensucat ve 

iplik fabrikatorları, o mıntakada 

ihtiyaç nispetinde pamuk elyafı bu· 
lunmadığından bahisle İktisat ve· 
kiletine müracaatta bulunmuşlar ve 
bunu Adanadan getirmek için mü
saade istemişlerdi. Vekalet Adana 
pamuklarında penbe kurt hastalığı 
olduğundan İzmir pamuklarının 
tehlükeye düşmemesi için vaki 
müracaatı reddetmiştir. Vekalet bu· 
na çare olarak diğer memleketler· 
de bil'umum zirai haşerat ve tufey• 
littathir için kullanılan ( Vaco(fflt ) 
namındaki makinenin mübayaası 

icap ettiğini ilave etmiştir. Bu m~· 
kine 800,000 lira kıymetindedır. 
Vekalet, İzmir ve Adana fabrik~· 
torları ile tüccar ve müstahsiJlerJ"" 
nin kazançları nispetinde yardııt1~ 
deruhte ederek makinenin teınini~ı 
münasip görmüştür. Ziraat başrrı~~ 
diriyeti icabeden teşebbilıatta b 
\unacak_tır. 
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B'-1gilrı kc.yık 
"'"~ a"t ycı.rışlı:ı.ri 

Umumi harpten e\'vel piyasaya 
ihraç edilen Avusturya ve Macaris-
tan eshamına ilsak edilecek · 
k 1 d · · yenı upon ara aır ( Caısae Coumune 

1927 tarihleri arasında cereyana 
başlamış olan kuponların tecdidi 
müddeti şimdiye kadar temdit edil
miştir. 

des Porteurs des Dettes Autrichie
nneet Hongroise eminse avant la 
gue~re 22 Boulevard de GorceJJes 
Parıs (17e) - (Paris) (17e) 22, Ku
rsel Bulvarına harpten nvel mevk .. 

Bugün §ehrin muhtelif yer] erin- J nın altıcnı ve sonuncus~ bu gün ted.avüle vazolunan Avusturya_ Maı~ 
de müteneV\'İ spor hareketlerine Yeliefendi ko u maha1lınde yapı- ca~ısta~ düyunu umumiyesi hamil-

le~11. ~uşterek veznesi katibi umu-
şahit olacağız. Bu sporunha reketleri lacaktır. mı ığınden verilen ilan: 
hemen hemen spor her şübesine Bu yarış, mevsimin en mü- Numara 26 
temas etmektedir. Kayık ve at ya· kemmel koşusu olacaktır. Karaca Y~zde dört altun faizli Avustur-

Ancak Mü,terek Vezne ile Taz
minat Komisyonu arasındaki mü
nasebata müteallik nızamname mü
ddeasınca mezkür komisyon bir 
sukutu hak mühleti tesbit edebilir 
ve bu müddetin inkızasından sonra 
ibraz edilmiş olan tahvilat artık 
kabul olunamaz. Geciken hamiller 
şimdiden tahvillerini tanzim ettir
mekte tacil etmezlerse bu nizam
namenin netayicini iktihama maruz 
kalırlar. 

rışları, futbol ve daha bir kaç ha- bey harasının hayvanları da bu ya esnamı umumiyesi "rente 1914 
reket bu cümledendir. )'arışa iştirak eder.ek ve --on ) a-

4~1? 00 
faizli Avusturya hazi~~ tah-

. vılatı, 4 u altun faizli Macar eshamı 
Kayık )'arışları rrşların. eıı mi.iken~mel numarası- umumiyesi, 1913 41120.ı faizli Maca 

29 Ağustos 929 Ticaret 
Borsası f icitları 

Bebekte hugün yapılması mu- nı teşkıl. P.den oıııformalı zabita eshamı umumiyeııi, 1914 41 2 0 0 itf~ 
karrer olan kayık yarışları günün nın .manıalı koşu ut ekrar edile- bedelliz Macar eshamı umumiycs· Cinsi - '"· '" 

.. h. l d' . 11· te ,kil cckttr. 1910 400 faizli ve dört cins paraf; Hu•rdav )Ü7tfo 
en mu ıın spor ıa ısesıı ~ ~ Macar eshamı umumiyesi, 1900 3 o0 

l"! • çın darlı 
ttmektedir. Geçenlerde mıntaka 1 urneye çıkanlar ve 4co faizli Avusturya-Macaristan ~~g~~;nı. 16 30 

dinilecek heyetile ~u!~P murah- Beı>iktaş takımı dün Bur5aya, ~evlet .d.emir yolları imtiyazlı şirke- "'Ünter 

haslarından ve deııız~~hk federa~- Galatasaray küçükleri de Zongol· tı tahvılatı. nfnm!' 
yonu azalarından murekkep hır dağa "t . ı d" Se11edat111 danıgalan- Sf'rt mahlut . d · ·ı·k gı mış er ır. uuıga"ı"ıta 
heyet Beykozda bır enızcı ı teş· K" .. k F ı·ı rnası, ve /nıpo11larıııııı ı:cneb

0

i 
0 

vik müsabakaları yapmışlardı. Bu uçu •ekner 1 er de dugün iki Çudnr 

f
:r k ı· ı maç yapma~ iizerc Adapa tecdidı" Mı ır 

Yarı~lar çok muva ıa ıyet ı o muş 'd ki d' zarına Arpa 

1 
vı ece - er ır Bnlada tadat ulunan · t'k l'ılf'rclınek 

Ve ınatliip gaye istihsal o unınu<:- ot::. d k . ıs 1 
raz ~ r e a Vl senedatı hamilleıinin, Paris Korsels 'iuhuı 

tur. nıeraklıları (Courcellcs) Bulvarında 22 numara- ~·~f11ı:!?·tı 

l:i ıo 

] :ı 2;; 
JS 
9 

14 20 

l'· 

1 
18 20 

16 ıo 

1$ 25 
Hi 
9 30 

14 20 

Aynı heyet bu sefer Bebekte Lir Ürdck ve hıldın'ın avları da A~·ust~rya - .Ma<:aris.~an düyunu Kuş~eml 
1 iki~ıci tecıvik )'arıc:ları tertip etmı· ... mcraklılarıııdaıı kk 1 umumıye~ı hnmıllerı muıJlerek vez- \ ulrf 

lt ıt :.. miıre · ·ep hir · · lk" l Un kilo 

tı·r. Bu yarışlar, henıen l1en1en bu"- kafı'le Kı"lyo ta t.· nesırıın eve ı i anlarında derpiş . 135'tı ı 'l.tıil uır kamp kur- olunan ahkam dahilinde tahvilatları •.ksıra Ekstra • ~ 
tün kulüplerin iştirakile yapıla- muşlardır. ~enüz damgalanmamış ve keza Ü~~!:'ci ~unıu~ak ~;.~~ !!~ 
cakt1r. Geçen teş\ ik yarışlarında Fenerli atletler ındelhace kuponlar 1 tecdit edilme- iki~d ~eri ı H o 1275 
iddctle göze ı'arp· (..., J miş olanların tahvilatla rını bila Fındık kabuklu 

:ı ıt an 7 a atasar:ıy- Fencrbalıçe atletizm kantanlı- teehhur kuponların tecdidine me- Fıudıl içi 
Beykoz rekabetinin bu yarışlarda ğından: • mur müessesatn tevdi etmelerinde ~:~:~ bo:altma 

daha şiddetli lıir urette kendini pek büyük istifadeleri vardır. Taz- Ce•iz 
E)·IOI iı)tidasmda Balıkesı"rde minat 1 • 'lk l\ ı gü tereceği tahmin olunmaktadır. .d rnmısyonuncn ı . evvel bir Afl>ou tıı nty:ı 3flOu 3800 

ı nıan yurdu \e faınirdı• Altınor<lu sene olarak tespit edilmiş olan ve hııağı ı 
Geçen yarışlarda göze çarpan kulüplerinin atlctlerile birer mü- marüzzikir istikra zların herbirj için ~f(ı;~· 

kusurların buırün zuhur etmeme- h k 7 te'irinieveJ 1926 ve 12 teşrinitvvel O~lak 

29 i\p:n~tos 1929 kaınhi~o, 11111 ut ho·:-a ... i tiatlar 
.~----------------,_,.-------...... ----__ ,___,,, __ ~ \c:ı 1lclı 1 Kupa. \ı;. i~ 

1Vukut 
1 lııgiliz lirası 
1 Anıcrlka dolar 

%0 Yuna• dnhml 
1 Alman ı·ay~ mıırk 
l A\uıt)ll şlini 

:?O ~y Rumıın}a 

20 I.eva Bulgar 
1 J-'elenH'k florini 
20 Fran@ız frankı 
20 Jtahao lireti 
20 Kua'.un Çek Mu,·ak 
1 Çınınctli ıü,·i)el 

l 7Joti Lelıi8tt1D 
20 Dinar Yoguslavya 
'20 Belçika 1-rankı 
l J'eutıı lspıın) a 
20 Jn·içre Fı·ıınkı 

l l\lt"ddi)O 

Çek 

1'a lw il at 

1015 501015

1 

~ ;-\ı Tertip (A.B.~ 
208 25 208 2S v ::= 

2 
(D.F) 

s.ı sı ı: Q.. " , 

49 75 49 75 Ef ~ 3 (FJ) 
30 30 • ,,. 
24 62 2.ı 62 Galatıı tııhtelıırz D. Y. 

7, l tıııılıul tramu) °:• 
fübt. Dok. Anı. 

29 75 
83 

164 
219 25 
12!? 

25 

50 

83 
JM 
219 
1!?2 

23 
'i4 

115 

f ~küdar· ııdılı.öy o 

2:; lataaılıol anonim Sa 
EN"tll lUaden 

.,. Hisse senedatı 
-.:> 

l~ fııınka,l t:e 
ı= 

30 50 :: 
\Iü~ln itihu l\lilli 
<' m.ımli B~ 

80j :.-... ... l\!iJJi iktiıııı d'ı. 
r;' 'l ıc.ıırc• , ıırı 
.-: l..annf Hk. 

.,,- Şirllt ti Hııyr'h'e 
~ TC'mt't-3 

Londra l Jsterl"ıı 1017 1016 50 
0.47i1 

J:.! 18 

Hnliç 'llporl:ır An 
~ An.U.\. \Olu 

l'ih)ork l ıürk 1 ... Do. 
l'ariı 

Mil:mo 
Bcrlio 
C:of)ıı 

Btiil< el 

.. rrank 

.. 
" 
,. 

Liret 
!Uıırk 

Le'a 

Aoıııtirdıım .. 

Ilelf;S 
Florin 

., 1 rsuk 
Prııg " Kurun 
\ İ)ıına ,. ~ilin 
Madril ,. P•·zctıı 

\ ıtl'\'ıı' d ,. Zeloti 
Atiııa ,. Urulımi 

Bül.reş 20 l.•·) Kuru~ 
l\loalma 1 Çron<'n'I 
Bdgrat tür:k iiraeı Din. 

1 sti kr11zlar 
Ltikrazı D. Yadeli 
Düyunu mu.-uhhcde 
llıraml)eli demir )Olu 
l 902 Gfüıırükler 
1903 ~,oidinı:ıbl 

1905 1 edıi1.ati Askeri~<' 

0,17 :ı 
12 rn 

(j 11 

200 
65 75 

3 12 
l ıs 

2 17 
ıc.o~ 

3 3CI 
3 22 
ı 2 

3(> f.6 

:?, o 
(5 S7 

3 12 
J ır. 

2 17 
16 05 

3 38 
3 :!l 
4 2:; 

j(ı 8(, 

21 L7 
10731 

27 05 

• 100 
"?.. '.\l.,daO\n-Bul'Sa 

Enm un <;.ıhiJ 

Trnm,·ay 
Türkiye mmı 

"': 
~ 
tt .... -~ 
-: ittihat ,, 

" 
... 

ltirn:ı: 

~ ;ark ııigorlı 
1,: Bozkurl 
:; Anadolu \n, T. = l l•t. t:mum. 
' lln1)n 1\-nrııııydııı 

,,TJ, ç· • ArFlıın ıc:en. 

~ l'ııl.ırköy ., 
;: 1 ürk kömür l\'t. 
;-- !\h rmer fn•: S. = llnHı gazı, akktrik 

95 50 -~ .. ., temettu 

Cekü<lar· KadıkÖ} 
t;i lzmır mezbba 

luıınlml T. An() 

Rılıtinı dok. An. 
1 ttihut • ~raıcnci 

<.fi <;ıırk ınerk ecza 

ıı 511 n 

!?2 ,., 22 

31 5 3! 

41 s 41 
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si için icap eden tedbirler alın- nüldüğünden kulübümüze men- Tc§l rr a 1F ~ / 
m ı:ltır. ....-.. ili ce e n::::ıı 
At yarışları ~~:11•111::;·,~ıv ·:~~,t~e:~~iz 

3

ı~~::ı~ ! -- n-' :-_..,..,.: 5--•• "* U .. -
Yarı§ ve ıslah encümeni tara- j spor levazımlarılc bulunmaları rı- ı 1 K@l©J ~o lk.2,. aa "1 

~ 
Q 

~ 
~ 
~ 

[ 

J 903 Tertip 
9()l ~ 

1901 ı90i 

:; IEt. Kcı•uplura 
~ Reji (h ıi ta fı) e.) 
~ 
.... 'l ürk tüı. Aııo. 
;- Dulınn fürk ., 

1 

190 l 1 ·crtip 
ıco ı " 
190) 

'!Of• ~ark de irıut• ı. 
., 

11 01 ~rlırf'wanel 

fından tertip edilen )az ko~ulan ca olunur. O @~ ~Q;~lrlYI ~aıırRf®U~ırD 1 
~ ..... - -- --- - Köpr~d=n Kad~~öynden Köprüden Haydarpaşadnn l 
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harcı Kenıal şirhetleri Roı·saya kayi 

ffe\$ jk ® [(' 0 (Q) ©.\ !F® ffi _ r• Kadıkoyune ı Kopruye ~ ··i darpaşaya $ Köprüye 

:r g; l - , .... 1 : 6 15 ] - l"'J ı 62() 
Hali tasfiyede olan kara kemal 

mılli ekmekcil'!r anonim şirketinin 
tasfiye heyeti upıumiyesi dün top
lanmışbr. $ir,etin matluba.bnın bir 
kısmının dava ite a'1ınac4fı nazarı 
itibara alınarak tasfiyenin bir ... oıe 
dnh ~emdidine karar verilmiştir. 

Geçenlerde küşat resmi yapıla n 
Üsküdar bankosının kambiyo bor
sasına fabri ıiıa sıfatiyle kaydine 
~ e Mahmut prşadaki İstanbul ban
kası aksiyonlarının da borsa kaydi 
re misine ithaline borsa meclisince 
knrar verilmi-ı: tir. 

. 
Ask .ri m ı~ r aren e 
göre ne kadarıniıaşalacak? 

Askeri barem talimatnamcs· 
ikmal edilmiştir. Talimatname ıu
dur: 

Askeri mekteplerdeki maaşlı 

sh·il muallimler hariç olmak iize
re, kara, deniz, hava, imalatı lıar-
biye, harita zabitanı ve askeri me
murlarla jandarma zabitleri 14 
dereceye ayrılmıitır. 7 inci dcrecC' 
maaşı olan 50 lira 55 lira) a çıka
rılmıştır. Dereceler şunlardır: 
Derece !:>•nıf Asli maac: 

1 Birinci ferikler 150 
2 Ferikler 123 
3 Fırka. kuınandanlıi'iı yap· l 00 
mış lıvalar e 

4 Li~·alar, d~vnnı temyiz mliıl
deı uınuın1si, vekalet hukuk 
müşavirleri. 90 

5 Li\'8 kumandanlığı yapmış 
miralaylar. temyiz n7.aları 80 

6 Miralaylar. birinci sınıf aske-
ri memurlar 70 

7 Kaymaknnılar • ikinci_ !':Jn1f 

askeri memurl~r, .. vek~let ~~~ 
lemi mahsus nıudurlerı •>v 

8 Binba~ı 3 üncü sınıf menı~~ 
lar 4 üncü 9 Kırlemli yü1zbaşılar 4-0 
sınıf memur ar 

10 Yüzbaşılar. 5 inci sınıf ıne· 
, 35 

murlar 
11 Birinci mülazimlar 6 ıncı sı-

nıf memurlar 30 
12 Mülazım, ·7inci sınıf memurlar 

25 
13 Zabit vekilleri 8 inri sınıf 

memurlar 20 
14 Askeri memur muavinleri 16 

Her dereceye dahil olanlara 
verilecek maaş şudur: 

Asli emsali baliği Ankara mes-
Maaş ken bedeli 
150 4 600 
125 4 500 
ıoo 4 400 
90 3,5 288 1 30 
80 2.56 ı. 30 

" 70 3 210 22 
55 3 165 ., 22 
45 2.8 1~6 15 
40 2,7 108 ıs 

:35 2.8 98 l .J 
30 ~,B Bl 15 
25 ;{ 75 15 
20 ~~ 60 15 
]6 3,25 5.2 15 
B~ı maaşlardan hiç bir \'<'rgi \'C 

tc\ kıfot )3pılnıa) araktır. 
Asaleten bilfiil fırka kuınaıı-

daıı lığı yapını .. V<' halen ppmakta 
lmlunnıu;;- ulan miralayJan:ı. Jiuı 
k~ı~nnd~nl.ığı yapmış mirala)lar 
~ıhı hrşıııcı dereceden maa~ , eri
Iır. A aletcn rn hilfiil fırka ku-
mandanlığı yapmı~ olan ıniralnv
hırdan kıta harici bir \llzİfe\e t~
yin. Pdildiktt>n <:onra mirli.wılığa 
terfı cdrn lor fırka kıı ınaııdanl ı i'rı 
yapmış ıııirlirnl.ır gibi 3 üııMi 
dereceden nıaa;; ulırlar. 

Bilfiil fıı!,a kumandanl1l'Tında 
bulunmamış olaıılar<lan c1; e' m 
kıta hariciıtde fırka kumandanlığı 
alahiyetini haiz bir mevkide bu

lunanlar, haiz oldukları rütbelerin 
maaşı olan altmcı derf'reden ınaa~ 
alırlar. Halen, a<:aleteıı fırka ku~ 
maudaıılı~ı ) apıııakıc1 olan Vf' ) a 
yapmı~ olaıı ıniralaylara liYa ku
mandanlığı miralav mau ... ı verilir 

v.ak1iıe kaymakam iken a~aie
ten lıv. kumandanlığı zapını;;; olup 
ta ı;;onnıcl?n kıta haricinde hizmet
ler<~ ııaklı ıııt•muıi,et eden ve h· . 1 • a-
Jcıı mıra ay riitbesinde huluııanlar 
miralay maaşı alırlar. 

Bilfiil a aleten fırka kuınandaıı-
}ı1'tı yapmış olan miralaylarean kıta 
1ı:rici bir kıtaya tayin edildikten 
sonra ınirlivalığa terfi edenler fırka 
kumandanlı liva maa~ı alacakttr. 

Bilfiil fırka kunıandanliğında 
buiunmaıııış olanlardan elyevm 
kıta harici fırka kuın.andanlığı 
sclahiyetinde bir nıevkı~~r huJ~ı
nanlar haiz oldukları rutbelerın 
maaşım alırlar. 

Askeri malullerden tavzif edi-
lenlerin terfih zamları mensup 
oldukları daire bütçesi maaş te.r
tibinden veriliri. Diğer müte[errık 
hususat, sivil memurlara a1t ka· 
nunun izahnamesindeki ahkama 
tabid.r 

... ~ 6 15 ~ 7 us ı 6 15 ı 7 13 
7 05 f 1 7 ') 1 7· o:> 1 7 ırn 
7 U) ! 8 w 1' ıt) : 8 :?.:> 
8 ıs • a ıs 7 :;:; : 8 :>.~ 
8 :ıo ~ 9 os • 9 n ("I 
9 20 ~ 8 15 • 

~ (' 50 8 52 ı 9 3:; 
9 !'i:l ~ ıo 23 • q 5(J 

10 n_'l ~ 1 'ı o- 9 55 • ~ .. , t IO :J~ 
IJ o:; ~· il 40 11 O!'i ~ 
]} !.,) ı 12 11 10 : 11 J.1 
J2 ı:; 

l:i 05 
13 50 
ıı 25 
ı 5 J!) 

15 15 
16 o 
16 40 
17 ı:; 

17 30 
LU 25 
19 03 
19 <15 
20 30 
21 
22 OŞ 

~ ı;; : JI 18 
v l? 12 ı;, 
~ > 12 20 
~ ı:~ ;;o ıa o;; : 13 08 
: 11 35 1 J 25 : 13 58 
" 15 15 15 • • 1 l lO g 16 ](> Hl • 
• l ~ l~ 08 
.. h 30 16 lU • 
~ I 7 l -, l::: : J (ı OH 
~ n ı- ... • 17 rn i 17 1 ~ ] 7 50 ! ]"' ıo 
~ 18 25 IH :l.i ("] t 18 1:> 

: 19 o:> 18 10 : ıa 35 
~ Jl' •s 19 03 • •• 1_., 

t ~H~ ~~ !~ ! i~ ~~ ! 21 2B 2!! 05 : 21 38 
:?:~ 2:~ oa ı·"J 

-l"J "" fcı· )lllnu: t .ııııa. Pa:c.ıır, Çıır· 
ş ıılı:ı gi:rıleri lfu}dıırı.ıı~)ll u~ıı:.)ıı· 

Fi "ıcft•ri )ap:u .apud11r )alnız 
l'er,..ı•oıbc, ( unıa, Pa7 .. i' güıılerini la· 
l.il .. •dC'Jl i,f'Ce lla)dıırpaja)tt uj!ra)ıı· 
ı·al.tır. Hıımıızanın hirinci gr<'C:ıİıı Jt>n 
Ha)rıııı1111 ı;ouuucu gceceiuc kotılıır h<·r 

ııeı•c lin)darpııf:ı)ıı (lğra)at'akur, 

.. ukıu. 
l .. J . ,.r~ r /alım: Pu;.arte~i ('ıırşnt• · 

hu ı İİtıleri llu)Jı.rp_.~ll)ll uğrU)U• 
<'ı:ktır. 

i'"J Srfrri >•lnız 1'a:r.ar, Pertemlıe, 
Cuma giiulr.ri Ha~dıırp:ı~ll)S uğrııyıı· 

caktır. Yalııı~ Rauıuaııın lıirind ırü· 
uiiııdcn Bo~raıııııı ıw>nUn<'u günüııı~ 

L k.ıılıır lı•r gün llardarpa::a)a uğra)ıı 1 
az ..... ~ısa .... •ılg'llj'9ıjlÇFDl\!liSill~lmlEr==nllili~;mıı .. 1ııİ1100mkmt'mr ................... .... 

------

----~---

A<dlaDaır taırn'ffcesn 
10 Haziran tarihinden itibaren Cumadan mada günlere maht;US adalar hatta 

-----------------------8efer No. 

Pcıııliktf'n kall,ı 

Kurtaldau ,, 
B. aılaılnn n 

lleyb•lldı-n ., 
Uurgudııu ,. 
Kıualıdıan ., 
Modadau 
Kadık<iyünde;, 
KöprÜ)e ,·arıı 

1 

6· 
610 
6,25 
6.40 

7,25 

3 

7,10 
7,30 
7,45 

8,30 

5 

7. 
'i,10 

8,0S 

7 

7,05 
7,20 
7,lS 
s.. 
a,ıs 
8,30 

9.IS 

9 

8· 

8,55 

11 

9' 
9,10 
9,25 
9,.W 

10,25 

13 

10-
ıo,ıo 

10,25 
J0,40 

ll,25 

15 

11,!IO 
] 1,40 
Jl.55 
12.ıo 

12,ı;s 

17 

ı.ı.os 

] '· 15 
l l,30 
ı l,45 

15,~0 
15,40 

19 

JS-
1 ",IS 
b,45 
16·-
16,15 
16,30 
16,55 

17,20 

21 

li-
17.ıo 

17.25 
li.10 
18,05 

ıa.ao 

23 

18.15 
'8 ı.; 
)9·. 

19,15 

20" 

25 

)O 0-

19. o 
ıo ~o 

!? s 
l?• 20 
20 s 

2110 
21 30 

f l 
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Tel\:aütlerin, yetimlerin, 
dulların 

6 aylık yol<.laması haşladı 
ISTANBUL ZAT MAAŞLAHI MUHASEBEÇiLİGİNDEN: 
Zirde taarihedilen esasa! dairesinde Tekaütlerin, Yetimlerin ve 

Dulların bütün şubelerde Eylül 929 ikinci altı aylık yoklama mua

melesine ba~I anmıştır. 

1- 31 Ağustos Cumartesi, 2 Eylül Pazartesi 
ye 4 Eylül Çarşanba, 7 Eylül Cumartesi. 

KADINLAR 
1-Pazar, 3-Salı, 5· Perşembe , 8-Eylül 929 

Pazar. ERKEKLER 

olmak ilzere sekiz 
günde hitam bu
lacaktır. 

2- Kadınlara mahıus günlerde erkekler, erkekiere mahsus gün
lerde kadınlar müracaat edemezler. 

3 - Maaş sahipleri behemehal binat müracaat etmesi ve cüzda
nındaki fotuğrafı memuru mahsusa göstermesi şarttır. 

4 - Cüzdanında musaddak fotuğrah olmıyanlar alacakları ilmüha
berlere fotuğraf ilsak etmeleri mecburidir. 

S - Hastalık vı: Maluliyet hasebile bizzat müracaat etmiyenler 
keyfiyeti bulunduğu mahal polis dairesine tasdik ettirmeleri lazımdır. 

6 - Geçen seferdeki maaş tevziatında olduğu gibi izdihama mahal 
kalmamak için müracaat eden her şahıa bir numara alacaktır. 

7 - Bir gün aldığı numara ertesi gün için muteber değildir. O gün 
muamelesini yaptıramazsa erte>İ gün yeniden numara almağa ve 
sırasını beklemeğe mecburdur. 

8 - Ilmühaberler be he mahal yeni Türk harfi erile yazılmış bulu· 
nacaktır. Eıki Türk harflerile yazılan ilmühaberler kabul edilmez. 

9 - Yoklama ilmühaberleri ilsakı lazımgelen pullar behemhal 
kanunun tarifatı dairesinde iptal edılmiş bulunması lazımdır. Aksi 

/ taktirde tasdik eden muhtarandan ceza alınır. 
\ 10 - Kırk kuruş maaş aslisi olan eytam ve eramilin vereceği 
~ ilmühaberler pula tabi değildir. 

11 -Gösterilen müddet zarfında yoklama muamelesini yaptırmı· 
yanlarm yoklama muamelesi üç aylık maaş tevziatının hitamından 
aonra yapılacaktır. Beyhude yere merkeze müracaat etmemeleri. 

13 - Tekaüt olupta başka bir yerde maaş ve ücretle mütah· 
den bulunanlar ilmühaberlerini ait olduğu dairelerde tasdik ettir· 
meleri lazımdır. 

lzmirde belediye 1 Taış ıraı<dl aı 
du""du""g"' u•• •• •• d" lllR <:t':\U'k \".\KAYI - \"ila-

OİlUrme 1 yetlrrılc bir "" ı '"rfınrla nıkıı bulan 
İzmir ..-:azetelerindeıı: - Kadife· alelade vakayi hakkıııJa en mev.uk 

kalesine nzed;'en Canavar düdüğu· bir menbadan atiJeki malılmatt aldık: 
ne lizım gelen ıadayı vermemesi Dadayın .-\b"kolu köı llnden Ali 
elektirilc. şirketinin kalılolarındanki o(!lu Sat.yı öldııreıı bir kişi adliyeye 
:zafiyete lıamledilmiş iken bil'abere verilmi~ıir. 
makinenin ıökUlerek yapılmış olan Taşhptllnün Gizlicrp mahallesin· 
tecrUbelerinde, hatanın hatlarda degil, den biribirlerini yaralıyan beş kişi 

dudı.ık motörünUn dahili elektirik adliyeye Yerilmiştir. 
tertibatında fabrika tarafindan yapılan t nyenin A aknıadeş Keşiği koy ün· 
yaıılıt bir tanıtın neticesi olduğu de \luu olu :;amiyi öldürmek kasıile 
tezabar etmiıtir. Bu huauıta belediye, ıilah atan bir kişi adliyeye verilmiştir. 
elelı.tirik ıirketinin hassas ve dekik Ordunun Gölkoy nahiyesinin Ağı;.· 
illtından istifade ederek keyfiyeti ]ar krıytindeıı Hasan ''" Ahmecit kö· 
tetkik n tamık etıneği tasavvur etmiş ylınden \lrlıınN Çnvıı~ıı po>u kurarak 
vı ıirkete müracaat etmiştir. :;iirket ysrnl ı yan iki ki~i adli, eye verilmiş· 
bwıun için icap eden bilumum alil !erdir. 
ve edevatı kendi laburatuvarından Muğlan.n Avlana mahallesinden 
alarak düdük mahalline getirmiş ve Tustafa ŞıtkrU kızt Hanifeyi cebren 
ıirket müdürü vekili M. Dovor ile 
Fahrettin Bey ve belediye ele1'.trik 
mtUıendiıi Ki.miran Sırrt beylerin hu
lll&İiı ıayet dekik fenni tecrübeler 
yapılmıot•r. 
Hatanın ıamamiJA teşhisi ıçın Uç gün 

imtidat eden tecrubelerdcn sonra , 
düdük aıotorüııde yulıarıda zikretti· 
timiz hatanın vücudu anlaşılmı~tır, 
,motörwı bundan dolayı pek fa.la ce~e· 
yan ıarfeıtiği, kuvvelinin fe>kinde 
bir cereyanı muhtaç bir vayiyette in· 
ıa odildiii tahakkuk etmi§tir. Mute· 
akibeu oirketo belediye elckıirik mu 
hendiılifıinin raporunu teyit eder bir 
rapor vermiştir. Şirket te fabrika0tn 
motöru deii:ıtirmesi liztm geldiğini 
raPorcnda bildirmi~tır. Düdlti!,ün ha· 
bul edilaıiyerek sahiplerine iade edi· 
}eceli fUpbelidir. 

Deri tevziatı 
.tuıy,.ya aevkedilmek üzere ti

caret odaaı tarafından deri tevziatı 
yapılmıı ve 29,400 kilo işlenmiş 
deriden26,42S kiloıunun şahadetna
uıeleri verilmit n mütebakı 2,975 
kilo deri kalmııtır. 72,000 kilo ham 
deri hakkında 1250 kilo için müra
caat edilmi9tir. 

Bu gün ıchadetnameleri verile
cektir. lşlenmit deriden bu suretle 
1,725 kilo kalmış olacaktır. Ham 

deriden 44,935 kiloıunun fahadetna
mesl verilmiştir. 27,065 kilosunu 
:tahadetnameai alınmak için müra
caat edilmiıtir. 

Şabadetnamesi alınan derilerin 
hepsi vapura yllklenmiştir. 

Derileri hamil olan ltalyan ban
dıralı "lzed. vapuru evelki gün ıeh
rimizden gitmittir. Deriler doğru 
Ode1aya çıkarılacaktır. 

Ticaret odası her ne kadar mal
ların sevkı için iktisat vekAletin. 
den ricada bulunmuşsada mPvcut 
malların bu tarihten evıl mahalline 
-ideceti tahmin edilmektedir. 

dağa şaldıran altı ki~i adliyeye ve· 
rilmişlerdir. 

Dadaın Kalaycı köyUnden Ahmet 
oğlu ldrahimi öldtıren bir kişi Adli 
yeye vrrilmiştir. 

Erıurumun Telli köyünden llasvn 
oğlu ziyayı oldtiren iki kiş iAdliyeye 
verilmişlerdir. 

Ordunın Tepe köyunden Zazıcı 

o!';lu Kadriııin uııüne gçerek kartsırıı 

zorla dağa kaldıran yedı kişi Adliye· 
ye verilmiilerdir. 

Aliııyenııı Çayıryakası yaylasından 
Adana muallim mektebi talebesinden 
~1dımet efendiyi oldüren bir kışi 

adliyeye verilmi,tir. ---
Telgraf yerine tezkere 

Dahliye vekaletinden lstanbul 
ticaret müdüriyetine gelen bir teb
liğde müstacel olmayan husuaatta 
telgraf çekilmeyerek tezkere ile 
muhabere edilmesi bildirlmiştir. 

Erzurum oyunları ve 

• 
oyun havaları 

Halk Bilgisi Derneği tarafıttdan 
neşr.ırlilmiştir. Erzurumun mahalli 
oyunları h•kkında tafsil1itı ve oyun 
havalartna ait on yedı nota ile bir 
reımi muhtevidir. Fiyatı (30) kuruş
tur. Şeluadebaşında Konservatuvarda 
tevsi olunur 

"Muhit" çıktı 
Çok nezih ve temiz bir aile mec· 

muası olan ".~luhit,, in 11 inci 1ayı11 
çıktı. Seçme yazıları ara11nda (Ap· 
tülhak Hamit ) e dair bir mekal.ı 
okunmaya ~ayand:r. Yüzlerce resim, 
elbiee kalıpı, ayrıca Ali Sami he~in 

il&ve ve renkli bir ıahlosu vardır. 

Cuma J KD A <1, Agthlos 30, 1929 
===========================-== 

Ankara Hukuk mektebinin kayit 
ve kabul şartları 

Ankara Hukuk ıllel{tebi müdürlüğünden: 
Lise veya yüksek mektep mezunları alınır. 
imtihanla talebe alınamaz. 
Kayit müddeti Teşrinievvel iptidasından nihayetine kadardır. 

1 
2 
3 
4 Müracaat edeceklerin ( A ) mı:ktep şahadetname veya tastiknamesi ( B ) nufus tezkeresi 

( C ) hüsnühal ilmühaberi ( D ) 6 · 9 ebadında 3 adet fatuğrafi getirmeleri. 
5 Leyli olmak isteyenlerin sureti aşağıda yazılı tarzda birer taahhütname ve kefaletname 

vermeleri ve liiakal ikişer takım çamaşır ve pijama getirmeleri. 
6 Leyli talebe meccanen yedirilir ve yatırılır ve her sene bir elbise, kundura ve bere 

verilir. 
7 18 den az ve 30 dan fazla yaşta bulunan:ar leyli alınmaz. 

Taahhütname ve kefaletı1ame • 
suretı 

Leyli ve meccani olarak kayit ve kabul olunduğum ( olunan 
Beyin) Ankara Hukuk mektebinde gerek ayni sınıfta ve gerek muhtelif 

sınıflarda iki sene terfi edemediğim (edemediği) veya her hangi bir sebeple mektebi terk 
eyledi~im (eylediği) veya nehari olupta tahsili ikmale kadar muntazaman devem etmediğim 
( etm .. diği) veya ihraç edildiğim (edildiği) ve tahsili ikmal ettikten sonra teklif edilen vazifeyi 
beş sene müddetle ifa etmemek gibi mektebin mak,.dı tesisine menafi bir halim (hali) tahakkuk 
eyleeiği taktirde ihtiyar olunacak bil'umum masarıfı yüzde elli zam ile ve faizle birlikte def'aten 
ted;ye ve tazminini taahhüt eylerim. ( Tedıye ve tazmine borçlu ile beraber müteselsilen kefilim. 

V al{ıf aliarlar 
ınüdürlüğün en: 

~Iüza~,"-~P;ye vazolunan eınlak Kiymeti 
Muhamminesi 

Lira 
1000 

•• ::: ; ::: :::::: =~::.::.::: :: •• : ::::: :: :: ::::::::: =·· • • :: :s 

11 iKDAM ii :: :: 
5i Abone ve itan tarifesi :: .. .. 
=~ •• :: -- :: .. .. 
:: Abone ücretleri i! .. .. .. .. .. .. 
:! Türkiye içlaı Seaelik l'fOO :.: 
~· ·: 
:: Allı •)'h.lıi. "° § 
;5 Cç .ıtrhk soo :t 
ii Ernf'bi mf'mleketlftr için Seaellk 1800 !•: - . 
:: u " .. AJb aybk.J600 i! 
ğ • • ·ev• .. o=: 

j il ııan Ocratıerı H 
!! Tek ıil tunda nntimi .. :c 
ii .. :: .. :: 
!! 
:ı 

Altıncı 1ayfada 
Bqlnci " 
Dllrd!lncll " 
(\üncü " 
lkint.'i • 

25 kurut 
50 • 
00 • 

120 • 
201) • 

ii Banka ve miieMeıati Mail.ye 
!! iliuları buıui tarifeye tabidir. 
I~ Ticaret müdüriyetiuin, tirketleı'ln 
ii te,cili hakkındaki ilinlaril~ katibi 
:: adillikl~r ve anonim tirketler 
ii ili.uları, eantiaıi otuz k.uruıtur. 
li De,·air Te müeeeeantı retmlye 
ii ilUnları, Türk mektep~ri "\'e& ıari 
!i m\int~ire ilin1arı tantimi yirmi 
:; kuruştur. 
• ••::::: :::: :: ::::::::: ::::: ::::: :ı ::::: 11:1u::::: ı• 

Doktor Operatör 
Cafer Tayyar 
Beyoğlu Galalasaray Serviyı~ 

apartmanı (l) numarada <;&leye kı· 
dar hastalar: nı kabul eder. 

Miktarı 
zıraı 

70 
1 - Galatada sultan bayezit mahallesinde mumhane caddesinde 

98 - 159 ila 167 No. maa müştemilat hüdave:.digar hanının vakfa ait 
hissesi. 

2 - Kadıköyünde Zühtü paşa mahallesinde fener caddesinde 21, 
23, 25, 27 No. hanelerin vakfa ait hissesi. 

3 - S:ımatyada miralıur llyas bey mahdlesinde Ali efendi soka· 
ğında 20 • 26 No hanenin vakfa ait hissesi. 

4 Kumk.ıpıda çadın::ı Ahmet çelebi mahallesinde gedik paşa 

Calatada Topcular c2ddesinde 229 No. Fevkinde iki odayı 
müştemil nısıf hissesi bin lira bedel ile müzayedeye vaz edilmiş iııe 
zuhur etmesine mebni pazarlık suretile muamelenin iı:raaına karar 
veri!miştir. Talip olanlar baladaki kiyme•i muhammiııenin yüzde 
yedi buçuğu nisbetfnde pey akçesi ile yevmi ihale olan 4 Eylıll 
929 çarşanba günü saat ondört buçuğa kadar mahlülat vakfiye 
müdüriyetine müracaaıları. 

caddesinde 96 • 112 No. hanenin vakfa ait hissesi. 
5 - Şışlide meşrutiyet mahallesinde bahçe sokağında 6 No. 

dükkanın vakfa ait hissesi. 
6 - Galatada kemankeş mahallesinde çömlekçi sokagında 14-16 

No. mağazanın vakfa ait hissesi. 

7 - Galatada kemankeş mahallesinde çÖ'lılekçi sokağında 14-20 
No. mağazanın vakfa ait hissesi. 

8 - Çarşıda varakçılarda 39 No. dükkanın vakfa ait hissesi. 
9 - Çar~ıda varakçılarda 17 ve 37 No. d "kkıimn vakfa ait hissesi. 

10 - Çarşıda sahaflarda 89 No. dükkanın vakfa ait hissesi. 
11 - Üsküdarda selman ağa mahallesinde karaca ahrcet cadde

sinde selman camisi medhal mahalli. 
Müddeti müzayede: 30 Ağustos 929 dan 21 Eylül 929 Cumartesi 

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

olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört bu
çuğuna k dar şartnameyi okumak w teminatı nıuvakkate ita ederek 
müzayed~ye iştirak etmek üzre Istanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf 
akarlar müdürlüğüne müracaatları il5.n olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malüınat almek isteyenler bu 
müddet zarfında müzayede udasına müracaat ederek ecri misil 
raporlarını görebilirler. 

Kıymeti 

Lira 
6000 

Bedeli müzayedesi 
Lira 
5050 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Bayram sokağında (18) Nu
maralı hane dört hafta müddetle ve kapalı zarf usulile (5050) lira be

del ile talibi uhdesinde bulunmuştur.Verilen bedel dün görülerek pazar· 
lık suretile muamelesinin icrasına karar verilmiş olduğundan talip olan· 

1 lar yeymü müzayede olan (4-Eylül-929) Çarşanba günü ondört bucuğa 
kadar yüzde yedibuçuk nispetinde pey akçeleriyle Mahlı'.ilat Vakfiye 
Müdiriyetine müracaatları. 

Mahlülat vakfiye 
müdüriyetinden 

Kiymeti muhammenesl bedeli ınlizayedesi miktarı ziraı 
57540 48500 1644 
57200 46500 1608 

Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Hasırcıbaşı sokağında 3-1 
atik 34-1 ve mükerrer 1-3 atık 1-34 cedit No, balada kiymeti muham
mene ve miktarı ve isimleri muharrer araalann bedeli müzayedesi 
haddi layıkında görülmiyerek bir hafta müddetletemdidi müzayedesine 
karar verilmiştir.Talip olanlar kiyıneti mubammenenin yüzde yedi buçu
ğu nisbetıcde pey akçelerile yevmi müzayede olan 4-Eylül . 929 pr· 
şanba günü saat oııdörqe kad;ır Mahh1latı v a~fiye Müdüriyetine 
müracaatları. 

J st:ııılıul irra dairesinden: Jozef 
t'f<'rıJiııııı Alımet efendiye ikraz ey· 

leılı(<ı 3;;00 liraı a mukabil birinci 
dt:'rt·cedc Lirlnci &trAda teminat gôı· 
terdiği Galatada h.ılıç Ali paşa ma· 
ha!Jrsıııde medrese sokağında kain 
cskı 16 16 mükerrer 18·20-22-22·22 
mükerrer 2~1-26 nıükı-rrer 28 yeni 
22 ıle 34-40·44· 18 numaralarla mti· 
rakknnı üç baraka ve altı bftp dükkA· 
nı müştemil hamam gediğinden mün· 
kalip lıir lıap lıaınamıo dörtte bir 
hissesi 45 güıı ıııuddetle bilınillarede 
Uç bin lira beJe!Je talibi ubtesinde 
isede bedeli mtizayede haddi lilyikın· 

ıla olmadıj\ından bir ay miiddetle 
temdidi mü•ayedesiııe karar verilmiş· 
tir. Mezkür hamamın bütün meıah•sı 
tahminen bin Uç yilz yirmi yedi bu· 
çuk artın tcrbiinde olup bundan on 
dört tr§tnt yan sokakta ~ numaralı 
ıı,ğla dükkan ve otuz bir bucuk ftrfı· 
"' kagir hamam haları yüz iki buçuk 
artını etrafı duvarlı ~dunluk otuz üç 
artını tuğla hamam külhanı yetmiı 
sekiz buçuk arımı medrese ıokağın· 
da üzerinde yirmi altı ile otuz altı 
numaraları bni ki.gir dtıkkiinlar on 
bet buçuk ar9ınt hamam önünde bu• 
luııan ahşap dlıkkiin dokuz ylız sek· 
sen arşını hamamdır. Mezkur mahal· 
!in hududu: sağ tarafı Apustol dükkıi· 
niyle nıedreıe ıokağı sol tarafı Kıltç 
Ali paıa cami helUarının methali 
arka tarafı Kılıç Ali paşa camii 
helaları cophtıi Medrese ıokağiyle 
mahduttur . Umum dükkanların ıe· 
mini çimentodur. Hamamda kahve 
ocağı ve musluğu biri tezgAh olarak 
beş adet camekanlı soyunacak oda 
ve ilııt katta !l:oridor etrafında 
dokuı camekanlı odayı havi ze . 
mını mermer soyunmak mahalli 
mevcııt olup medrese soka&ındaki 
kilgır dükkanların Uıtl1 çimento dö
şeli taraıbr. 

Hamamın ıçi11de bir kurnalı ıo· 
ğukluk ve bir muııluğu lıavi koridor 
üıerinde Uç heli ve göbek taolı bir 
sofa üzerinde bir kurnalı ıki ustura· 
lık ikisi iki kurnalı biri tiç kurnalı 
ve banyoluk bir halvet iki~er kumalı 
dört sofa ikiter kurnalı diğer eoğuk. 
luk kapatılmıt bir kuyu ve elektrik 
terkoı suyu teclıizattnı havi olup ~;.. 
gir ve btıtlın zemini v~ kurnalar 
mermerdir. Kiracıt1 Yusuf Ziya bey. 
dir. içindeki motor kiracıya aittir. 
Hissenin muhannen kıymeti 6896 lira 
8 kuru~ıur. Mezkur lıi&sfyi fazla be
delle almak isıeyenler müza,·eJe 
müddeti içindeki kıymetiniq yU~ılP. 
on pey akçeiji v~ Q2Q-,1 lO T. Evruk 
ouuı~ctı~ 111 alarAk ı ... tarıbul ıc.:ra dni· 

·--.~"""""~"""",...,,,~!li!!il~ Döyçe Dryant 

1 1 

1 

Tarihi te'siııi 1322 
ı erl a il ııu 

Telefon Beyo/flıı 247,248·964,9(/S 

t• i>tanbul 2842,a/J43 

Banka muamelatı 
ve kasalar icarı 

Felemenk Bahri Sefil 
Bankası 

Merkezi 
Amstedr am 

= 

Galatada k1taköy bani dairoi nıahıu 
telelon Beyojllu 5711 • 5 Merlı.e 

poıtaneıi ittialinde Au.l-.ai 
ıelefoa lstambul 569 bernevi &aka 
muamelatı ve ~mniyet kual&rı ican 

Z ıyi- Kılınç Ali p&jl şubeeindelı iJ 
aldıaım veaikai ukeriyemi 11;iJ 

ettim. Yenisbi alacağımdan eakiliailıı 
hükmll olmadı;tt ilan oluuur. • ~ 

302 TevellUılü lııak oAhı Ha)"İla: 

J ıtanhul icraın;adau: Emiue ve ~ ıl ~ 
!arla Nurettin Beyin Sillıyauın İnot & , 

dea borç aldtklım alb yilz elli llnya mı. 
lı.abil merlıun olan ıca...npatada Yelde-• 
tJrmonindo Şeyh ıolı:ııtıD<la eoki il. y~ 
8 aumar1lı mH lıabçe baııı inılel 'lııe .. 
yecje dört ytlı lira lıedelle mOf'Wlai ull• 
ıine lhalei evveüyeoi bilicra l1ıalei lıat'i,.., 
ıi için on bet gün müzayedeyı ko..W.Df> 
tur- Hududu : Huh .. i Ef. hane .,. bahçe
li, Aptullah, ~ kmet n Nuri Beylııriıll ıw. 
neleri ve lı:ıoınen Yuıuf Ata vırUııaiı6 

baae ve be•, .. ; n Şeylı •obiıtla ~ 
duıtur. M011ha11 : Ytıı kırk dokıa& motn~ 
terbünde araziden dok .. n ao!W •etre Jılı. 
H ve mUtebalı:ıai bahçedir. ~· 
Bir antire, bir lqlık, Hlda, .. ( Biılııl 
filk!U, delaplı dijori ı.GçA bir ...!ık ti>
dalını muhtevidir,) llç bol&, dlrt ııola, lıll 
.,erdiveıı altı ltiioer, bir ınulfalı:, '* kıır
bır kömürlük "~ olelı.ıirik ı.ılilUı v•..ı.ı,.; 

Şeyh ıokaıtıada lklnoi katla bir .,...; 
şiıı ve bahçede yedi meyvo apco ;;;iiJ, 
Hanede muoılfa il. kıraoıı vı bit kıa;:ı 
da borglular oo:ııiııdir, futa malll-ı 
2940 doeyadadır· n..ı. boı -· \aliıplti 
rin lu}moli mubammı..eoi olAa 1* ı....-1 yttr.de enu nispetinde pey ıltçoaiııi ,._.$ 
ye ıeılim etmeleri ve 21 . 9. 929 !arih• 
de s111 16 ya kadar ibalei lı:at'ty.i .,.,.. 
lac~ı ilin eluııur. ~ • ef -· .. ,/ 

resi mUıayed_e 111beaine 'lelmeleft 
5· 10.92q tarihinde eaat 14 ~n 16 ,I 
!tadar son mUzayede•i yapılaoa~ıncı., 
l'ııu9ıcrileri·n biı:ııl veya bilrektı. 
lstanbul diıtdUncli icra memurlugp9 
mıirat. "ısı oıın~l4'"tİ iliu olunur. 

J 



~ . 

BCVOIK 
Tayyaıre pnyangosu 

VIED~NCD TERTiP 
lklNCI KEŞiDE: 11 EVLDLDEDIR. 

ecvo < iKRAMiVE:i:~ 
359 ooq LiRADIR , il 

AVRUCA: ı~·ı 
• M 

1a.ooo 
15.000 ~: 
12.000 ilı 
1 O.OOOliralık ikramiyeler ve·ı~i 
1 O.Ooo liralık mükafat ~~ 

bu keşidede cem'an "3,900,, ~! 
• 1 

numara kazanacaktır : '. • . ı · 
30 eGO Li~a kazanan 9924 numaralı bilet: ıtanbul A k ! ~~ 

Trab•oa, İzmır ve Turırutluda. • n ara ! 1i1i 

18 000 Lira kazanan 30811 numaralı bilet: lıtaabııl, Edirne ~ 11~ 
lııaılr, Acıpayam ve Samıunda. '' ~ 

1 
~S OOOÖd Ll~a kazanan 33166 numaralı bilet: inan bul, Haymana ~ i: 

zmır, emış ve Samsunda. • i\ıı ! 
12 000 L' :ı~ 

Çanakkale :;a s.~~::d~. 12759 numaralı bilet: i.taabuı, lzmir, ıi~ 
10 000 Lira kazanan 32575 numaralı bilet: Iıtaııbul, Buro : · 

lçel, lımlr ve Oımanelide Satılmıfbr... a, : İ 
• • •• !.• • • 

~·················~~·~·~~'! .. u~~··-·· ..... .. . ............................... :~_,_ w-~~~~~4: 

Adliıe velfaietirlden: 
1 - Gıyap kararı Sulh 150000 Varaka 
2 - Tebliğ varakası 150000 
3 - ihbarname • " 200000 " 
4 - Teakere defteri .',' 500Defter ad~t beheriyüz varakalı 
5 - Zimme, deft,.ri umum 1500 
6 - Eaas defteri Hukuk 1000 
7 - T~tbir ihtiyatide ., 500 
8 - ltıraz ve teınyiz kayit 

defteri umum 800 
9 - Taalluk muhakemat Of. 1500 

10 - Hasılat defteri 7 50 
11 - Emanet eşyayı cürmiye ceza 750 
12 - Müddei umumilik esas " 

.. .. .. 
" " " 
" " .. 
" " .. 
il il u 

Beheri yüz varakalı .. " 
defteri MüddeiUm. 7 50 

13 - llanat defteri .. 7 50 
14 - Muhabere defteri Umum 1500 " " 
15 - Ceza esas defteri Ceza 1500 " " 
16 - ikrar defteri Umum 1200 " " 
17 - Temiz sevk defteri 750 " " 
wh D " .. " me akim ve evairi Adliye için kağıt ve malzemesi Levazım an-

~arı~dan \erilmek üzere berveçhibala evrak ve defter matbuanın tab' 
!yesı 12 • 9 • 929 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 te ihalesi 
ıcra edilmek üzere 20 • 8 · 929 tarihinden itibaren yirmi gün müddet· 
le ve kapalı zarfla münakasaya vaz edildiği cihetle şartnameyi görmek A 'it.deha ziyade tafatlat almak üzre lıtanbul Adliye levazımına ve 

'k·İrada Adlıye mubayaat komisyonuna müracaat etmeleri ihalenin 
ve a e~bayaat komisyonunda icra kılınacağı ilan olunur 
Nafıa V ~k~f;iinden~---- · · 

Serbest mühendis ve mektepten 
mezun fen memurlarına: · 
Şose ve köprüler ve sular mumum müdürl .. ,_, · · ı. ·ı. 

1 
uıuennıu merLez ve vı ayet 

ler kadrolarında ~~ ıtelif maa~ ve iı.cretlerle kullanılmak üzere ne 
yüklek dereceden. ıt_ıbaren rııuhtelıf kıdem ve liyakatta mühendis ve 
fen memurlarma ıhtıyacımız vardır. 

Ağustos nihıyetiııe k.ada: müracaat ed cekler tesbit olunarak mev-
cut şartnamelerimiz daıresınde kendilerine teklifat a bulunacağız. Arzu 

edenlerin mektup ve hatta telgrafla mezun oldukları mekteplerle haiz 
oldukları vesikalardan bahseder:k Nafıa vekaleti müste9<1rlığ.ıua müra
caat etmelidirler. Bilabara vesıkaların asıl ve ya musaddak suretleri 

Vekaletçe tetkik olunacaktır .. 
Ayni vazifeler için Ecnebılerden vuku bulacak müracaatlar ayni 

artlarla kabul ve tetkik olunur. 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüzü~~e~ : 

t t b 1 G.. ··• l · B ··d··rıu··;,u""ndeki kalorıfer ıçın munakasai s an u umruı< erı aşmu u ıs ol n c kt " .. "b yaa u a a ır 
aleniye suretile 150 ton lavamarin kömuru mu a. .. ki b · b 

Taliplerin Başmildürlükte mevcut şartnameyı g?.rme e ~r~ er 
10 E ı "I 929 S ı ·· .. t 16 d · mukarrer munakasaya ıştırak y u a ı gunu saa a terası .. tl 
edebilmeleri için mezkur Başmüdürlükteki komisyona muracca arı. 

1 b 1 G .. "ki .. · ·~~ k•!+ .•!•I · retı'le 28 400 kilo stan u umru erı ıçın muna asaı a enıye su .! "ki · 
ınangal kömürü miibayaQ olunncaktır. Taliplerin lstanbul GuEm[.1

9
r9 

B•şmüdürlükünde mevcut şartnameyi görmekle beraber 10 ~ u . 
~alı günü saat 15 te ıı•rası mukarrer münakasaya iştirak edebılnıelerı 
ıçin mezkur Başmüdiırlüktcki komisyona müracaatları. 

+ •!+ ·> 
lstanbul Gümrükleri için münakasai aleniye ıretile 806 çeki odun 

nıül:ıayaa olunacaktır. Taliplerin lstanbul Gümriıkleri Başuıudürlüğiin· 
de mevcut sartnameyi görmekle beraber 10 Eylül 929 Salı günü saat 
14 te icras; mukarrer münakasaya iştirak e 1ebilmelcri için ınezlcfır 
Ba9müdürlükteki komiıyona müracaatları. 

Şark Demiryolları 
, Istanhul mevakıfı ~ ütecaviresi 
Zafer ve tayy~re .. hayranıı münast ;etiyle 30 Ağustos 

Cuma gunu Banliö trenlerine ait hususi 
. seyrü<ıefer tarifesi 

_,. Banbhö tr~nl~r:nin muntazam seferleri kimilen latvedilec ek ve 
ye. ıne en e<;ı zır seferler ikame edilecektir: 

IST ANBULDAN HAREKET 
Kllç.ülc çekmece (Florya) saat 7,30-8 i!0.10-11-12·13-14-15-16-17" 

17,30-l&-19-20-21,30. • 1 

Yeıih•öye saat _12,30-13,30-14,20-15,30-16,30-20,30. 

YEŞİLKÖYDEN HAREKET 
latanbula saat 7,45-8,23-13,30-16 30-17 30-18 30 

7 

~··············~ ~alılık ~·······~····~~ m ........................... :T Jj ............................. .. 

lil FOtogra.:r ma.k.irıesi r:: 
•• 1 

••I • C• :•• 

i!I Çays-tessa l, 4. 5--l0xl5 kıtasında 151 
!~! Mentor Refleks bir fotograf maki· jil 
!:i nesi satılıktır. i:l 
!si Görmek ve pazarlık etmek isteyenlerin Rİ 
!:i hergün saat 12-14 de kadar matbaamızda ı:ı 
:•~ aı !:i Kenan Hasip beye ıııiiracaatları. i:! 
a.. ............... -· .......................... ·;-··~ .. ····· •••••••• ...................... r, • .,,.,. ••••• ....,a 
·~~~!~!~!!!'.!!:!.:!!.!'.!!.•.!!.~ .. ~~!!!~~!!~~!!.!:~~!~~!!!!!~~!!' ... 

KÜÇÜKÇEKMECEDEN (FLOR~ A) HAREKET 
lstanbula saat 6,50-8,50-9,50-ll-l2- 13.14.15•16 • 17 • 18 _ 18 30_ Şehremanf•ti ilanları 

19,20-20-21. - • , 1------iılii-----ml!I----... -· VELİ EFENDIDOI HARE.l(ET Ş ehremanetinden: Büyülcdere mahalleainde ';~yır "°lcafıPd.ki 
At yı:ırıtla!·mı? hitamından 15 dakika 10nra Vali efendiden lı- tarlakiraya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin 

tanbula husuıı bır tren harekat edecektir. şartnameyi ıörmek için hergiln, müzayedeye girmek için ihale 
t ~ArlYJ -k~ren8lerin kaffesi Balıklıdan maada bütün me~akifte günü olan 19 Eylul 929 perşenbe günil levazım miidürffltüne 
~vk u e ~ce11 . tclır. dundan maada altları çizilen trcaler Veli efen· gelmeleri. 

o~u llla•ıı ın e uracaktır. J ıtanbul Şehre111anetinden: Taksimde c.umhuriyet abidt:•• u.-:oüı:ıde 
• MODIRfYET • bu gün saat o• birde yapıiacak geçit re~minde buluaacak zevat 

Bitlis jandarma .nektebi 
müdüriyetinden 

8500 - 12000 Ekmek kapalı zarfla 
3000 - 4000 F aaulya 
3500 - 4500 Mercimek 
2000 - 2400 Sade yaf 
4000 - 5000 Pirinç 

16000 - 20000 Bulgur aleni mÜJlakaaa 
4500 - 5000 Sa.iiaa 
6000 - 7000 Ot 
4500 - 5000 Nohut 

. 2500 - 3000 Sov•.n 
Bitlis d r. ıan arma mektebinin 929 Eyliilünden Atus'tos nihayetine 

kadar erzakı olup yokard.a yazılı 11 kalem erzaı.; 'ı'zalarındaki mü· 
nak':aa ile satın alıntıcalctır. Münakasa Bitliste mektep mübl!)'aa 
~omııyo~ur.da 9.Ey!ül 929 Pazartesi saat 14 te yapılacakbr. Tek· 
lıfnamenın tarzı ımlası tartnamede münderiçtir. 

Darülfünuna talebe kaydı:· 
Darülfünun Emanetinden: 

1 - Darülfünun Tıp, Hukuk, Edebiyat, Fen, ilahiyat Fakdltelerile 
Eczacı ve Diıci mekteplerine 1929-1930 seaei derslyeıi için talebe 
kaydı muamelesine başlanılmıştır. 

2 -:: ~akültelerle Şubelerine, Yüksek mektepler ve Ruıııi ve 
Huauaı lııeler mezunları al111ac:aktır, 

3 - imtihanla talebe alınamaz. 
4 - Namzetlerin atideki vesaiki haiz olmaları llzıındır: 

(A) Kayıt ve kabul istidanamesi. 
(B) Lise veya Yiilcaek mektepler, ıııhbat, llfl şalııadetnaıııe-
leri . 
(C) Nufus tezkeresi, 
(D) Hüsnühal eıhabından bulunduğunu mübeyyin ikaınet· 
gih ilmühaberi. (Zabıtaca musaddak olacaktır.) 
(H) 4,5 6 kıt'~sında, muk~Y~sız üç adet fotoğrafı, 

5 -;- Kayıt muamelatında T aşrınıevvelio iptidasmda nihayet veri
lecektır. 

7 - Tıı:~ipleri~ Pa~rtesi, .. Perşenbe günleri aaat lilndan on altıya 
kadar Fakulteler ıdaresıne muracaat etmeleri ilan ol•nur. 

6 - Tıp Fak!iltesine girecekler. Fen Fakültesine mllracaat ede-
ceklerdir. , 
- . .. 
ikinci kolordu satınalma 

Sığır eti kilo 
komisyonundan: 

82865 Eı!nı•it 
19750 Ayvalık 

Yukarda yazılı iki kalem sığır etinin 1-9-929 çarJanba günli saat 
15 te ihalei kati>:esi icra kılınacağından taliplerin Balıkeıirde 2. K. 

O. satınalmR komısyonuna müracaatları. 

Arpa Münakasası 
Halkalı nebatat islahi iılassi yanında müessesemizde alınacak olan 

arpa ve · le 1 rf ı· 'l .. k •aıre apa ı za usu ı ı e muna asaya konulmuştır taliplerin 
fartn.a~eıini görmek llzere her gün ınunakaaeye irtirak için de 
yevmı ıhale olan 18 Eylul çarşanba günü saat 12 ye kadar Teminati 
muvakatelerini defter darlık binaıindan muesesatı iktisadiye muhasibi 
kes~lliğinc Badettevdi saat 15 de ~iraat mueneıeleri mübayaat 
omısyoouna gelmeleri -

Jandarma imalathanesi 
müdürlüğünden: 

Elazizde üçüncü seyyar Jandarma alayınca kapalı zarf usulile satın 
alınacak yüz otuz bin kilo arpa müııakasası 16-9-929 pazartesi günü 
saat 15 de Elazizde mezkur alay karargahında mubayaa komisyonunda 
yapılacaktır. Talipiı:rin rr."zkür komiayona müracaatları lazımdır. 

için 4 adet tribün yapılmı~tır. 
(1) numaraiı tiribün kolordu kumandaııına (2), aumarvlı tiribün 

İstanbulda buluna• meb'uaanı kirama, (3) numaralı tiribün hükumet 
ve Emanet erkanile cemiyrti umumiyei belediye ve meclisi uıııuai 
vilayet azasına ve zabitaaa, (4) numaralı tiribün de cumhuriyet 
halk fırkası erkanile cemiyyab hayriyeye ve müessesatı maliye ve 
şirket müdürlerine tahsis edilmiş oldu~u ilan olunur. 

Istanbul Asarı atika müzeleri 
m üdiri yetinden 

Miizeler idareair:de yaptırılacak tamirat keşif ve şartnameıi ınuci• 
hince 25-9· 1929 çarşanba günü saat 11 de kapalı zarf usulile ihale 
edilecektir. Talip olanların şeraiti öğrenmek ve tamir edilecek yer· 
leri görnıek iilere Müze mimarına müracaat etmeleri ve temiaat ve 
tok':f mektuplarını da Müzeler mübayaat komiıyonu riyuatine ver

meleri lazımdır. 

lslahiye satınalma komisyonundan 
1- klahiyedeki kıtaat hayYanab için lüzumu olan 400000 kilo 

ArpenıA 24A.ğwıtos929 tarihinden itrbaren yirmi ıün müddetle müna· 
ka!aya konulmuıtur. 1 Eylül 929 cumarteıti güaü kapalı zarfla müaa· 
kasası iera kılınacağından talip olaaların yevmi mezk6rda sabah aaat 
dokuzda ticııret vesikaları ve dipOıJito akçelerini bir zarf derununda 
ve teklif mektuplarını da diğer bir mektup derununda I&lalaiyede 
müteşekkil askeri satınalma komisyonuna ita edeceklerdir. 

2- Taliplerin şartmameyi görmek üzere komisyona muracaatları 
yevm ve aaat muayyeneden sonra hiç bir teklif kabul edilmiyec•A'i 
gibi lıariçten diğer suretle muracat ta kabul edilmiyecektir. 

Kok kömürü münakasası 
Pendik bakteriyolojihanei baytari müdüriyetinden : 
Müesıeseınizce ( 20 ) ton kok kömürü kapalı zarf usulile alınacak• 

tır. Taliplerin şeraitini anlamak üzere her gün, münakasaya ittiralc 
için de yevmi ihal:e olan 18 Eylül 929 Çarşamba giinü uat 12 ye 
kadar teaıinatı muvakkatelerini Defterdarlık binasında müeaıasatı 
iktisadiye muhasibi meı'utl!iğüne yatırarak saat 14 te ziraat müesse· 
ıeleri mubayaat komisyonuna gelmeleri. 

Mektep kitapları tabilerine 
Devlet matbaası mudür]üğünde: 

1 - İlkmektep kitaplarının nihayet 7 eylüle, orta mektep kitap· 
!arının da nihayet ı3 eylüle kadar fiat takdiri komisyonuna tevdii 

icap eder. . . d · b 'hl 
'.l - Geçen ııene fiatları konula• kıtapların ~ ~ıne u tan e-

re kadar komisyona teslim edllmiş olması nıuktezıdır. 
3 - Kitapcılar, Devlet matbaası F.en. m~murluğu~a teYdi. ettilc:· 

J.ori kitaplara dair ihzar edecelı:leri tarıhlı bır pusla ı111za ettirecek· 

!erdir. 
4 _ Müelliflere Yerilen öcrete ait mukaveleaame nüabasuııa da 

komiayona ibruı lbımdır. 

Istanbul ticaret vesanayıodasındarı 
Ruıyada ıevkolunacak derilerin behemehal 31 Atu•toli 1929 •"· 

şamına kadar lst•nbuldan yllltlenmiı ve 7 Eylül 1929 tarilıine kadar 
Ruı Jimanlarınıa yetişmesi Rus mümessillijince kabul edilıait oldutu 
iktiııııt vekaleti celilesinden aldığımız müstacel işaretli ve 2040-28 
Ankara 8343 28-8-929 tarihli bir kıt'a telırafta• anlatılmış olmakla 
alakadaraııa illiını keyfiyet oluaur. 

lstanbul müddeiumumiliğinden: 
1 Eylul 929 kadrosile muhtelif kazal ... da 14 lira m..,.lı İcra me

murlukları ilKlaa edilmiştir. Adliye mealelı: .•e~bi icra. tabuinden 
mezun 1 · k daki şera.ıtı haız ııskerlıkle allkaaı o up memurın aaunun .1 ·1cı b ahe 
olmıyanlarıaı ve memurin kanununda tadat edı en. vesaı. e er r 
nerelerde memuriyet istediklerini tasrih etaek ıartıle Adlıye vekileti 

celilesine mııüraı:astta bulunmaları. 
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2 Eylül pazartesi Trabzon 
birinci poıtası yapılmıyacaktır. 

Antalya postası 
(ANAF ARTA) Vapuru 1 

Eyliil pazar 10 da Galata 

rıhtımından hareketle İzmir, 
Güllük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüşte mezkur iske-

lelerle birlikteDalyan Marmaris 
Sakız Çanakkale Geliboluya 

uğrayarak gelecektir. 

~ ............... imi ..... 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 

KARADENiZ 
MUI\'TAZAJ.U VE LÜKS 

POSTASI 

FIR UZAN 
1,. apuru 2 J:.."'ylul 

Pazartesi gun~ui~~:m• 
rıhtımından hareketle(Zongul-
dak, lneholu, Sinop Samsun 

Ordu Gireson, Tırahzon ,.e Rize 
iskelelerine azimet ve avdet e 
1<.leccl\tİr. 

Tafsilat için Sirkecide Mcs 
adet hanı altmda, acanta;;;;ınal 
müracaat Triestino dairesi Te

lefon : Istanbul 2134 
~ ~ 

-"'~1111!1~ ........... IB!itl 

yelkenci Yapur)art 

IZlUİR sür'at postası 
Lüks.ve iSMET P"~A 

aen ~ 

vapurulEYL UL. :Pazar 
günü tam saat 15 de Galata 
rıhtımından doğru lzmire 
hareket edecektir. 

Karadeniz postası 

VATA 
"VAPURU 

1 
EYLUL Çarşamba 
Günü akşamı Sirkeci rıh

tımından harekerle doğra Zon
guldak, lnebolu, Samsun, Or
du, Gireson, Trabzona Sür
mene ve Rizeye gideceir. 

Tafsilat için sirkecide 'ı' el
' kenci Hanında kain acentası

na müracatla. Tel. Istaııbul 155 
Tafıilat için Sirkecide Yel

kenci Hanında kain acantasmu 
müracaat. Tel. lstanbul 1515 

Ve Gaatada merkez rıhtım ha
nında Celipidi ve Stafilopd ac
antalığına müracaat. Telefon 

..:.eyoğlu 854. I 

---·-
E yipsultan mahkeme inden : ~1Uddeive 

Naci)e banımltı miıddeiale\lıler 11 t· e 
hanım ve Halit efendilerin ş .... y ian ıııuta. 
sarrıf oldukları E)ipte i lam be) de l.ıb r 
s;ıkmaz sokağında 11 numaralı h:ınrıle 

dört oda iki sofo bir ınutlııılı bir lıel:1 ıl .. i 
bodrum eşcnrı müsmire ile miktarı kôfi 
lıahçeyi ha\i ve altı)ÜZ lira kl\ıneti mu -
hammeneli hir hap hane ve keza E) ipte 

sofular mahalle ve ) ok11-uı.Ja küiıı ıliirt 
numaralı Jıane iki •>da bir ) emek odac;ı 
bir mııtbalı ve bir helii hır rnfa e~cıırı 
müsmiresile bir mikdarı küfi balıçe}i ha\İ 
\e iki yOz kırk lira kıymeti muhamment>li 
bir bap diğer bir haneki <'eman iki e 
olbaptaki karar mahkeme mucibince şu· 
yuun izalesi ıımn ıncln fı.i.rubtu \'e kırk he!! 
~n müddetle illlnat icraQınıı karar \"eril • 

miş olmakla ber mucibi kıırar mahkemece 
ta) in kılınan 3 're rini en el 929 pe~eııbc 
giınü saat 11 de ihule. i icra kılın:cağın· 
dan talip olanların hedefi muhammrn,.,.j. 

n:n ) uzde on ni bcıte pe) akçderini ha -
ınilen yeHn \e \'akti mezkürd:ı ınııhkeme
nin icra dairesine nıüracaııtlan ilan olu -
nur. 

ı ıanbul icra dairf•c;indt>n : Bir d~ynin te
m ini i~tııu ı zımnında mahcu' ıu-o şi· 

§t' H~rlı n.nlı ( Mc:dok Ye Balkan J ne\ 'in· 

den .. :ır:ılmı 3 - Eylül · 929 alı guniı saat 
1.1:ı<la f.al.:ıt ı J:ı \Tun ı:ıue ı;ı\ıırıııda Demir· 
cı ~ , n :ı b. ıı l rıı•ın :.ılı der oda ınu· 

1 ' • ılc _ıhı~ ·ı ı :. ıı vlı.:ı ı...ı . 

o ~ - r: . o •-t .. • :: - -.• ~~ . •. ~ 

lı-ıtanbul 

ETABLiSMAN 

OROZDİ-BAK 
Kıs • • 

mevsımıne 

Iatlı 

ait senevi tenzi
satış 

Büyük miktarda son gelen mallar üzerine 
yapılan işbu mühim tenzilatlı satıştan isti
fade etmek uınumun menfaatı olduğunu 

herkes takdir eder . 
···~8888988•D••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· 

i Etahlisman Orozdi- Bak i 
• • Ticarethaneleri daima ist:anbulda en 
: ucuz mal sat:makt:adır!ar. ·• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
31 Ağustostan 15 Eyliil 1929 
tarilıine kadar bütün perakende 
dairelerinde, zaten evvelce de 
çok düşkün fiatlı, mal!ar Üzeri
ne bu sefer tekrar yüzde 

on 
l.murıw 

tenzilat yapılacaktır. 

--~I 
ekn1ek ınÜnaka~a~ı 300000 kiio 

IstanbuI müddei umumiliğinden: 
Kilo Çift Şehremanetinin vazeylemiş 

200000 208333 Asgari olduğu evsafı haiz birinci 
200000 312500 Azami nevi ekmek. 
lstanbul ve Üsküdar hapishane ve tevkifhaneleri için ihalenin tasdi

kinden 31-5-930 tarihine kadar muktezi ekmek kapalı zarf usulile 
ve 20 giin müddetle mevkii müzayedeye vazedilmişi:ir. Şartnamesini 
& örmek isteyenlerin Cumadan mada her gün lstanbul adliye levazım 
dairesine ve tarihi ihale olan 12-9-929 perşenbe günü lstanbul vila}'eti 
umuru hukukiye müdiriyetinde müba\'aat komisyonuna saa\ 15 ~e 
müracaat eylemelerı ve bu saatt_an S~J'!ra zarf kabul ec.Jiiiitiyec~~i, 
taliplerin Ticaret oda:;ında mukayyet bulunması meşrut olduğu ilan 
olunur. 

l\1alUl Gaziler Pazarı ' 
Tüı·k Anonim şirkeıi tasfiye hcy"etiııden: ~ 

Kanunu ınahsus ınucibince t~:f;fa~~iı~: 
j 

Malül Gaziler pazarınJa 

Büyük tenzilatla satışın 
~I 

1r~---~.I 

f ~~;~~~~;~~~~~~:!~!;.~~~~~lı,. 
) 9~17 ye kada::- mektep daires!nde yapılmaktadır. ,,... 

oo~oııocıocıeca'••• .... .ı.Aİ yarışları ...ı:oeoeeeeeceeoeco 1 

eooooeeoeoo•••e~ :--\.. ,eosoo••••~••••Oı 
~G •• OG ea 
~: 30 · 8 - 929 Cuma günü \'eli efendide. :g 
i! Karaca bey hn)' aııJarnrnı İ';tirakilc. ig 
:~Qo ooooceeo~oocıocooeaoooaooooo~nooe~cQoooo~coc~a~~••oeeo~o 
~ o~~eocoeoço&oocesosoce~e~c•ou•~~•c eGe~oBooo~Go~g~~geeoo 
----~~~~~~~~~.~~~~~~-'-~~~~~. 

--~~~· ~~~~ ........... ~.~~··· ... ··~·~· ...... __ 
: {jçii ncü kolordu satuıalıııa koınisyonundan i 
·~~··~~~~··~--~o•++• ... <K••• •••••• ••••••••••••l S eliıııı,r \e da~ut pıı~.-ı l.:s}a?:ırındu ıcrnı,ıım eden viiı bin ı,ilo ıııikd:ırırıdaki Giibre 

paııırlıl<., sıırı tılt> şatılac.ıht:r. lı.ıılı: 1 C)liıl 929 pıızar gııııu sııat ondan itibaren )il· 

I ı.acut.tır. lııl•pl riıı ~artrı .. ıııesiııi {!örrnelcri H' ~artrıaıııcdı· yazılı vlıııı ~ekilde!.i tı>ıııi
natlııril~ J,onıı \ oııııınuzdu lı:ızır Lrıluıımalım ilfın olunur. 

A skeri ilı!İ):ıç. ıçin Lir Ld,•t ;İftli ::-:ıııJık 20 adet ince tel fırça 5CO kilo ıaç )ağı 500 
adet ınuhtelır Ampul 10 kılo Naftalııı 10 kılo \azeliıı 5 kilo makine }llğı, 5 kilo ıa· 

ranmış ) un 2 adet el arabası lüadet gııhenit:li "U ı,o, ası 60 adeı ha~ır süpürke lU adet 
tlı) Hı fırc.a 50 ndet çalı süpürgesi 5 adet elbi!e fırçası pazarlık suretile muba,·aa edi
le1.ektir, ihabi 1 · Eylül : 929 paur giınü saat 15 den itibaren yapılacaktır.' Tıtliple
rin \e\mü mezl,fırda komısyonumuzda hazır bulunmaları ilan olunur 

K :ta~t ihtı\ııcı i~in 11.37459. l.ilo Kuru ot pazarlık '>Uretile nıub~):l.~dılecektir. Iha· 
lesı 31-8 929 Cuın:ırte~ı guııu saat un beşıe }apılacaktır. Tnlıplerm :=art namesini 

gormcleri \e ~:ırtn.:ımı>de yazılı olan ş•kildeki teınınatl:ırıle komi~yonumuzda hazır bu
huıııııılıırı ıl:iıı ol•ıııur. 

K ılal\t ıhti).lı'I i\in 22000 kilo pe~~iıırt pıızıırlık suretile mub:ıyaa edilt>cektir. Ihah:-i 
31 Ağu tvs ~29 tarihine ıııü~aJıt cuıııartesı saat 1 ı ıe yapılacakt ır. Taliplcriıı ~art

namtsini gvr:neleri ve şartnamede )azılı ulaıı şek ildeki teıninatlarile komis)ununıuzıJa 
hazır bulunmalıın ilıin olunur. 

ı-ı\i~k"itibi··;;k:-;;;;·s-;t:~;j~.;:i~;~~·=a;;,--ı 
.......................................................... ~ ................ . 
S U\ari mektebi ıçia 50 adet A)Mlı dolııp aleni milnakas:: suretile fatın alınal"akıır 

lhnle!i 12-rılul-2 Pcr~enLe günil saat 1 !,'30 d:ı Hıırbije MekıeLi)e nıek eieahJln. 
oıııınJoa m• nı. :tGa n:ahalliııı.lc icra kılıııacakt r. 'J:.ılipl,.ıiıı ;:ıırırıame i~iıı ,,. do!ııp 
num.m ı ı~m b. ::ıı ~ ııuıııuLa murat:ı;itl:ııı ı~tıraL: 1~'111 de ıııuıııık:ısa mahallıı.de h!lzır 
1.tuluu an ı -·ı u ı .... r. 

--=====::;:: ------ --~·---= .. _ 

r~ ""* ~ m-~~~=""' • 
Daima yalnız 

~ f~5~ ı~i:!~e 
~ filnılcrini kullannıak 
ıııen faatiniz icabatın
dandır. 

Alaminüt fotoğraflar ıçın ~ 

b~~j 
F atilı icrasırıdan: :Bir d .. ynin tenıi ni is-

tifo.sı zımnında mahcu1. olup furuhtu
na karar \'erilen on sekiz parça m ubtelif 
otel e~ya~ı 2 - Eylül· 929 tarihine müsadif 
l'u.artesi giinii Sandal bede,teninde saat 
l~ te satılacağı ilan olunur-

B eyoğlu dördüncü Sulh hukuk mahke
mesinden : 'I'ereke~ine mahkeın~ce 

\'aziyet olunan miiteveffa Zenup nğlıı ' rr· 
\'!lnt Kuyuıncı)an Efendinin Carşuyukebir
de Çuhacı han ı;uka~ında saafciler içinde 
24 numaralı diik anda mevcot salitciliğe 
ait alit ve ede yatı bilmüzayede furuht 
edileceğinden talip olanların yevmi müza
yede olan 4 - F.yliil • 929 Çarşamba günü ~a
at 14 te malıallinde hazır bulunmaları lü· 
zumu ilan olunur. 

S ultıın Ahmet Sulh İcra daire~indı>n : 
Ağop Sarafyan efendi ile Fatıııa ~lu· 

aue7. ve ;;aireııin 5a~ ian uhdei ta~:ırruf· 
larında huhmup izalei şuyuu zımnında 
bilmüzayede füruhtu mukarrer Beyoğlun
dıı Kule Dıbinde Şah Kulu muhallesinde 
Kule Kapısı ~okağmda 12 . 14 numaralı 
iki bap dükkanı muhtevi dükkanların altı 
tahta duşeli ve metruk apdesthaııe ve 
ufuk odayı hui kargir iki taraflı bir ta~· 
!ık koridor altı kattım ibaret ve iki mut
hah ile sarnıç lıir kuyu bir mıktar bah
ÇI') i n• rlrktrik tı'"İ~atını hn\ i on altı 

odndıın ib:ır~t hanenin l:Z.flOO lirada ta· 
libi uhd~siııde bulunmuş H' lırd.,fi mez
kur haddi lii.\ıkıııJa görülme<l !ğinıJen yir
mi gün nıiiddetle miizayedenin temdidine 
karar verilmiş Ye 25 - Eylül - 929 Çar
ş:ımba gUııU ~aat l :> de ihalei kati\ esi 
icra lolınac:ığınJun talip olanların kn·;nr.ti 
mulıarıımine0İ ulan 19,000liranın yüzd,.; onu 
nispetinde pey akçe,iııi hamilen ye,·m ve 
saatı tnPzkı1rda Sultan Ahmet Sulh icra· 
sına ıııuraca:ıtları ilan olunur. 

1 stanbu.l mınt:ıkaşı ticaret mUdUriyetin -
den: Kozlu komtir madenleri Turk ano

nim :irketi hi , re.foran l • .'.", 'eti umumi) esi 
1 Tl'~rinie\'\ t•I 1 q29 Salı giinü saat 11 de 
Cal:ıtada periembe pazarınde Aslan haııuı· 
d:ı beşinci katta 9 numaralı yazıhanede 
sureti adiyed~ içtima edee~gin den lıi- Ee -
<lıır:ıu efendiler d:ı\'et olunur. 

HUZ:\A "ı!El .\1f ZAKEH \T 
1- .\Iı>clisi idare \'t' mıırakıplıır rapor· 

l :ı~.nııı kıra:ıtı ve münderecutlarının ıa~\ip 
ve t:ı!tiki. 

2- 1928 senesine ait şirketin mevrut 
defttri ile biliinço \'e kar \'e ı.ırar hi~:ılıı
nııı tastiki ile ınec li~i idııre al&lıırınııı 
tehriyei zimıneti {3-Mıiddetleri mı;ıık a;ri 
rııedisi id:ırn nz!ic;ı ile nıurııkıplarııı tekrar 
intil :ıp '<'ya tebdilleri \e iicilrat ve nida· 
tınııı ID)ıni. 

I..aekal otuz hi<>e ~en :dstın:ı malik 
oluptn i.bu rr.ecli i umumide ha1:ır hulun· 
mnk arzusunda olan his;edaran yevmi iç
timadan Lir hafta e\ \'el bi ~e seııedatını 
~irketiıı vezııeaine \'e yahut barıkıulardan 
birine te\ Ji c~ lemelcri rica olunur. 

M clırı:et Eıııiıı eleııJiııin Hadi Bey· 
deu borı; aldığı UÇ) iiz liraya ınuı 

kahil ,·cfuı o firağ eylediği Humeli. 
hi~nrında Mulla fouari malıaUe~inde 
Bo~ı:m sokagımla atik No. 1 cedit 
l 6, 16 - 2 numaralı Hane birinr.i 
ihalesi yapılmak için otuz gün mü· 
Za) edeye koııulınuc;tur. 

lludu-lu : Uernıucıbi Senet ve 
tapudan alınmış harıta muı·ilıince sol 
tarafı med) unun ulıtec:inde Lulunaıı8:{2 
:ır:.ııı murabba mslı:ıl ve kısmen yol 
.... oltarafı bostan sokağı • arkaıarııfı 
metl) uııun Hane ve bagçe.si öntarafı 
yoli~ le mahdut muhtelif \•ak iftardan 
c.'eınan 1028 arşın terLiinde kismen· 
; ıkılmış ta~Juvarlı arsa derununda 
Alberhtin kiraçı bulundu!:(u tahminen 
41 urşı n terbi inde ahşap han~ ile mez· 
kfır arsanın on tarafında ahşap lıarap 
29 arşın murabbaında demir parmak· 
l:klı bo~ bir oda ve anın yanında 
taş temel asarı görülen mahal ve mü
teLakisi arsadır. Derununda 15 i mü
tecaviz meyvalı ve meyvasız agaç 
yardır. .Alherhtin ikamet evlediıti . " 
hane bir kattan ibaret Lir bodrum, 
Lir ev altı. iki oda, Lir hela. Lir ko
müJlük olup ) eJi lira icarı şehri ile 
icradadır. Mefrug bulunan bu mahal
lin he) 'eti umumiyesi 964 lira kıvmeti 
muhaınminelidir. Alınak istevenİerin 
kiymeti muhamminesirıin yli~de onu 
nispetinde pey akçası ile 927- 5026 
doşya numarası ile İstanbul dürbun· 
cu icra memurluğuna muracaat Eyle· 
ıneleri ve 3·10·92Y tarihinde ~aatl 1-
J () ) ıı kadar Lırinci ihalesi ) apılncagı 
ılnn olıınu" 

Askeri mün 
/<asa i an Sif.itı 

:-·--.········-······-· ..................... -> • .... .. 

J Fındıklıda .l\'l. lU. vekaleti satınalnıa i 
i kom.teyonunilaıı: 1 
~·····-·· .............................. - ............. 4 ••• ı s :.rıkam:~takİ kıtaalın ihtİ)atı OİID )ağ 8-eylıif.il29 paz:ı.r gücii <::aat J5 te, pıı ;nç \'e 

bulgur l l-e~hıl-92? ~areııuıba güııiı ~ıı~t !5 it\ yerli l n, kuru fasulye ,·p ınerl'iıPe!t 
14-e)lül-929 r.um~rte3ı ~unii &&at 15 ıe ve arpa ot \C ~aman lCı. eylül. 929 ~nıırtt>si 
glinu .;aat 15. l ı de ıbale,Jeri Sarıkllm ı~ ukeri •.atın ıtlma komisyonunda yapılın.ık 
üzrt! kapalı zarflll münaka:ia}a 'konnıu~tur. l'alık!eriu ~arıkanııştaki mezkür komisyonu 
müracaatları • 
j) iyarıbekir ve hu·alisindeki kıt~a~ ve müesseııatın ihtiyacı olan i:ıulgur kapalı zıırfö.ı 

münakasaya konmuştur. lbalesı 12-eylUI 929 perşenlıe uünü ~sat 12 de Divarbekır· 
de askeri ~tın alma k-omİS) onuııda )Bpılacaktır. Taliple~ın Di}arıbeıdrdek(-mezk ür 
komisyvııa miiracaatları. , 
S arıkamışdaki kıtaatın ihtiyaci için kapalı zarfla münaka~ya konulan ve muhtelit 

tarihlerde ihalesi y~pılarağı. ilôn kılman sade yağı, Nıman, arpa, ot, pirinç, bulgu~. 
un . fasulya ve mercımekte ı ıbııret kalem euaıaı~ sade y~ı. fa5 ıha, aaı.ıan ve yerlı 
<le)İrmen unıı hir n• Jll iki h•ına ~rılnıak uretıle <lalıi ihalesi ıniimkiln olduğu ci· 
betle taliplerin ~arıkaımştttki askeri satın alma lwınisyonuııa mımı.raatlnrı. 
D tırh oldaki k1taatın ihtiyauı eılaıı ;-;n kapalı a:arfla ınfinalrnsa,ya Jwnmııştur. Iha· 

1.esi 8 · eylul . 929 Dcirtyolda :ıskeri atın alma komisyonunda yapılacaktır. Ta· 
liple,rın Dürt yoldaki mezk(ır l•omi 'ona muracaatları, 

Çvrıııııdaki taııtın ihtiyacı olan erimi~ ~~ue ,agı ve arpa karalı zarfla ~münakasa)& 
J,uıımuştur. lhalPleri :i·eyliil·929 perşcrılıe ~ünıi arpa ;:aat ı ;j le \'t' erimi~ sade 

)ağı saat 17 de Çonınıda a \\eri Qatın alnıa komis)oııunda )apılacaktır. Şartnamesi su· 
retleri ~aııı:.uıı, Aın:ısva. ;\lcuifoıı a:.keri satın alma komisyonlarında mevcuttur. Tıı • 
!iplerin Çorumdaki askeri !!atına 1ma l,omiııyonuna rniiracaıı.İlan. 

K apalı zarfla ihale edileceği ilan olunan 245 ton kiriple maden kömürüne verilen 
fıat p:ı.halı görüldüğünden pazarlıkla alınacaktır. 1hııle<1İ 2 - eylal • 929 pazartesj 

günü sııat 14 te koınisyonuınulda )apılacaktır. Taliplerin şartnamesini gormek uzre 
lıe.r gün ve münakas~ya i~tirak edeceklerin zamanı mezkQrda komisyonumuza 
muracaatl:ırı. 

A sl.:eri ilıti)&Ç için 122 ton kriple maden kömiirü aleni m'.!nakasaya konmuştur. 
ihalesi 16 . eyliil - 929 pazarıe i ~unii saat 14 de komi;:)onumuzda yapılacaktır 

talipleriıı ~art name ,,uretini koıııi-) onumıız<laıı almaları ve şartnamedeki tarzda temi· 
natlıırile komi~yon:ı ınuracaaatla. ı. 

İ zınir ve civa~ında bulıınan kııautın ihtiyacı bulunan Un \'e Ekmek ayrı &)rl şart· 
namelerle ve kapalı zarfla miinakıısaıa konmuştur. !haleleri 4 - 9 - 929 çarşamba 

günü saat 15,30 da İımirde askeri satın alına komisyonunda yapılacaktır. Şartname 
suretleri konıb) onum uzda mevcuttur taliplerin şartııame·iııi gürmek üzre komisyonu. 
muza ve bedeli mul:abiliııde ~:ırtnıı.me almak ve teklifnamelerini \'ermek üzre lzmir
deki ııı~zl;fır koıni~\ona muracaatları. 

Ü rdu için 2000 bakraç 150 bakır bü)lik kazan, 200 bakır yağ ta,·ası, 2000 bakv. 
karamna, 200 bakır biiyiil{ siizgeç. 300 bakır kliç,ük katan kapalı zıırfla alınarak· 

tır. lhaJ,.si :!S·eylüJ.ı,ı J ç:ı.rı:ııınb:ı giinu cı:ıat 1 ı te yapılacaktır. Taliplerin şarınameleri 
komi )Oıııımuzdıın dnıaları bartııanıe) i lzıııirde mii~tahl,eın mevki ve An karada mer • 
kez at·n ıılııı:.ı komi~yoıılıırındıı gureLilirler} \'e ııuınuııeleri komi:.yonda görmeleri ve 
ihale günliııde ıeklifııaıııelrilt! mUracaatları. K apıılı ıarfla ihale edileceği ilaıı olunan ~lanisa , Menemen , Kırkağaç , Kasaba ve 

Salihldeki kıtaatın lıııy\'anatı ihtiyacı olnn arpaya \'erilen fiat pahalı görilldilğüD< 
den pazarlıkla alınacaktır. llıah•si 5 • e}liil • 929 tarihinde saat 12 ele :\lanisada ııskerj 
~atın alma komi~) onunda yapılacal,tır. Taliplerin l\lanisadaki mezkOr komisyoxıa mü· 
racaatlan. 

K apalı zarfla ihale edileceği ilan olunan i\lanisa, Menemen, Kırkağaç, kııs:ıba ve 
~ahilindeki kıtaatın hayvanatı ihtiya<'ı olan kuru ota talipler tarafından verilen fiat 

pahalı gbrüldılğüıı<leıı pazarlıkla alınacaktır ihalesi 5 - e)lül - 929 per:embe günü saat 
12 de .:\Iaııis&da a-,keri ~atın alma komisyonunda yııpılacaktır. Taliplerin Mani..daki 
me.:k ur ı .. omisyona ınuracaatları. 
K on~adaki kııaatuı hın unatı ihıiyacı olan ku?Y. ot ..IJ,apah zarfla llJ ına ua a kon· 

muştur, ihılesi 25 - ny~ül • 929 çarıam a g nu ~sşt '5 e onya a as · erı salto 
alma komi~} onunda yapılacaktır, Teliplerin Kon yadaki mezkür komisyona murlicaatlıın. 

J wıirdeki kıtaatın ihtiyacı olan ,.eker \e kuru ot &) ı ayrı §artnamelerle ve kapalı 
ıarfl:ı ıniinakaca\ a konıııu~tıır. İhaleleri 19 · E)'(ül - 929 Perşembe günil saat 15,30 

lzınirde 1nü:.tahkeııi ıne\'ki satın alıııa komis)onunda vapılacaktır. Şartname uretlerl 
komisYonumtml:ı ıııe) cuttur. Şartname ini gtlrhıek isııyenleriıı komisyonumuza ve mU· 
nakR a\ a i;Lirak c<lec:eklerin lzmirdeki mezkur komisyona müracaatları. B ıır.i'a, l\lu<laıı}a \e Bandıı ınadaki 'kıtııııtın ilıti}acı ~ılau l n kapalı zarfla \'e &j rı ay

rı ~.:ırt ~a111elcrle. miiııaka"!I ı a ko11!1ıu~t11r. 1 lııılelefi 17 - l~~-1~1 · ~29 Salı j0 üu.il saat 
15 te BıırsJJa :ıskı'n satın lllnta kuııııs) ununda yapılacaktır. !alıplerııı Bursa aki me. 
kOr komi:.yon a nıliracaatlnrı. 

<• ·:· ·:· 
ı:girdir 22 e} liil 929 tarihinde saat 16 da 
Isparta 23 
Burdur 24 
Tefenni 25 
1 parta, Eğirdir, Burdur ,·a Tefennideki tıtaatın ihtiyacı olan Un kapalı artla 

,e ayrı &)rı şartııamelerk münakasa)& k?ıımıı,ıtur. lhalı>le~i yokanda hizalarında _sv:r 
terilen tarih ve ı:aatlerdç Jspartada ll•kerı satın alma ~o.mıs\ onunda )apılac11:ktır. :;;~r~ 
name suretleri kvtnİ"\"Onumuzda mevcuttur • .:;;ıartnamr ını gormek bteyenlerın komıs • 
, 0 numuzn ve tet,lifnamelerini vermek i te)cnlerin Jspartadaki mezkQr komisvona mü· . " 
racaatları. 

ı 00 adet nakliyp arab:m kap:ılı wrf uqulile mtinakasaya konmU§tlır ihale gUn!l 
23 - eylül • 929 paıaı-te.;i saat 15 dir, Taliplerin şarınaryesini gUrmek üzre 

üıre kum is yuna, nıımune~ini :gorıııek iizre de Ak klıprli<le nakliye deposuna her gün 
ye ınııııakasaya i,tirak ede,,eJderiıı o giin o aattaıı e\ Yel teklif \'e tenıiııat mel~tup. 
Jurıııı mal.bul ın11kabilindc ,\ııltara merkez !;atın alına komis)nnu riya~etine tevdi ey· 

-lcııırlrri. 

Y ı-ııİ~t'lıirde iıı~a rılilmektı> Luluııan ~l ılli Müdafaa 'ekülti biııa<;ına dört adtt 
Af>amiır tesi•:ıtı )apılal'ııklır. l\ııpah :.onrf usulile miinak:m:ı)a koııulnıuştur. lbıı.· 

lesı ı _ E' tül - 929 Pazar giınil s:ı:ıt untlııdır. l\eşfıni şeraiti feııniyesini projesini 
görmek ü;ere her gün Ankara merkez catın alına komİs)Onun:ı gelmeleri, münnka. 
e:rvıı iştiraİ( için de o gün \e saatındaıı e\'\·el teminat \C teklif mektuplarını makbuz 
m~kabiliııde kumisyonu me2kOr ri)ıısetine vermeleri. 

1 - - 1 ~bu ti'. İ•atı derulıde edecek wüheııdi ile bu gibi tesisat 'ücuda getir· 
dıkleı ine dair .,e,ait,i re!:wh C\ i ibraz edemeleri lazımdır. 

E zıne ve Ba) raıniçteki kıt;a~ııı hapaı;alı ilıti}acı ulan kuru ot kapalı zarfla mUna • 
ka~a)a .l.onmu:tur. ılıale~i 3-e)lül-929 ~alı gıiııü Eziııede a keri satın alma komıs• 

)Onunda )apılacaktır. Taliplerin Eıinedeki mezkar komi-yuna miirJcaatları. 

A leni münakasa sııretile alınacağı ilin alunaıı 28 ton kok küınürilne talipler tarar 
fınıJan verilen fiat bahalı godilduğunden pazarlık sıırı>tile alın8:cııkt.ır. ihalesi ~ : 

E) liil. y2g Salı gilnü !'aat 14 tı: komı.s: ~11\lıınıızdtt ) ap!lacalttır. Talıpltmıı şartn~meıı,nı 
gormek füere her gün ve pazarlı~a ı~tıral;. edecek lerın zamam ıııeıkQrda komısyonu· 
rııuıa miiraı·aatları. 

D arıca ve ı,:ubalıanedek i k ıtaatııı baFanatıilıti~ a<'ı olan lı ııru ot a} rı a}rı şartname 
lı>rle n: l\8palı zarfla münalıa,aya konmu~tur. llıaleleri 10-E)lül- 929 Pazartc"İ gıınü 

saat 1.ı te lzmittt: a~keri satın alına komİS)onnnda yııp lacaktır.~artn:ıme uretleri ko ui.
yonunıuzda mevcuttur. Şartnamesini gormek isti) enlerin komisyonumuza \'e teklifııaıU.
ierini vermek isti yenlerin lzmilteld ıııezkür komiS) oııa müracaatlatr. ................................................ --··~~ 

i Bakır köyünde barut fabrikalar ında imilt ı harhiye : i + Istambul satınalma komisyonundan: ~~ i 
................................................................ ~-

Adet Adet 
Benı mcıturü 2 Gaz ınotvrii :'{ 
Adler 1 Ziraat lokoınobili ı 
Br,ıdu• , l .Şarj ı.liııomosıı ı 
Dizel 2 Fort ve hyat motor parçaları. 
Halada yazılı miilzeme müza)ı:de ile .atılacaktır. 1 h:ıle~i 24·9-929 sıılı ~i. ıı ' 111 

on durtı:: icra \\ ılınacağındun istiraya talip o!auların tenıin:ıtlcdlc ıurnıis) uıı.1 ı•ı • •· 

cııatlar ı . --" 
--------~-~~~~~~~~~~-~~~~~~~---,.--

1 sıaııbul br..şinci irrasından : ,\laiıcuz ve 
furulıtu mukarrer !ıir adet tcııtc ar:ıl..ıa 

ile bir Adet at l • 9 · 029 :ariiıine müsadif 
Pazar günu saat onclıın itıb:ıren Oskiidar-

da Atpazıırıııdıı furu ht olıınar:ığınd:m tı· 
lip ul:ı.nhmıı mıırnc:ı:ıt t:} lcırıderi ilin 
' lııı. ı r. 

·-


